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A polgárság megszervezése
(B. G.) X magyar sors tragikus fordulatainak küszöb© mindig az volt, hogy amikor legtöbb szükség lett volna egyetértésre, mindig
akkor volt köztünk a legkevesebb egyetértés.
Nem lehet elgondolni
sem feleslegesebb
munkát annál, mintha valaki ma bizonygatná,
bogy történelmi időket
élünk. Világbirodalmak bástyái omladoznak, nemzeteket cs államhatalmakat üsszekováSsüló acélpántok türedezuek, egymással helyet cserélnek
társadalmi
osztályok, a gazdasági rend alapjait váltják
ki ú j követelések és ú j életfelfogások s közbül ömlik a vér és süvítenek a bombák malterrá málasztva századok alkotásaitVérben vajúdik minden s „egy ú j világ bukkan ki a ködön". Cseppfolyóssá válnak gránitmeggyőződések és gyémántbírck. a régi kor.
melynek kapuit a francia forradalom s a polgári rend megszületése nyitotta ki. búcsúzik
most tőlünk s egy ú j kor lépései döngetik a
földet: ki tudja, milyen lobogóval ós milyen
követelésekkel veszi majd át a fáklyát a búcsúzó korszellem lehanyatló kezéből.
S „a világ csárdájában" itt áll „tépett homlokával" a magyarság az ősi rögökön, hová
sorsa ezer évnél régebben parancsolta el s ahol
történelmi hivatását kell betöltenie. Nem az
volna-e most egyetlen parancsa e zord időknek. hogy bújjunk össze, mint a megriasztott
n y á j s támogassuk egymást a hit melegével s
az erő oltalmával! Lehet-e most különböző égtájak felé fordulnunk, lehet-e most összekapnunk jelszavakon és lobogókon, amikor egyetlen zászlót tarthatunk csak magasra s egyetlen
narancsnak engedelmeskedhetünk csupán?
A magyar polgárság szervezetlenül, vagy
alig megszervezve áll sorsának talán legnagyobb megpróbáltatása előtt. Emberek, akik
vagyonukat, társadalmi pozíciójukat, díszüket
és méltóságukat, tekintélyüket és jövedelmüket
a polgári társadalmi
rendnek köszönhetik,
most szinte „lesben állva" várják az alkalmat és a kakasszót, liogy mikor tagadhatják
meg s mikor raghatják ki lábuk alól azt a talajt. amin eddig anyagi és erkölcsi oxisztenciájuk nyugodott. Mintha dezertálásra állnának készen azok akik eddig az úgynevezett
polgári jólét szerencsései voltak, de akik most
friss lobogású tüzekeu is akarnak egy vasat
melegíteni, hogy ha mód n.vílík rá. a friss tűzön dezinficiált vassal segítsék ledöfni azt a
polgári társadalmat, amely eddig a uapféifyben való boldog sütkérezést biztosította számukra.
Nincs közöttünk eltérés abban a kérdésben,
bogy megújulásra van szükség s bogy át, kell
vezetni a nemzetet és társadalmat a felfrissülés és belső átalakulás tisztító tiizén. Bc minél
több megpróbáltatás vár a nemzetre és társadalomra. annál nagyobb szüksége van ezekben
a kísérteties időkben arra, bogv mindenki erejével rendelkezni tudjon, mindenkire
számíthasson. minden szellemi cs erkölcsi erőforrást igénybe vehessen. Az irányt nem egyesek
kedvtelése, megszállottsága, gőgös önbizalma.
Vagy szédült hóbortja jelölheti ki. hanem azok
a balhatatlan értékek, melyek eddig védték és
vezették a nemzetet: a keresztény hit és a nemzeti érzés. Minden nép a maga életformája szerint keresi megújhodásának irányelveit. — nekünk nincs keresni valónk, m i tudiuk. bogv
keresztény szociális és népi erők előtt kell felnyitni a sorompókat, kereszténv és nemzeti
irányzatot, kell győzelemre segíteni lélek és
matéria felett. A társadalmunk
megszervezése nem
áll
arányban a ránkváró nagy feladatokkal, n polrárság megszervezése felé alig tettünk valamit,
a politikai pártok közül a szerve/ós terén azok
tettek eddig legtöbbet,, amelyeknek a szervezetlenség a legnagyobb szövetségesük. Senki
nincs megverve azzal a rövidlátással, bogy a
polgári rendnek m a i birfokállománváért menjen Jiareba, mindenki tudja, hogy szociális cs
nemzeti, népi és keresztény pölgárosnltság
megteremtése vár ránk — az ú j rend azonban
nem lehet anarchikus, nem a szervezetlenség
számára .akarjuk átadni mindazt, ami örökségként szállt ránk s amivel hűségesen kell sáfárkodnunk az utánunk jövők számára.

KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
Az a program, amit Teleki P á l gróf hirdet
cs tettekkel valósít meg, egyesíteni képes mindenkit, akiben felelősségérzés él s aki nem a
maga eszközének tekinti a nemzet céljait. Be
nem elég az. hogy az értelem helyesli s a nemzeti érzés rezonanciája kíséri a miniszterel-

XVI. évfolyam 240 szám
nöki programot. — a társadalom megszervezésére, erejének glédába állítására öntudatos elszántságának felébresztésére van szükség, bogy
no hulljunk szét és ne szakadozzunk darabokra akkor, amikör az, idők parancsa helytállást
és hűséget parancsol-

Ujabb német és olasz
hadisikerek

ft&met repülők szétrombolták L o n d o n egyik fontos viz*
müvét - Olasz repülők eltaláltak egy 10.000 tonnás
angol cirkálót

E d e n tanácskozásai Egyiptomban
Berlin, október 19. A Német Távirati Iroda jelenti: A német véderőfőparancsnokság közli:
Német tengeralattjárók az elmúlt napokban elsüllyesztettek 31, összesen 173.650 tonna ürtartaimu ellenséges kereskedelmi hajót. Közülük 36 gőzöst erősen védett hajókaravánból lőttünk ki.
A légierő — noha az időjárás kedvezőtlen volt
_ folytatta megtorló támadásait az angol főváros
ellen. E támadások során szétromboltunk egy létfontosságú vízmüvet.
A Dél- és Középanglia egyéb helyiségei ellen
végrehajtott támadások folyamán több súlyos találat ért egy hadiüzemek
A csapattáborokban barakokat és sátrakat rom-

boltunk szét Egy táborban felsorakozott legény*
ség közé csaptak bombáink.
A német tengeri erők folvtutiák az angol parti
vizek aknákkal való elzárását.
Ellenséges gyorsnaszádok igyekeztek megközelíteni a német utánpótlási hajókat, de elűztük őket
és ködfejlesztés közbeu visszavonultak.
A német haditengerészet tüzérsége és a hadsereg messzehordó tüzérsége sikercsen harcolt az
ellenség parti ütegeivel és tüzelt Dover kikötőjének építményeire.
Néhány angol repülőgép az éjszaka folyamán
behatolt Észak- és Nyugatnéinetorszag fölé és több
bombát dobott le. Katonai természetű anyagi kárt
nem okoztak-

Az aírlhai hadszíntér
Valahol Olaszországban, október 19. Az olasz
főhadiszállás 134. közleménye!
Légierőnk a Földközi-tenger keleti részeben
megtámadott egy hajókaravánt kísérő angol
badihajóalhkulatot és bombával
eltalált
egy
10.000 tonnás cirkálót.
Északafrikában a györsoszlopok és felderítők szokásos tevékenysége folyt:
tüzeléssel
megfutamítottunk
egy ellenséges járőrt, ainely
a Sidi el Barranitól délre fekvő Elwa el Rabia
körül levő előretolt állásainkhoz közeledett.

Légi alakulataink Marsa Matruli. E l Baba,
Maaten Bagusb, Fuka ós Bir Abu Smeit ellenséges erődműveit és repülőtereit bombázták,
jóllátható tüzeket és károkat okoztalc.
Az ellenséges légierő bombázta Gondarf,
ahol a benszülöttok közül egy ember meghalt,
több megsebesült; Bircdauát.. ahol a bombák
két sebesülést okoztak, a dzsibuti vasutvonalat'
Erer közelében, továbbá Gurát Tösellit. Deeameret. Kassalát. Gberillát és Noghellit, ahol
emberéletben nem esett kár, az anyagi kár oedig jelentéktelen-

Olasz cáfolat a négyhatalmi értekezletről
es Clano nfázásáról
Róma, október 19. Mértékadó olasz körökben
az állítólagos olasz—szovjetorosz—német—japán
nagyhatalmi értekezlet hírével kapcsolatban utalnak a Szovjet Távirati Iroda által közölt cáfolatra. Ami azt a hirt illeti, hogy Ciano gróf a napokban Berlinbe, vagy Moszkvába utazik, ahol nagy-

fontosságú nemzetközi tárgyalásokon vesz részt,
illetékes olasz körökben kijelentették, hogy ilyen
természetű útról semmit sem tudnak és jelenleg a
külügyminiszter semilyen külföldi útra sem készülődik.

Berlin szerinl Eden utazása: feleníéhíelen esemény
London, október 19. A Nemzetközi SajtóTudósító jelenti: Londoui
jelentések szerint
Transzjordánia uralkodója, AbduUali enair. a
jövő héten Kairóba Utazik hogy megbeszéléseket folytasson
az Egyiptomban
tartózkodó
Eden angol hadügyminiszterrel.
Az emirt nagyobb transzjordániai küldöttség kíséri Kairóba. Állítólag
más arab fejedelmeket is várnak az egyiptomi
fővárosba.
Berlin. október 19. A Német Távirati Iroda
jelenti: Berlini politikai körökben teljesen közömbösen ítélik a külföldi sajtó különböző találgatásait Eden angol hadügyminiszter egyiptomi utazásával kapcsolatban.
Ezek a körök
azt a felfogást vallják, högy abban az időpontban. amidőn a tengelyhatalmak összetűzése Angliával már negyedik szakába ért, teljesen közömbös, ha a dilettánsok abban a hitben ringalják
magúkat, hogy ez még Csak az
első szakasz. Berlinben az egész ügyet jelentéktelen eseménynek tartiái:. TTn F.nróna niiáren.

dezcséuél valaki lekési az omnibuszt, ez az ó
saját ügye. Az újjárendezés kereteiben természetesen a kis népek egészséges és önálló elete
is helyet fog kapni.

X burmai uf bombázása
Sanghaj, október 19. A Német Távirati Iroda
jelenti: Japán repülők bombázták a burmai útnak a Yünan tartoinánybcli szakaszát pár órával
az ilt ujramegnyitása után. A támadás során —
mint a délkinui japán hajóhad főparancsnoka jelenti — súlyosan megrongállak egv a forgalom
szempontjából fontos hidal.-

ftussolíni ellenőrző uifa
Róma, október 19. A Stefani-iroda jelenti: Szombat délelőtt a Duce elnöklete alatt összeült a mi*
nisztertanács a napirenden szereplő fontos kérdések vizsgalala cél iából.
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l * y olasz helyiig, október 19. A Stcfani-lroda
Jelenti:
A Duce délután 3 órakor repülőgépen elhagyta
• littorói repülőteret és 50 perccel később megérkezett Forli repülőterére. Vasárnap a Duce folytatja ellenőrző útját a kejeti határo.n levő csapatok felett.

Amertha nem adta hl a Svédországnál* őuárfoff vadászbombázókat
Stockholm, október 19. A Német Távirati Iroda
jelenti: A svéd rádió jelentése szerint a svéd kormány megbizta washingtoni követét, hogy tiltokozzék az Egyesült-Államok kormányánál amiatt,
hogy lefoglalták a Svédország által Amerikában
megrendelt repülőgépeket. Egészen korszerű vadász-bombázókról van szó.

Megtörtént a szegedi es a Kolozsvári
egyelem (anáralnah Kinevezése
A hét egyetem megszervezésének miniszteri biztosává
tiihort neveztek hl
Budapest, október 19. 'A kormányzó a vallásés közoktatásügyi miniszter előterjesztésére az
ősi székhelyére visszatérő kolozsvári FerCnc József-tudományegyetem jog- és államtudományi karán Személyi Kálmán dr., Eercnc Józscf-tudományegyete'nii tanárt ugyanebben a minőségben
oegerősitette, Schncllcr Károly dr. Ferenc Józseftudományegyeterni ny. rk. tanárt a statisztikai tanszékre egyetemi nyilvános rendes tanárrá, ifj.
jJoér Elek dr. Ferenc József-tudományegyetemi
rtjagántanárt
a közgazdaságtani és pénzügytaoi
tanszékre egyetemi nyilvános rk. tanárrá kincyqztc.
A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi mlrlszíer előterjesztésére a régi székhelyérc visszatért kolozsvári Ferenc
József-tudományegyetem
rg- és államtudományi karán a nemzetközi jogi

Íanszéken

Buza László dr., a magyar közjogi tanszéken Csekey István dr., a magyar büntetőjogi
tanszéken Ilellcr Erik dr., a kereskedelmi és váltójogi tanszéken Tury Sándor Kornél dr., a jogbölcseleti tanszéken ííorváth Barna dr., a magyar
polgári és büntetőtörvénykezési eljárási jogi tanszékein Bálás 1'. Elemér dr., Ferenc Jözscf-tudományegyetemi nv. r. tanárokat ugyanebben a minőségben megerősítette.
Scheffler János dr. hittudományi főiskolai tanárt az egyházjogi tanszékre, Székely István dr.
egri érseki jogakadémiai tanárt a magyar magánjog, különös, tekintettel nz erdélyi jogfejlődésre
elnevezésű tanszékre és Szászi István dr. kir. itéJőtáblai biró, budapesti Pázmány Pétcr-tudománybgyetemi a ny. rk. tanárt a magyar magánjogi
tanszékre egyetemi ny. r. tanárokká kinevezte,
Má,rton>i János dr. miniszteri titkári ciintrel és
jelleggel felruházott miniszteri segédtitkárt a magyar közigazgatási és pénzügyi jogi tanszékre és
Bór.is György dr. tanügyi segédfogalmazót a magyar alkothiány- ós jogtörténeti tanszékre egyetemi nyilvános rendes tanárokká kinevezte.
A kormányzó a vallás és közoktatásügyi miniszter előterjeszléséro a pécsi Erzsébet-tudományegyetem jog- és államtudományi karán'Ereky István dr. Ferenc Józscf-tudoniánycgyetemi
,ny r. tanárt a közigazgatási és pénzügyi jogi tanszékre, vitéz Surányi-Ungcr Tivadar dr. Ferenc
József-tudomány egy eteted ny. r. tanárt a közgazdasági és pénzügy tani tanszékre ny. r. tanárokká
kinevezte.
Az orvostudományi karon Miskolczy Dezső dr.
tFcrenc József-tudományegyetemi ny. f. tanárt az
elme és ideggyógyászati tanszéken ugyanebben a
minőségben megerősítette. Lőrincz Ferenc dr. Ferenc József-tudományegyetemi ny. rk. tanárt a
közegészségtani tanszékre, Méhes Gyula dr. Ferenc
József-tudományegyetemi
magántanárt a

Fájdalmas szívvel

jelentjük,

Reilzer Vilmos
életének 43-ik évében hirtelen elhunyt. Gyászolják és emlékét kegyelettel megőrzik kis leánya, édesapja, testvére, sógornője, a nagyszámú rokonság és jóbarátai.
Csendes részvétet kérünk

a GUászolft család

sziiq

állam-

gyógyszertani tanszékre, vitéz Vibódi és makkfalvi Varga Lajos dr. honvéd II. o. főtörzsorvos,
Ferenc József-tudományegyetemi magántanárt a
belgyógyászati diagnosztikai tanszékre egyetemi
ny. r. tanárokká, vitéz gyergyószentirdklósi Páll
Gábor dr. szegedi magántanárt a szülészeti és
nőgyógyászati tanszékre, Annau Ernő dr. Ferenc
JósseMudoinányegyetcmi magántanárt az orvosi
vegytani tanszékre, Vásárhelyi János dr. magántanárt az általános kórtani és bakteorologiai tanszékre egyetemi nyilvános rk. tanárokká kinevezte.
A bölcsészeli karon, a
filozófiai
tanszéken
Bartók György dr., a magyar nyelvészeti és finnugor összehasonlító tanszéken Mészöly Gedeon
dr., a francia nyelv és irodalom és összehasonlító
irodalomtudományi tanszéken Zolnai Béla dr„ a
classica-filologiai tanszéken Förster Aurél d r , a
pedagógia-lélektani
tanszéken
Várkonyi Ilildebrand dr., az olasz nyelv- és irodalmi tanszékeD
Váradi Imre dr. egyetemi ny. r. tanárokat ugyanezen minőségükben megerősítette.
A bölcsészeti karon Felvinczi Takács
Zoltán
dr. ny. r. tanárt ugyanezen minősegében megerősítette, Sülica Szilárd dr. egyetemi könyvtárigazgatót a román nyelv- és irodalmi tanszékre egyetemi ny. r. tanárrá kinevezte.
. A matematikai és természettudományi karon
az általános növénytani tanszéken Győrffy István
dr., az általános állattani és biologiái tanszéken
Gelei József dr.. az ásványtani tanszéken Szentpétery Zsigmond d r , a gcorrctriai tanszéken, Szőkefalvi Nagy Gyula dr. Ferenc József-tudományegyetemi ny. r. tanárokat és az elméleti fizikai
tanszéken Gombás Tál dr. Ferenc József-tudo
luányegyeteuii ny. rk. tanárt ugyanezen minőségükben megerősítette. Vargha László dr. Ferenc
József-tudományegyetemi magántanárt a szerves
kémiai tanszékre és Szabó Zoltán dr. szegedi
Báró Eötvös-kollégiumi megbizott igazgató, a budapesti Pázmány
Péler-tudonányegyetenii magántanárt a szervetlen és analitikai-kémiai tanszékre egyetemi ny. rk. tanárokká kinevezte.
A közgazdaságtudományi karon Kovrig Béla
dr. miniszteri tanácsos, Ferenc József-tudományegyetemi magántanárt a társadalomtani és társadalompolitikai tanszékre, Deér József dr. Ferenc
JózseMudománvegvetemi nv. rk. tanárt a magyar
történelmi tanszékre, Pálosi Ervin dr. egri érseki
jogakadémiai tanár, Ferenc József-tudományefivetemi n agántanárt a gazdaságpolitikai
tanszékre,
egy. ny. r. tanárokká kinevezte.

A szegedi nor'hii Mlhlóstudomáimeguetem tanarai

A bölcsészettudományi karon a német nyelv
és irodalom tanszékre Schmidt H e n r i k dr. Ferenc József-tudományegyetemi ny. rj t a n á r t
a filozófiai tanszékre Halasy-Nagy József dr..
a francia nyelv és irodalom tanszékre Birkáé
Géza dr. pécsi Erzsébet-tudományegyetemi ny.
r. tanárokat, az általános és összehasonlító
földrajzi tanszékre Kogutoyicz Károly dr. sz
egyetemes történeti tanszékre Fógcl József dr.
szegedi Ferefic József-tudományegyetemi ny. 15.
t a n á r o k a t az olasz nyelv és irodalom tanszékre Koltay-Kaszner J e n ő dr. pécsi Erzsébet-tudományegyetemi ny. r. t a n á r t a m a g y a r irodalomtörténeti tanszékre S í k Sándor dr. Fcreod
József-tudományegyetemi ny. r. tanárt, a magyar nyelvészet és finn-ugor összehasonlító
tanszékre K l e m m A n t a l dr- pécsi Erzsébet-tudományegyetemi ny. fi. tanárt, a neveléstani tan
székre Mester J á n o s dr. Ferenc József-tudományegyetemi ny. r. tanárt, a classica-filologia
ókori történeti tanszékre Korényi K á r o l y dr.
pécsi Erzsébet-tudományegyetemi ny. r. tanárt,
a rógiségtudűmányi tanszékre Banncr J á n o s
dr. Ferenc József-tudományegyetemi ny. r. tan á r t és a m a g y a r történeti tanszékre Herma un
Egyed dr. premontrei rendi kanonok hittudom á n y i főiskolai tanárt egyetemi ny. r. tanárokká kinevezte.
A matematikai és természettudományi karon a felső mennyiségtani tanszékre Ricsz Frigyes dr., a kísérleti fizikai tanszékre Frőliel
P á l dr., a szervetlen és analitikai tanszékre
Kiss Árpád d r , az állatrendszertani tanszékre
Farkas Bcla dr. szegedi Ferenc Józscf-ludományegyetemi ny. r. tanárokat, a földtani tanszékre Ferfcnczi István dr.. az elméleti fizikai
tanszékre Széli K á l m á n dr. dobrcceui Tisza
István-tudományegyetemi ny. r. tanárokat, a :
általános állattani biológiai tanszékre Ábrahám Ambrus dr. premontrei rendi
kanonok,
tanügyi főtanácsos, a szegedi á l l a m i
polgári
iskolai tanárképző főiskolai igazgató a budapesti P&zmány Péter-tudományegyetemi ny. rk.
tanárt, a növénytani tanszékre GregU.ss P á l dr.
szegedi á l l a m i polgári iskolai tanárképző főiskolai rendes tanár, budapesti P á z m á n y l'étertudományeeyetemi m a g á n t a n á r t , nz ásványtani
tanszékre Kocli Sándor dr. elnöki tanácsosi
címmel fplrubázott elsőosztályu m a g y a r nem
zeti múzeumi őr. budapesti P á z m á n y Pétertüdományegyeteini magántanárt, az embertan"
tanszékre Bartucz Lajos dr.
múzeumigazgató!
címmel felrbázott I. osztóivá m a g y a r nemzeti
múzeumi őr. budapesti P á z m á n y
Péter-tudományegvetemi m a g á n t a n á r t
egyetemi ny. r.
tanárokká a szerves kémiai tanszékre Brílckner Győző dr. intézeti tanárt
Ferenc Józseftudományegyetemi n y rk tanári címmel fel
ruházott m a g á n t a n á r t , és a geometriai tanszék-'
re Rédei László dr- középiskolai rendes tanár,
debreceni Tisza Tstván-tiulományegvetemi magántanárt egyetemi ny. rk. t a n á r r á kinevezte.

Sztin államtifh ftr:
szervezés! miniszteri biztos
Budapest, október 19. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a Ferenc József-tudoninny<-"vetem újjászervezéséről és a H o r t h v Miklóstndományegvetem felállításáról szóló 1940. évi
28. te. 7 szakasza alapján
az Idézett tC.-ben
megállapított szervezési munkálatok irányításának vezetésére Szily K á l m á n dr. titkos tanácsos. vallás- és közoktatásügyi á l l a m t i t k á r t
n r n c v r o r -' híg+ncc^ nppp'rfp ví

Október 27-én lesz
Halász Pál dr. belvárosi plébános beiktatása

Budapest október 19. A kormányzó a vallásés közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a
szegedi H o r t h y Miklós-tudományegyetem
orvostudományi karán a sebészeti tanszékre Vidákovics K a m i l l ó dr., az élettani tanszékre Ve(A Délmagyarország munkatársától) © l a t trpss Elemér d r , a szemészeti tanszékre T)itrói
f e 1 d e r Gyula dr. Csanádi megyéspüspök a kegyGábor dr„ az orvos-vegytani tanszékre SzentGyörgyi Albert dr., a kórbonctani és kórszöúri bemutatás alapján a belvárosi plébánossá
vettani tanszékre Baló József dr.. a belgyógyá- megválasztott H a l á s z Pál dr.-t, most a belvászati tanszékre Rusznyák István dr.. a belgyórosi plébániára kinevezte
gyászati diagnosztikai tanszékre Purjesz Béla
d r , a gyermekgyógyászati tanszékre K r a m á r
A z uj plébános ma búcsúzik móravárosi hivei
J e n ő dr. szegedi Ferenc József-tudományegye- tői, belvárosi beiktatása pedig 27-én lesz.
temi ny. r. tanárokat, a bonctani és szövettani
tanszékre Gellért Albert dr. a gyógyszertani
tanszékre Jancsó Miklós dr., a szülészeti és nőgyógyászati tanszékre Batizfalvi J á n o s dr. Fer.enc József-tudományegyetemi ny. rk. tanárokat. a bőr- és nemi kórtani tanszékre R á v n a v
Tamás dr. egyetemi adjunktust, debreceni Tisza István-tudományegyetem?
C. rk.
tanárt
- Budapest, október 19. X Gyáriparosak Orszáegyetemi ny. rendes tanárokká, a közegészséggos Szövetsége és a M a g y a r Munkaadók Köztani tanszékre K a n y ó Béla dr. Ferenc Józseftudományegvetemi magántanárt, az általános
pontjának a k o r m á n n y a l folytatott tárgyalásai
kórtani és bakteriológiai tanszékre Ivanovies
a l a p j á n elhal ározta. hogy a gyáripari
vállalóGyörgv dr. FerenC József-tudornánvegvetemi
, tok tisztviselőinek
november 1-től
rendkívüli
m a g á n t a n á r t és az ideg- és elmekórtani tanEz a pótlék a 6000 pens*ékre Kulcsár Ferenc dr- budapesti P á z m á n y i pótlékot folyósítanak.
7 százalék, ezen felül pedig
Péter-tudpmánvegvetemi m a g á u r a n á r t egyete- j ffős évi illetményio
m i ny. rk. tanárokká kinevezte.
S500 venaö VJelménuia
évi 120 vrnacL

Rendkívüli Gátlék
a gyáripari tisztviselőknek

A honvédelmi miniszter
felhívása a továbbszolgáló
és hivatásos katonai
állományba való belépésre
Budapest, október 19. Bartha Károly honvédelmi miniszter a következő felhívást bocsátotta k i :
Felhívás a m. kir. honvédség továbbszolgáló és hivatásos legénységi állományába
való
belépésre.
A Felvidék és Kárpátaljának
visszatérése
titán Keletmagyarország és Erdély egy része
is visszatért Szent István koronájához. Az ország megnagyobbodása legelsősorban is a honvédségre ró fokozott követelményeket Annak
biztos tudatában, hogy a mai ifjúság éppúgy
megérti a haza hívó szavát miként az őseink
ezer éven át mindenkor megértették, ba a hazának szüksége volt rájuk felhívást intézek a
magyar és a magvat hazához hü más nemzetiségű ifjúsághoz
a honvédségnél cinlcéntes továbbszolgálatra és a hivatásos állományba
váló
jelentkezésre.
Továbbszolgálatra nemcsak azok jelentkezhetnek, akik most teljesítik rendes katonai
szolgálati kötelezettségüket hanem tartalékosok is, akik 30. életévüket még nem töltötték bc;
nős. családos állapot nem akadálya a jelentkezésnek.
Továbbszolgálati kötelezettséget
elsőízben
tégy évre lehet vállalni. Aki 4 év letelte után
még tovább szolgálni kíván az újabban még
annyi évre vállalhat továbbszolgálati
kötelezettséget hogy a mi. kir. honvédségben eltöltött
12 évi összefüggő katonai szolgálat után az illetékes végkielégítésre való igényt megszerezhesse. Az első négyévi továbbszolgálati kötelezettség vállalható egyszerre mind a négy évre. vagv évente egy-egy évi meghosszabbítással. Akik négy évre egyszerre vállalnak továbbszolgálati kötelezettséget, évenként 200
pengő, míg azok részérc. akik Csak évről-évre
kötelezik magukat, évenként "csak 100 pengő
szolgálati jutalomdíj
jár.
A végkielégítésre
való igényt 'csak az szerzi meg, aki a m. kir.
honvédségnél 12 évi összefüggő szolgálatot teljesít. A végkielégítés összege körülbelül 2900
r>engőt tesz ki,
A tovább szol gálát feltételeiről az összes Csapattestek. illetőleg a járási (várösi) katonai parancsnokságok nyújtanak felvilágosítást. A hivatásos állományba való felvétel feltételeiről
nz érdekeltek csapattestüknél kaphatnak részletes felvilágosítást.

Botrányos állapotok
a Vásárhely felé induló ebédutáni vonaton
(A Délmagyarország
munkatársától)
A közönség részéről számtalan panasz hangzik ei
napról-napra azok miatt a botrányos állapotok
ruiatt, amelyek a Hódmezővásárheiy felé délután 1-20 órakor induló vonat közlekedését kísérik. Az utazóközönség egymást taposva törtet a vouat felé, mert minél gyorsabban helyet akar magának biztosítani. A
helyzet
ugyanis az. hogy ezen a forgalmas
vonalon
alig néhány kocsit kapcsol a MAV a vonathoz
s igy a kocsik szinte pillanatok alatt megtelnek
anélkül, hogy be tudták volna fogadni az egész
utazni akaró közönséget. Sorozatosan ismétlődnek a botrányos jelenetek amelyek ellen hiába
léptetnek életbe rendőri intézkedéseket: ez nem
old.ia meg az utazás problémáját. Épp ezért a
MÁV-nak minél előbb meg kell találni a módj á t annak, bogy ezeken az állapotokon segítsen azáltal, hogy a vásárhelyi vonathoz kapcsol még néhány kocsit Ezzel egyszersmindenkorra véget lehetne vetni az anomáliáknak és
ineg lehetne oldani azt a kérdést, bogv aki
Vásárhelyre akar utazni, az utazhat minden
botrány és zavaró körülmény nélkül.
A kormányzóué őfőméltósága »ERDÉLYÉRT«akciója javára október 20-án délelőtt 9 órai
kezdettel a BELVÁROSI MOZI külön előadást
rendez a
R

„ k e l e t

f e l e "

történelmi filmből.
Az előadás — amely Szeged sz. kir. város pénzügvi ellenőrzése alatt áll — minden levoná'
nélküli bevétele a nemes cél megsegítését szolgálja s az a várossal történő nyilvános elszámolás alapján a város főpénztárához lesz befizetve az »ERDÉLl r ÉRTVakció javára.
Siessen mindenki filléreivel erdélyi testvéreink
könnyeit felszárítani.
Az előadás pontosan délelőtt

9 ó r a k o r kezdődiM

Iskolacipők
Őszi

divaíuldonsagoh

nagy választékban
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Illetékes helQ megnyugtató niiiloikozato
oi ország tozlfoellátasdról
A Készlet fedezi a szükségletet, csah szállítási nehézségek vannak
Rövidesen a szállítást probléma Is megoldást nyer
«

Budapest, október 19. A Magyar Távirati
Iroda az ország tüzifaellátásáról illetékes helyen a következő felvilágosításokat kapta:
Az ország évi tűzifa szükséglete 250—270.000
vagon a tél időtartama és hőmérséklete szerint. Az erdőgazdaságok az idén június 30-án
265.000 vagon tüzifakészletet jelentettek be. A
szükséges mennyiség kitermelése tehát megtörtént. A visszacsatolt keletmagyarországi
és erdélyi részek területén az ottani, szükségletnek
megfelelő tűzifa nemcsak rendelkezésre áll, hanem felesleg is mutatkozik, ennek egy részét
azonban a forgalmi összelcöttetések ismeretes
hiánya miatt egyelőre az anyaországba szállítani nem lehet. Ettől eltekintve,
a
kitermelt
tüzifamennjfiség
az anyaország ellátására teljesen elegendő. A tűzifának a fogyasztókhoz
juttatása jelenti tulajdonképpen nz ország tűzifával való ellátásánnk problémáiét.
Alaptalanok azok a híresztelések, mintha az
erdőgazdaságok visszatartanák
a fát.
A vasúti szállítóoszközöket erősen igénybevette a katonai készenlét és nz erdélyi részek

visszacsatolása. Folyamatban van a cukorrépa
vasúti szállítás is és oz ismét megnehezíti a
vagonok juttatását az erdőgazdaságok számára. Az Államvasutak az említett szállítások lebonyolítása után természetesen nagyobb menyuyiségü vagont tudnak biztosítani a
tűzifa
szállítására jelenleg azonban naponta erre a
célra csak mintegy 200 vagont bocsáthat rendelkezésre. A vasúti szállítás nehézségei a közeljövőben mindenesetre enyhülni
fognak.
A
kitermelt tűzifából már mintegy 55.000 vagonra kiadták a szállítási engedélyeket és ez a jövőben a kötlevelek elbírálása alapján a leggyorsabban fog történni.
Végül a rendkívüli viszonyok arra köteleznek mindenkit, hogy takarékoskodjék a tűzifával, Európában jelenleg az egyes országok a
felhasználható tüzelőanyag mennyiségét igen
erősen körlátozták. általánosságban és sokkal
uagyobb mértékben, mint nálunk történt
Az
említett szállítási nehézségek miatt igénycinket nekünk is csökkentenünk kell az észszerű
mértékig, bogv a jogos szükségleteket az egész
orsy;í"lian zavartalanul kíelésrílliessék.

bombát

BOMBÁRA!
Még most is nevetve
gondolunk az egyik legsikerültebb magyar film
az »IGEN . . . vagy ...
nem* sziporkázó szellemességeire . . .
máris
itt van a

még
nagyobb
Jómba!
0
ASZLANYI KAROLY kacagtató, derülátó pompás vígjátéka. Muzsikáját irta és rendezte: SZLAT1NA Y SÁNDOR.
főszerepekben:

JdfOR PÍL,

SZLECZ«Y ZITfl, CS0RT0S GYULP, Makláry, Pelhes

BelVáTOSl

Vasárnap
, 5. 7. 9 premier és mindennap a

Sándor
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Tt jövő évben is az állam iaviia fenn
a szegedi közélelmezési
hivatali
Z4.0C0 pengő

államsegély

áll a Uöxéle'mezési
a
költségvetésben

(A Déhnagyarófszáa
munkatársától)
Ismeretesek azok a liuza-vonák. amelyek a szegedi
közélelmezési hivatal fenntartásával,
alkalmazottainak fizetésével kapcsolatban
néhány
hónappal ezelőtt előálltak. A város nem volt
abban a helyzetben, hogy vállalhatta volna a
hivatallal járó kiadásokat, kormányintézkedés
pedig a kezdeti időkben nem történt arravonat-

C

A

M

(ZÖLD DOkOL)
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A toledói fellegvár hősi éposZa
Szerelem az égő pokolban.
Azonkívül: Premier MAGYAR VILÁGHÍR

kozólag. bogy kinek kell vállalnia a közélelmezési hivatal fenntartását
Az ügy hosszú
ideig járta a hivatalos fórumokat s az elintézést egyro sürgetőbbé, tette az a tény. hogy a
közélelmezési hivatalra
a jelenlegi
körülmények közölt szükség van, az alkalmazottak pedig nem végezhetik díjazás nélkül, a díjazás
kilátásbahelyezése,
vagy
aránytalanul
ala-

Hl INKÁK KINCS!

Kellemesen fűtött nézőtéren
pereg !c a mai idők óriásfilmjc]

l

rendelkezésére

Sikere napról-napra fokozódik a legizgalmasabb dzsungel-filmnek! — Nézze meg ön is!

k o r z o b a n

A

hivatal

Kisérőmüsor; vasárnap Elsühelcs Lfa-HIRADÚ
Ilélföu MAGYAR HÍRADÓ
Ma 3, 5, 7; 9 órakor
Hétfőn :5, 7, 9 órakor
b
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OÉCMAGyARORSZAG
V A S A R N A P , 1940. O K T Ó B E R 90.

B$ony

dotáció

mellett

felelősségteljes

és

igen

nehéz munkájukat. A váras vezetősége több alkalommal interveniált obbon az ügyben a kormánytényezőknél, míg végre a minisztérium
államsegélyt utalt ki a közélelmezési hivatal
fenntartására.
Jelenleg az a helyzet, hogy az állam "december

végéig

tartja

fenn

a

közélelmezési

hiva-

talt. Utólagos számítások nlap.ián azonban kitfipt. h o g y a
csak december

21000 pengős
államsegély
nemvégéig, hanem tovább i s elég a

hivatal fenntartására;
ebből az összegből még
néhány hÓDapig fedezni lehet a hivatal személyi és dologi kiadásait. Ezt az összeget küelsőrendű

munkák készítése i ?

kárDÍfOS

lön alapként kezelik a város költségvetéséhen.
Tekintettel arra, hogy az államsegély az idén
nem fogy el; a kormányzat részéről még korainak tartanak
minden olyan intézkedést,
amely a jövőre vonatkozólag határozza
azt
meg, hogy ki tartja fenn továbbra a közélelmezési hivatalt. A számvevőség vezetője: Dékány Sándor dr. számvevőségi főtanácsos, valamint a közélelmezési hivatal igazgatója: Fodor Jenő dr. nyugalmazott polgármester már
megtett minden intézkedést azirányban. hógy
a hivatalt a jövőben is az államsegélyből tartsa fenn a váró?. Erre vonatkozólag már megérkezett olyanÓnelmü értesítés a minisztérfnm
részéről, amely szerint a 21.000 pengős alap
felhasználása
után az állam
ujabb segélyt
ki) a város részére a hivatal
fenntartására,
hát a hivatalt
továbbra
is az állam tartja
és nem a város.

/lllbílqqi

u l u u l uul

és javítása

21

utal
tefenn

kész párnázott Szent Mihály u. 1
Fodor u. sarok
bútorok raktáron Telefon: 15—55

Feleit clik szegeden a enkorfeiadagokat
Tervezel a cuhoradagok edusegesltóstre - A hlfOnö repofermes
50
százalékkal nagyobb cukor mennyiséget gyártanak a magyarországi gyárak min! az eimoít évben

következtében

(A

Délmagyafország

munkatársától)

Sze-

geden megkezdték az ú j eukorjegyek kikézbesítését. Mint arról hírt adtunk: a közönség 10
fillér kézbesítési díjat fizet ez alkalommal. Ez
az összeg nem jelent nagy terhet, viszont megszabadítja a fogyasztóközönséget attól, hogy a
közélelmezési hivatal előtt sörbanállva legyen
kénytelen várakozni arra, míg kézhezkaphatja
eukorjegyét A eukorjeggycl
kapcsolatban
egyébként érdekes indítványt tett a főváros a
minisztériumban:
feliratban
kérte a
Vükoriegyrendszer
megszüntetését
a várhaló
bőséges
cukorrépatermésre
való tekintettel.
Ezidén a

megnagyobbodott ország területén 100.000 katasztrális holddal növekedett a enkorrénatermő
teriilet. a gyárakba nagyobb mennyiségű Cukorrépa kerül, úgv hogy az idei cukortermelés
nz előzetes
számítások
szerint
nagyobb
lesz a tavalyinál.
A

50
százalékkrl
k o r m á n y ezzel

kapcsolatban most dolgoz ki egy tervet arravonatkozólag. hogy miképpen öldja meg a cukorjegy rendszer problémáit. A terv szerint biionyos könnyítéseket léptetnek clctbo a cukor-

ellátás terén. A

vidéki

fejadagokat

felemelik.

a budapestit változatlanul hagyják. Könnyítésüket tesznek a vendéglátó ipar számára, amely
abban állna, hogv az étkező üzemekben, kávéházakban, cukrászdákban megszüntetik a bukorjegy beszolgáltatási kötelezettségét.
Érdeklődtünk ebbon az ügyben a szegedi
közélelmezési hivatalban. Fodor Jenő dr. nyugalmazott polgármester a közélelmezési hivatal vezetője elmondotta kérdésünkre, hogy
egyelőre a régi rendszer
alapján
szol
gállallak
ki 11 hétre az új cükorjegyeket.
S z ó v a n azon-

ban arról, hogy esetleg megváltozik az eddigi
r e n d s z e r : felemelik
a szegedi
cukor
fejadagol
A t e r v s z e r i n t egységesítik
a cukor adag okai
megszüntetik
tehát a kategóriákat
a
betegek
ssülSnők,
gyermekek
és szoptató
anyák
tekintetében s olyan
egységes vukarfejadngot
álla
víianak
meg, amely teljesen fedi minden
vona-

lon a lakosság szükségletét- Ez a terv most van
kidolgozás alatt és összefügg a Cukorrépatermés várható javulásával.

ECvált felesége lakásán szivenlőtte magát
Reifzer Vilmos magántisztviselő
Holtan találtak rá a kazárt lakáskan
(A Déímagyarország munkatársától) Megdöbbentő öngyilkosság hirc terjedt el szombaton délelőtt a városban. R e i t z c r Vilmos 43 éves ismert szpgedi magántisztviselő elvált feleségének
Kóvay-utca 3. szám alatti lakásán szivenlőtte magát. Mire végzetes tettét felfedezték, a szerencsétlen magántisztviselőn már nem lehetett segíteni.
Reitzer Vilmos közel tiz évvel ezelőtt nősült,
P e i c h Móra ékszerész leányát, R e i c h Verát
vette feleségül. A féri és feleség között a házastársi viszony nz Utóbbi években elhidegült, cz az
.'Ülapot két esztendővel ezelőtt váláshoz vezetett.
Reitzer Vilmos azonban nem tudott belenyugodni
a válásba, többször kérte feleségét, hogy terjen
vissza hozzá. Hasonló céllal kereste fel szombaton reggel is volt feleségét Révay-utca 3. szám
alatti lakásán.
Vera leányomat szeretném az iskolába elkísérni — mondotta feleségének, amikor becsengetett a lakásba. Miközben Reitzerék 10 éves Vera
nevö kisleánva az iskolába készülődött, a iragánUsztvisclő ismét kérlelni kezde elvált feleségét,
hogy térjen vissza hozzá, különben öngyilkos lesz.
Időközben a kisleány elment az iskolába és a volt
házastársak egyedül maradtak. Reitzerné kényelmetlenül érezte magát, mert félt, hogy veszekedés
következik, gyorsan "utcai ruhát vett magára és
elszaladt leánya után, magára hagyva volt férjét.
Az asszony a lakásból édesapjának üzletébe ment
és elmondotta, hogy volt férje öngyilkossággal feli vegelőztk. Néhány porcig időzött csupán Reitzerné apjának Kcicmcn-uteai üdéiében, aztán balsej-

Rum, likőr és pálinka
logolesóbb árban kapható

Kunsági

Likőrgyár
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tclmektől gyötörve, testvére, Rcich Miklós társaságában elindult lakására. A szoba ajtaját zárva
találták. Amikor többszöri cseiigetesre és zörgetésre nem kaptak választ, a házmesternél levő
másodpéldány kulcs segítségével kinyitották
a
szoba ajtaját. Rcitzcrué rosszat sejtve, futott keresztül valamennyi szobán, a hálószoba ajtajúban rémülten tántorodott vissza. A hálószobában
düubenetes látvány fogadta.
Az ágyon hatalmas vértócsában hanyattfeküdt férje.
Reitzer Vilmos élettelen jobbkezeben 7.65-ös átmérőjű Mauser-pisztolyát szorongatta görcsösen,
szive tájékán
pörkölt lőtt seb volt látható.
Az asszony és fivero Dyomban a mentőkért teiei'onáltak, a mentőorvos azonban csak a beúUott
halait állapíthatta meg.
Az öngyilkosságról értesítették a rendőrséget,
ahonnan i v ö n y o k y József dr. rendörkapnany
vezetésével rendőri bizottság ment a Kévay-utcai
lakásba. A bizottság Reitzerné valiomásáuoi, u
holttest helyzetéből és számos más mellékkörülményből kétségtelenül megállapította, hogy Reitzer Vilmos önkezével vetett véget életének.
Reitzer Vilmos holttestét a törvényszéki orvostani bonctani intézetbe szállították.
Az öngyilkosság bire a megdöbbenésen kivül
mely sajnálkozást váltott ki városszerte az öngyilkos Reitzer Vilmos ismerősei, barátai es a
kozbccsülésben alió Reitzer-család tisztelői körében. Reitzer Vilmos senkinek sem árulta el,
hogy öngyilkossági tervet forgat agyában, pedig
valószínűleg készült végzetes tettére, erre mutat,
hogy szombaton, amikor elindult felesége lakásara, legyvert vett magahoz. Az öngyilkos térti péutekep az esti órákban a Hungána-kavehazban időzött baráti társaságban és a legkisebb jelét sem
adta, hogy végzetes cselekedetre kcszui.

FERENCJÓZSEF
keserűvíz
Egy résztvevője akadt
Szegeden
a matematikai versenynek
(A Déímagyarország munkatársától) Az egyetem Bóiyai-intézctének l-es számú tanterme előtt
szombaton délután nagyszámú érdeklődő közönség gyülekezett. Középiskolai tanárok, az egyetem
matematikai karának hallgatói és néhány középiskolás. R i e s z Frigyes dr. egyetemi tanár vezetésével délután 3 órai kezdettel tartották ucg az
Eötvös Lóránd Matematikai és Fizikai Társulat
44 matematikai versenyét A versenyen csak azok
vehettek részt, akik ebben az évben tették le érettségi vizsgájukat.
Lassan népesedik be az l-es számú tanterem,
majd 3 órakor izgatott arccal, kezében fehér ivpapírokkal, tollal és tintával belép a verseny
egyetlen résztvevője, Szalai László, a kunszentmiklósi református gimnázium volt tanulója.
— Máskor a versenyeken 8—10 diák szokott
résztvenni — mondja Kalmár László dr. egyetemi
tanársegéd. Most csupán Szalai László indul ö
sem versenyzik azonban egyedül, hiszen Budapesten vele cgyidőben számos diák dolgozza kt
ugyanezeket a tételeket. Amikor a versenykiírást
megkaptuk, arra kértük az egyetem jelenlegi átmeneti helyzetére való tekintettel az Eötvös L6ránd Matematikai és Fizikai Társulatot, hogy n o
vemberben tartsuk meg a versenyt Az volt ugyan,
is a célunk, hogy necsak Budapesten, Szegeden,
hanem ebben az évben már Kolozsvárott is megtartsuk a versenyt Tervünket azonban a társulat
más álláspontja miatt nem valósíthattuk meg. Igy
keletkezett azután a helyzet, hogy csak egy versenyző jelentkezett az idei versenyre.
— Ez eddig még nem fordult elő — kapcsolódott bele a beszélgetésbe R i e s z Frigyes dr.
egyetemi tanár. Az érettségizett diákok közül sokan értenek a matematikához, vagy legalább is
azt hiszik, hogy értenek hozzá. Legtöbbje eddig
is n.indcn esély nélkül indult, de magában, azt
hitte, hogy tud . . Az idei versenyre ugy látszik,
nem jelentkeztek elbizakodottak Pedig a tételek
könnyen megoldhatók. Hiányoznak a középiskolában tanult sablonok, a versenyző a saját leleményességére és ügyes®ü?*ic van brzva.
Amig beszélgetünk, a tanterem tábláiára la®,
san felkerülnek a megoldandó tételek Szalai
László a kunszenlmiklósi református gimnázium
volt tanulója 1 óra alatt készült cl a tételek megoldásával.
Dolgozatát Budapestre küldik, ahol a pesti
versenyzők dolgozataival együtt kerül elbírálásra.
Férfi és nöi kalan u'donságok megérkeztek.

K n í í i e l
Kárász utca 5 szám.

üakifásokat modellek után vállalunk.
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Párisi Nagy Áruház Re
Izegetí iCsekonics ésKiss-utca sarok

Zfotmiszerck
durgonya cuwor 10 deka
Ostya tortalap 4 drb.
Sütőpor 3 levél
Savanyú, erős, vagy pemeto cukorka
10 deka
Mézes csók 10 deka
Rum, vagy likőr essencia 1 üveg
Amerikai mogyoró 10 deka
Sósperec 10 deka
Susogó drazsé 10 deka
Meuthol drazsé 10 deka
Teasütemény 10 deka
Pörkölt mogyoró 10 deka
Grillago drazsé 10 deka
Maláta kávé 1 kg
Iroszhal 3 dcl. (üvegbetét -—.121 1 üveg
Sima teakeksz 1/2 kg
Maróni 1 kg
Koszorús fiige 1 kg
Pisztráng l/5-ö* doho?

-j6
-.22
-.24
-.24
-.26

-.26
-27
-.28
-.32
-.32
-.38
-.38
-.42
-.62

-.74
--.99
1-18
1.28
1.42

DUGONICS
ANDRÁS,
T A N A R I EVEI
Irta: Diósi Géza dr. kegyesrendi tanár
Dugonics András születésének 200 éves fordulóját üunepli Szeged városa, ünnepli az irodalom; ünnepet ül a magyar m u l t is vele
együtt — E t e l k a
és J o 1 á u k a, meg a
többiek, — a magyar zsinóros kabát —, mindm i u d visszajönnek m a . De elénk kívánkozik
az egész ember, az egész piarista tudós, a sokoldalú nevelő tanár, Szeged első egyetemi professzora, aki szerzetes-tanán és -királyi oktatói* hivatásos tisztében szintoly értékes és
maradandó m u n k á t végzett, m i n t
szorosan
.vett irodalmi pályáján,
Dugonics 1756 október 17-én, tizenhatéves
korában öltözött be a piarista-rendbe Privigyén. A fiatal, Alföldről származó novicius a
szerzetesi életet kezdő két év elteltével
J758
október 17 -én letette az egyszerű fogadalmat.
Utána egy évig Nyitrán tanított, m a i d 17GÜ—
61-ben filozófiai tanfolyamot végzett Nagykárolyban. Ekkor valószínűnek tartotta,
nogy
•N'yitrára kejj mennie teológiai tanulmányainak befejezesére. Rendi elöljárósága „zonban
a képzett és szorgalmas fiatal növendéket szülővárosába, Szegedre külrite tanárnak, ö t éve
nem látta m á r szüleit s képzelhető a viszontlátás öröme.
A fiatal Dugonics kitűnőén érzi
magát
gyermeksége színhelyén, hol rövid időn belül
nagyon megszeretik és a szülővárosában töltött e«y év, szegedi tanársága, ifjúságának
legszebb.esztendeje lelt.
Szegedre érkezése után egy héttel később,
1761 október 18 -án a piarista iskola ünnepélyt
rendezett na filozófiának ajánlására*. Ezen az
ünnepélyen megjelent a városi tanács, resztvettek az egyházi és világi előkelőségek s
előttük mondott a fiatal, 21 éves Dugonics
rendkívül érdekes beszedet s megtartotta
a
kitűzött vitatkozást. Beszédében
magasztalta
a városi tanácsot, mely mindig *kiváló pártfogásban* részesített minden
nemes
ügyet.
Végezetül kérte a város polgárait, nogv fogadják szívesen megjelenését közöttük. Tudja,
liogy még ncsekélv a tudománya, de legyen
ez is záloga jövendő törekvésének*.
Magát
^szeretett polgártársai* jóindulatába
ajanlja
s ezt meg is kapja: működését a városbeliek

kivitelű a 332-es és az 5í2-es

ORION HŰPRLRCK
egész éven át szerető figyelemmel kisérik.
ö ságnak gyakorolnia. A darab végen latin nyelpedig fiatalos buzgósággal dolgozik
tovább, ven megjegyzi, hogy ezt a drámai kísérletehogy jóindulatukat megérdemelje. Dugonics a
zést, próbálkozást égészen nem fejezte be és
piarista iskolában két osztályt vezetett, a
át se javította, mivel nem szándékozott előrtnaior parva«-t és a principistákat. Nagyadatni a darabot.
részt ezek számára irta eddig ismeretlen isFiatal buzgósága eredményezte a kél drák o l a d r á m á j á t , mely nemrég kerüli elő
mai m u n k á t ; ebből a hévből fakadt többszörös
a csépai plébániáról. A" darab egyiptoim Jó- „szereplése a város közönsége előtt s ezek közsefnek életét és viselt dolgait tartalmazza házött is legérdekesebbnek tarthatjuk azt a inarom felvonásban. 1762 juniusában adták élő
•iyar nyelven elmondott szentbeszédet, melyet
az iskolgdrárnát a piarista színházban 31 sze- - 1762 január 25-én, Szent Pál megtérése napreplővel az intézet növendékei közül. Az előlón mondott
a Szeged-felsővárosi
Szent
adáson igen nagy hallgatóság gyűlt össze, szüG y ö r g y - t e m p l o m b a n . Ez a beszéd D u lők, tisztelők, a városbeliek, sőt a vidékiői. is
gonics első magyarnyelvű szen [beszéde. Szinbegyalogoltak Szegedre »a produkálandó cotén a megtalált gyűjteményből került elő s at
media* megtekintésére.
másik két munkával együtt világosságét vet
a fiatal piarista tanár szegedi
működésére,
Ugyanekkor Dugonics, augusztusi keltezésmelynek köre, miután látjuk — az
iskolai
sel (1762 in Auguslo) egy másik drámai munmunkán kivül pasztoráeiós tevékenységgel is
kájának írását is megkezdte, melynek ő az
kibővült.
Actio
D i a l o g i c a címet adta. Nagyobbrészt magyar nyelven latinnal keverve a keEgv évnél tovább azonban Dugonics nemt
resztény életről és jámborságról
szól ez oz i maradhatott Szegeden, mert még nem végezirás, valamint arról, hogyan kell ezt az ifjú- te el a leologiát. Nyitrára ment, hol 1765 má jú-

válláról lecsúszott a dunyha, ki volt takarva , a
ni, bármit cselekszik is a világ . . . Bodri
is
buggyanó, szép kebele is. Gábor eltörölte széniészeretett volna gazdaszót a hűséges fülének.
ből az álom fehér ragacsát, ásított, nyújtózott
De az ember udvarközépre tolta a kocsit, megIrta: B A B A Y J Ó Z S E F
még egyet s anélkül, hogy egyetlen szót szófl
nézte a kerékszögeket, a vasalást, rudatillesztett,
volna, átkarolta az asszonyt. Dereka alatt dugta
Hajnalodott.
készülődött az utiholmival, egyetlen hangos sz—
át barna, rég megkcrgcsült tenyeret és húzta rua
Most kezdte veszíteni fényét a közeli, fehérvacska nélkül.
gához az álomlétü, fiatal testet. Aztán megcsóarcú Yénus, ez a tisztaragyogásu, legnagyobbik
Ébren volt már az egész falu.
kolta a vállát. S mikor érezte, hogy szinte ösztö- 1
csillag. A Fiastyúk meg a Göncölszekér már elA kanász-tülök hangja is hugurgált már vala-tt
nösen megremeg az asszony kebele, lecsukódott a
halványodtak, a hold is lebukott a kistcmelö
hol a füzes alján, Csócsér biróék háza elő't.
szeme boldogan. De niár a teljes, viharzón-erö- ; Most ütötte a templomharang a hajnali négyet.
mögé.
ébrenlét virrasztására.
Ébredt a falu.
Teljes világossággal telt meg a világ.
Felébredt az asszony is. Belekapaszkodott az
Kónya jegyzöék házából már is szállt fel a
A kocsinak nem kellett áthaladnia a falun, ok
ura vállába. Először tiltakozón, de aztán. I.égy
fűst. De alig ért ki a kéményperemen, kigyoteste
a szélen laktak s a dübröki országútnak vettet
megérezte a férfi száját a nyakán, ölelt egyel ö ismeghajlott s vízszintesen imbolygott tova. Nem
irányt. Kis kapaszkodó vau emerre, de a lovacsEgyetlen szót se szóltak.
lesz ma jóidö. Kónya jegyzőéknél maga a jegyző
kák "futva veszik, jól esik futniok, majd pihennek
Egymásra mosolyodtak késöblx
ur ébred legkorábban. Nem is csoda, cst-szerciö
a túloldalon.
Már egészen világos vott.
ember. Az az ember estszerelő, aki korán leiekNagy reggeli illat fogta be a retet, amelyen
A konyhaajtó résén bebujt a cica, ö is ny ujszik . . . Mert az éjfclelötti álom az igazan sziátvágott a keskeny kocsiút.
tózkodolt.
vetpihentetö, a többi, kakasszó után már csak az
Egymás mellett iiltck a bakon,
éccaka ráadása. A jegyző ur felérez hajnali kukoAz asszony, észrevévén, hogy már nincsenek
: .Az" aszony barna kontrán babos fejkcsÉ.t nd.
rikolás előtt, nyújtózik, kibújik az úgy melegéegyedül, elpirult, kiszabadította magát az urs
\állán bolti barna kendő. Mivcskés a reggel Aztől, kortyint egyet a diópálinkából s már is meújból ölelni akaró karjaiból s leugrott az agyi .1
tán meg takarózni kell. Hátha gyermek jő a -zive
gyen tüzet rakni. A jegyző ur háza dombon áll,
Reccsent az ágy, zörgött zsákjában a szánná,
alá. Nagyon szereti az ember már a tavas- ota,
a templom szomszédságában. Korábban ébredő
Kisietett fejni. De útközben megállt a kutmái.
fis szeretnének is gyereket. Vasárnap eset* szó'
parasztok kikémlelnek. Ila neit füstöl még a jegyvizet húzott, vödörbe öntötte s vitte be az islálróla. hogy igy hívnák, Gáborka . . . Ila meg
zöék kiskéménye, ráérnek ők is. . . Ez a kémény
lóba. Ott aztán olv jól esett az éjszakában áthileánytestet adatna rá az Isten, akkor Marinak,
füstölgő óra mutatója a falunak.
degült, áldott, tiszta viz.
Kicsi kis Marinak . . .
Már tegnap megbeszélték, hogy ma a szöüübo
Löcsös Gábor háza a kistemető szomszédságáCsendesen zörgött a szekér, pedig sokhely: zö*
inepnck. Messze van á szöllö, kocsival is jó .két
ban zsupposodott. Jó ház. Olyan alapos a gerentyögős volt az ut. Régen járt errefelé esősfelhö.
óra, az ötvösi határon tul. örökölték. Három evdázata a zsupp alatt, hogy meg nem hajlik az még
Jö volna már, szikkad a lóid.
vel ezelőtt. FI nem adnák a világ kincséért sem.
száz évek multán sem. Emellett tiszta is. Az az
Egyszerre csak az eget kezdte kémlelni
a*
Az apó ott él a szöllöben, nem kell félteni sem
igazi paraszt, aki szereti a házatáján a tisztasáasszony. Szép. bámulással teli kék szeméber kua karót, sem a termést, megvigyázza apó cjjel is.
got. A többi piszkos pógár. llát bizony sok van
tató pillantások voltak. S megszólalt végre:
nappal is.
ilyén még mostanság is . . . Somogyban is,
— E s ő 1ö s s z . . .
Mialatt az asszony tüzet rakott. — a korrvvíBaranyában is, meg oszt a Nagyalföldön is. A
Az ember, nem szólt egy szót se. Mintha tudotisztelendő ur. rr.cg a jegyző ur, meg a tanitó ur i igében még ott szunnyadt az esti parázs, könnyű
másul se venné az asszonybeszédet. A kezefejét
a reggeli tüz felélesztése s lángracsalogatása. —
n titka, hogy ne legyen igy soká . . .
nézegette. Tegnapelőtt megcsípte egy darázs, épa? ember ellátta a két kis lovacskák Nyihogtak
I.öcsös Gábor is felérzett, — a konyhában
pen az átalfutó, duzzadt kézfejér mentén, de aza lovacskák, gazdaszót szerettek \olna hallani.
•tudtak ezen a nyáron, a tisztaszobát hagyták bétán bekenték kovásszal, tegnap meg lemosták
De a gazda egyetlen, szót se szóit.
kén. Majd ha család lesz, akkor az asszony bekapros uborkalével s nini, uára már nyoma
Bodri is igencsak verte a farát jobbra-balra,
mén hálni, de ö akkor is künn marad. Felérzett
sincs a daganatnak. Egye meg a fene, honnét szóakár egy öreghajadon, bolondul csóválta a faikát.
Gábor s aztán felébredt teljesen. Nyújtózott. Oliul ennyi méreg e"y ilyen kis szárnyasdö Aedalt kémlelt A felesége még méhen aludt, nyi- .tudta, hogy utazás lesz. S ö szerel a sarogiy' ái ;>
fiten I >Hja Titok. Nem is kell feszegetni.
tele '• •' mert ö-">i».„- pr rí-ár *<M l-'-r-' rt! • a.
tott szálából kinevetett fehér foTcpj-a Az assro,rv
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sálian, háromévi teológiai készülés után áldoaopappá szentelte Güszliiiy. János nyitrai püspök. Felszentelése után V á c o n t a n á r k ö d ö t t e l ő s z ö r , itt a g r a m m a t i k a és a
s y n l a x i s osztályait tanította első évében.
El lche: mondani, hogy egészen tanítványainak szentelte magát; fiatalos kedvvel arra törekedett. hogy minél sikeresebb legyen iskolai munkája. Ezt lehel kivenni ez időből maradt jegyzeteiből, különféle dolgozataiból. Irodalmi működése is egészen az iskoláé. Egyenlő kedvvel tanitolta a magyart, a latint, a történelmet s már ekkor a m a g y a r m u 11 érdekelte legszívesebben és tanítványaiba is belecsöpögtelte a hazafias érzést: »Hazánk iránt
tartozunk azzal, hogy megismerkedjünk a
múltjával s abból tanulságot vonjunk lc a
jövőre vonatkozólag* — hangoztatja állandóan tanítványai előtt.
Vácon is irt egy színdarabot, melyet 1766
junius 29-én adott elő tanítványaival. Cime:
M c n e c h m i és Flautusliól dolgozta át, Dugonics ezévi tanári működését még kiegészítik fordításai az egyes latin szerzőkből. Az iskola szolgálatúban állott tehát jóformán egész
évi tevékenykedese s cz mutatja lelkesedését
is, mellyel kedvelt hivatásos munkáját végezte.
Egy év múlva rendi elöljárósága u j működést kört jelölt ki számára:
Meggyesre
hclyczld
a poézis és retorika tanítására.
Három esztendeig maradt itt (1766—09) s ezalatt az idő alatt évről-évre ezeket a tárgyakat tanította. Dc ínég jobban érdekelte
Erd é l y kies vidékén is a magyar mult. Erdély római kövei között szerelte meg az Alföld szülöttje a római történelmet, melynek
ott nem egy emlékével találkozott. Olt 'sze*
rctte meg, ami — szerinte is — naggyá tette
Róma népét: a f é r f i a s s á g o t
cs
szeg é n y s é g e t . Az erdélyi g o n d o l a t ,
az
e r d é 1 y i s z e 11 e m Szeged szülöttének szi vében közel 200 éve megtermett már: a n y a gi j u t a l o m m a l nem törődve, nem
h í r n é v r e , á l l á s r a , e l i s m e r é s r e tör e k e d e t t . hanem arra. hogy v a l a m i k o r
h a s z n á l n i t u d j o n h a z á j á n ak, n etnZ e t c n c k.
Tanítványai szerellek itt is, Dugonics pedig gond jának javát növendékei hasznúi a
fordította; irodalmi hajlamaival kivált tanártársai közül (itt fogott hozzá az A r g o n a u t i c o n könyveinek összeírásához) s tehetsége
és egyénisége az iskolán Rivül is becsületet

Haladtak tovább.
Rét, kiserdő, aztán grófi rezula, majd megint
fót, virított meg a sok vadszegfii, de a patakmenti nádasszegély mintha sárgult volna, bizony, ősz közeledik.
Csak a kocsiút melletti jegenyék áfltak büszkén, üdezölden, erősen, legfelső ágaik hegyét felszurva a magaség felé, mintha ugy vélnék, ók a
fold legközelebbi élőlényei az egek szomszédságának.
Sütött a nap, kissó rézsut hullottak még melegítő fénygcrendűi a tájra, dc valami hcrvadliz
lobogott bennök. Mert nyugat felöl gyülcniieück
a fellegek. Más a fénye a napsütésnek, ha kqrbckörbo csupakék az ég.
A bogidat pusztánál, éppen hogy áthajtottak
a kisvasút meredek töltésén, egy nagy, villódzó^
szemű öregnyul szaladt át az uton.
Az asszony is észrevette, az ember is.
Nem szereti a nép, ha nyul fut át a szekere
előtt.
A vadász sem . 5 #
Az aszony ránézett az emberére^
Do nem szóltak egy szót sem.
Látszott már a szóllőoldat, no, az apó nemsokára kikémlel, mert fújdogál a szél. S a szél felviszi a szöllődoinbra a közelgő szekér zörgését
Lőcsös Gábor megcsapta kicsit a lovacskákat,
Jobb sebesebben érni a célba. Szakadatlan a fülébe poroszkált az asszony szava, amit jó két órával ezelőtt mondott, ahogy elhagyták a falujukat.
Hogyan is mondta? Igen, igy:
— Eeö lössz . . .
Felkémlelt az égre. A felhők már betakarták
» napot. Beborult. A jegenyék megkisebbedtek
kevéskék Szürkébb lelt a táj. Mintha borongana.
A lovacskák ügettek szorgalmasan.
Az asszony átnézett az emberére. Várta a két
órával ezelőtt elmondott szavaira a választ Eső
lössz!
Végre, két-három bólintgatás után megszólalt
(Lőcsós Gábor s mélyen ömlött ki torkából a hang:
— Az átuJ

szerzett nefff.
1769—70-ben újra
Vácon
találjuk
Dugonicsot, ahol szintén a poétikát és retorikát tanította. A szoros iskolai anyagon kívül
két »akademíát« tart növendékeivel és egy
színdarabot adat elő. Címe: O p i m i u s
és
latin nyelvű, de magyar nyelven is átdolgozta a darabot, először G y ö n g y ö s i cimen.
Később T á r h á z i
nevét adott
művének,
mely ujabb átdolgozása után kiadásra készült.
De erre Dugonics életében nem került sor;
csak 1883-bari jelent meg nyomtatásban.
Váci tanár korában tudta meg Dugonics,
hogy nagy kitüntetés vár rá: a filozófia tanárává szemelte ki elöljárósága. A következő
évre csakugyan N y i t r á r a h e l y e z i k a fi-

lozófia tanárául s az oktatás felső fokán m i n t
a papnövendékek bölcselet tanára tünt
ki,
kikkel többször rendezett akadémiát a tőle
nyert ismeretek bemutatásra. Itt fejezte be s
Trója
v e s z e d e l m e » cimü
munkáját,
mely 1774-ben jeelnt meg Pozsonyban, Giiszlinyi János nyitrai püspöknek ajánlva.
Tanártársai és elöljárói
nagyrabecsülését
élvezte a munkás Dugonics Nyitrán, kit ebben az évben rendfőnöke felszólj tott, hogy pá*
lyázzék egyetemi tanári székért a nagyszombati egyetemre. A felszólítást szívesen fogadta és szorgalmasan hozzáfogott a készülethez, hogy a vizsgálaton megállja helyét.
A tanítás terén Dugonics igazi sikereket
mint egyetemi tanár ért cl.

f f hölgyfodrászszalon Szeged holqyközönsdgenek
kedvelt szalonja. Frizurái elismerten szépek!
Széchenyl-tér 9. ( f ő p o s t a mellett) T e l e f o n : 1 S - S 4 .
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A t a n y a i b e v á l t ó szelvény n e m lesz ü z l e t h e z k ö t v e , vagyis a lakosság
szabadon vásárolhat petróleumot
(A Délmagyarország munkatársától)
Jelentette a Délmagyarország. hogy rendelet jelent
meg, amely megváltoztatja a petróleum elosztásának eddigi rendszerét. A. rendelkezés lényege az. hogy a népesedési és a villamosítási viszonyoknak, valamint az eddigi fogyasztás
adatainak megfelelően megállapítja azt a kontingenst, amelyet az egyes kerületekben a fogyasztóközönségnek ki szabad szolgáltatni. Ezt
a mennyiséget az Ásványolajipari Bizottság
állapítja meg. úgy. hogy különösen a tanyai
és a falusi lakosság használatára kiutalt pct
róleummennyiség emelkedjék, mert a téH hónapokban <i világítási szükséglet megnövekedik. A rendelkezés szerint a kiskereskedő továbbra is a polgármester, illetve a községi elöljáróság engedélyi alapján, a fogyasztók pedig
az utalvány alapján szerezhetik be a petróleumot. Ez az utalvány azonban• a jövőben nem
lesz üzlethez kötve vagyis az utalványon nincs
feltüntetve az a kereskedő, akinél a fogyasztó
kizárólagosan szerezheti be a petróleumot. Tgen
sok bajnak volt okozója az előbbi rendszer. A
tanyai lakosság ugyanis csak ott szerezhette
bo szükségletét, ahova utalványa szólt. Ha n
megjelölt üzletben nem kapott, akkor vagy nem
tudott sehol sem petróleumot, kapni, mert egyet
len kereskedő sem merte beváltani azt a szel
vényt, amely nem ijt jelülte meg a petróleum
beszerzés forrásául, vagy pedig 50—60 kilómé
tért gyalogolt, hogy a városban jusson petróleumhoz. A rendelkezésnek megfelelően 11 szegedi közélelmezési hivatal vezetője. Fodor
Jenő dr. azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. úgy hogy a jövőben lényegesen
megkönnyül a petróleum beszerzése a szeged'
kerületben. Szegeden gyébként. énnúev. mint
az ország többi részén, redukállak
a város
petröleürnkoniingensél:
a tavat ni mennyiség
nck csak 75 százalékát szabad kiszolgáltatni
A csökkentés szükségessé telte azt bogv a városi lakosság számúra a villany vilánilásos he.
Igeken ne uMianak
ki a iüvőben petróleumot:
ennek megfelelően már npra is kézbesítettek selmva petróleum jegyet. Ez a helyzet annyiban
okoz nebézséfet. bogy igen sok
háztartásban
a nagyarányú fahiánv miatt áttértek a petróleumfőzők használatára. Most ezek a háztnr-

özv. Wcisol Sanuiné szül. Singer Margit ugy a maga, mint nagyszámú rokona
nevében fájdalommal megtört sziwel tudatja. hogv drága jó férje
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njug. MÁV felügyelő
77-ik életévében elhunyt. Temetése a zsidó temető cinterméből. Ma d. u. 3-kor.

T R A F Í K O H B i n
i u t a i e h o s
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H é D u i s e i Q t

keres budapesti cég. Ajánlatok »Trafik • jeligére küldendők BLOCKNER hirdetőirodába, Budapest, Vilmos császár-iit 33.
B5

tások nem kapnak petróleumutalváuyl- Ezzel
kapcsolatban Fodor Jenő dr. — mint azt a
Délmagyarország munkatársának mondotta —
mindent megtesz, hogy mégis kapjanak u vi'lanyvilágitüsos helyeken is a. háztartások petróleumot természetesen ott, ahol igazoltan uem
tudnak másként főzni c.safc pelrólcumfőzök
igénybevételével. A jelenlegi rendelkezés célja
az előállott helyzet következtében nz, liogy a
tanyai és a falus) lakosság szempontjait veivo
tekintetbe a pctróleumelószlás rendszerének
niegköiinvitése érdekében.

INGATLANFORGALOM
Szeged város területén 1910 október
12-től
19-ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát:
Molnár Mihály és neje eladták vitéz BacsófaV.
vy György és nejének a Hajnal-utca 39 számú házukat 91 n. öles telekkel 3500 pengőért,
Bcck Miklós eladta vitéz Imre József és nejének a Bihari-utca 33 szánra kázál 16ti n. oíes
'tuJckkei 3000 pengőért.
Rákóczi Ferenc eladta dr. Sinoros Szabó Emilnek a Balástya dűlőben lévő 492 n. öl földjét 7.37
K kat. t jövedelemmel 210 pengőért, árv. vétel.
Molnár Tál Antalné eladta Magda Fereucnének a Kancsal dűlőben lévő 1182 ti. öl földjét 5.17
K kat. tjövedelemmel 1000 pengőért.
Ábrahám Imréné és társai eladták Szekeres
Vince cs nejének a Börcsök-kopolya dűlőben lévő
J.íjI n. öl földjüket 17.71 K. kat. tjövedelemreel
2í07.50 pengőért.
,
.,
Varga Vilmosné eladta ördög István és nejének a Bojárhalom dűlőben lévő 1115 n. öl földjét
15.59 K kat ljövedelemmel '2000 pengőért.
Puskás József eladta Császár Lajosnénak a
Farkas dűlőben lévő 1 hold 783 n. ül földjét 28.01
K kai. tjövedelemmel 1008.10 pengőéit.
Molnár Pál Antalné eladta Puskás Józsefnek
a Gsamangó dűlőben lévő 1105 n. öl földjét 13.03
K kat tjövedelemmel 1105 pengőért.
Országos Földhitelintézet eladta Nagyi Jánosnak a Makkoserdő dűlőben levő 1557 n. öl
föhljét 20 27 K kat. tjövedelemmel 2497.96 P-ért
Dr. Barla Dezsőné eladta Sugár József cs ne*
jének a Makkosháza dűlőben lévő 157 u. öl szellőjét 3.53 K kat. t jövedelemit el 1256 pengőéit.
' Dudás Mihályné eladta Tömörkényi Lászlónak
a Domaszék 507 számú házát 1 hold 431 n. öl
földdel melynek kat. tjövedclmc 17.91 K, 1050
pengőért
özv Árokszállási Mihályné eladta Labdy Erzsébetnek a Büszke 669 sz. házát 566 n. öles
telekkel 1400 pengőért
Magyar Altalános Hitelbank eladta Krizsán
Istvánnak a Fürész-utca 11 számú 133 n. öles há»
helvét 3106 pengőért
Czenc Fercnené eladta Sznndlner Lászlónénaíí
a Temesvári-körűt 21a. sz. házát 160 n. öles te*
lekkel 12.500 pengőért.
Varga Péterné eladta Tari Józsefnénak ff
Szirtos dűlőben lévő 2 hold 533 n. öl földiét 10.33
K kat. tiövedelemmpl 1500 pengőért.
Szegedi Kérmiivosbnnk e'adta Stnmpf GvőrgV
és nőiének a Franciahee'v dűlőben lévő 205 n 51
földiét 3.46 K kat. tjövedelemmel 85(1 pengőért
Dr Szabó József eladta BaresaV Károly c's
nelének az Alnár déléiben lévő 2 hold 981 n öl
földiét 71 01 K kat tiövedel"mrnel 10000 nemzőért,
Seres La'oe és neie eladta TTr-Mn Mihálv és
nőiének a Tarián dűlőben lévő 158 n öl földját
2.07 K kat. (jövedelemmel 350 pcvöért

AmLus bácsi vcrtfontáscU
a Uasszu a&zút, ínep cuc etu/Uc téliol
HUt
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a kfaUtoyáuál,

(A Délmagyarország munkatársától) Van egy
nagyon kedves kis dal, amelynek egyik befejező
része igy hangzik:

'

. . . Szerdán még cn vártalak
,Virágot is vettem,
Csütörtökön délután
Földönfutó lettem . . ,
Ez a kis nóta jut eszünkbe, amikor azt a rengeteg időjóslást vesszük szemügyre, ami az utóbbi napokban napvilágot látott Kezdődött vasár,
nap: egy héttel ezelőtt. Egyik jóslás az volt. hogy
elképpesztöen sok a béka, tehát nem lesz tél. A
rr-ásik: kőrisbogarat /fogott* egy gazda a tanyán.
Ennek ismét az a magyarázata, hogy nem lesz
hideg. A harmadik: kivirágzott az almafa és ki
tátott még olyan bolond almafát, amelyik éppen
akkor virágzik ki, amikor a tél közelég? Tehát
ez is azt bizonyítja, hogy nem lesz tél, tekintve,
hogy az almafa nem bolond, csak az ember. Szerdán már azt a hírt vettük, bogy számtalan fecske és egy-két gólya szálldogál ó város felett: ez
természetesen magjnt annak a bizonyítéka, hogy
akárhol is, de itt nem köszönt ránk a december.
Aztán jött a csütörtök, meg a péntek és mi a dal
analógiájára vigan dalolhatunk:
Csütörtökön vártalak
Es be se fűtöttem,
Pénteken oszt' hajnalig
Nagyon dideregtem . . .

könsbogir,

meg

a többi.

oitHavicá^íél

— Nem látott még az ur olyan öregasszonyt,
aki kipingálja magát, oszt fiatalnak látszik háturul? Hát ilyen az almafa is. Kihajt néhány virágot, oszt nagyon tavaszi képe van alulrul, a la
alól. Mer nizze csak meg a virágot közclebbrül:
nem lesz abbu gyümölcs, még akkor se, ha készakarva, erőszakosan termékenyítenék meg is a
sziromalját. Nem tudja szegény mit csináljon: süt
a nap, hát kibontja magát. Olyan, akár a mai fehérnép . . . Ettől a virágtól még ezerszer lehet
tél, akár mit is beszél az ur.
Nem akartuk haragítani, igy hát a madarakra
vonatkozólag már meg sem mertük kérni Nagy
Andris bácsit véleménynyilvánításra.
Helyette
szépen becihelődtünk a szóbába, ahol a<ég a tavaly téli illatot és a mult évben bennszorult meleget élvezhette az ember. A gazda csodálatos
lassuságu plparágyujtás után előszedett a sifon
hátából egy szakadozott szélű könyvecskét. Mindent lassan, komótosan csinált. Mikor látta, bogy
türelmetlenkedve mozgunk a padkán, megszólalt:
— A városi emberek közt *7, a méltóságos, aki
legjobban tndott sietni Itten meg az a méltóság,
bogy ráórünk. No.
Aztán olvasni kezdeti szépen, lassan, ugy,
ahogy a méltóságához illik. A sorokból azt hámozta ki jószólamu pipaszortyogatások és ádámcsutkajáratások közben, bogy mit is tart az álmoskönyvbe bclcirt néphit arról, hogy rr.-ilyen idő
lesz, vagy milyen nem lesz télen, ha októberben
cz vagy az történik.

Pénteken reggel ugyanis, ha még valaki nem
íudná: fagyott. Egyelőre csak a nagyon alacsony
embereknek kellett félni, mert talajmenti fagy
volt. De ha már valahol beeszi magát a főidbe a
talajmenti hideglelés, akkor megette a fene az
egész világot. Legalább is igy mondja N a g y
András bátyánk, aki fölvilágosított mindabban a
kérdésben, ami alább következik.

A

ae

..

"Azt mondja a tanyai hit, hogy ha valaki októberben kőrisbogarat talál, akkor ezzel együtt
megtalálta azt a bizonyságot is, hogy abban az
évben nem lesz tél. Ebben a tekintetben Nagy
Andris bácsinak csak annyi a nézete, hogy
— Ha valaki októberben kőrisbogarat talál,
akkor annak igön jó szöme van. Mert hogy a kőrisbogár pici, a világ meg nagy . . .
Semmi egyéb.
Igaz, hogy egy pohár fröccs után elárulta Andris
bátyánk, hogy van neki egy álmoskönyve is,
amelynek szélére fel vagyon Írva a következő:
/Ha körisbogarat találsz késő ősz végibe,
akkor ne menj ki fát vágni az erdőbe, mert
csak a bolond dolgozik hiába*.
Ami kevésbé rejtelmesen azt jelenti, hogy nem
kell fa, mert nem lesz tél. Hát akkor mégis van
• kőrisbogár igazságában valami. Dehát ezt Nagy
Andris hacsi azért nenr akarja elismerni, mert
nem az ö álmoskönyvéből irta ki legelőször a tanyai dolgokban egyáltalán semmihez sem értő uj•ágiró, aki ezt a körisbogarat kitalálta.
Ami az almafa virágzását illeti, arra a következő megállapítás vonatkozik Andris bá' szerint:

A

Hold

és

a

Bakjeqy

A nép ösztönös megfigyelései, tapasztalatai
sűrűsödnek sorokká Nagy András könyvében.
Régi, összegyűjtött közmondások, amelyeknek igazát saját bőrén tanulta meg a tanyák és r.iczők
népe. Azt mondja az egyik:
-Ha október hónapban a Hold a Bakjegyéhen van, ngy az északi szelek terméketlenséget hoznak*.
Megkockáztatjuk azt a kijelentést hogy ezt a
Bak-ügyet nem értjük.
— Éz azér van, mer hogy rövideszü , . .
És ezzel már olvas is tovább.
sHa október hónapban a fecskék és gólyák,
darvak és vadludak hamar eltisztulnak a
vidékről, akkor korai érkezésü lesz a hideg,
ha nem szállnak el hamar, akkor pedig várjunk türelemmel, majd elszállnak*.
»Ha október hónapban fagy e s szél urajkodik, akkor január hónapjában gyenge időjárás lesz. De jobb, ha nincs fagy és szél októberben, merthogy előbb van, mint január
és januárig az ember még meg is halhat*.
/Ha október hónapjában zivatarok vannak,
akkor szeszélyes telet kapunk*.
»Ha október hónapban sok a sürü felhő, de
eső nem esik, ugy meleg télre számithatunk*.
»H a október hónapban a hangyák halmaikat
hamarább hordják össze, akkor rossz lesz
az idő*.
»Ha október hónapja -meleg, akkor hideg
lesz a február*.
»Ha október hónapban meleg van és levélhullás van, akkor termékeny lesz az esztendő. Minél korábban hullanak a levelek, annál termékenyebb ]esz az esztendő*.
Hát ez bizony ránk férnél
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Tudjuk, hogy a csillaghullás hónapja az augusztus. De á néphit u-egemlékezik az októberi csillaghullásról is, mondván:
/Ha október elején sok csillag hull, akkor
szép leszen az idő*.
Aztán a fa virágzására is van egy meghatározás:
»Ha októberben a fák másodszor virágzanak, akkor szép, hosszú ősz lesz*.
De fölbukkan minden Bak jegy nélkül mégegyszer
a holdvilág is:
bDerűs holdvilág — jó szüret*.
Hát az idén még nem láttunk derűs holdvilágot;
de nem is lesz az idén jó szüret.
Érdekes megállapítás a következő:
jAhány nap telik el októberben az első
hóeséstől ujholdig, annyi napon
kertsztül
fog esői a hó a tél folyamán*.
/Szent Gálnak napján, október 16-án meg-

D É L M A G y A R O R S Z X G
V A S Á R N A P . 1940. O K T Ó B E R 20.

Húzás
KEDDEN!
Még vehet

Osztálysorsjegyet
Pető Ernő
főárusitónál.

»

éi-ik a, makk és ha Sok a makktcimés. «
tölgyfákon, akkor nehéz és hosszú tel következik. Ua kevés a makk, akkor meg a
disenók haragusznak*.
Októbqa- 28-ára. Simon-Júdás napjára a következőket mondja a közmondás:
/Itt vagyon már Simon-Judás,
Jaj már néked inges, gatyás*.
Vagyis, aki október 28-ig nem tudta többre vinni annál, hogy csak inge cs egyebe legyen, az nagyon fog fáziii, mert'jön a hideg.

A

iuhok

és a

hernyók

jövenaómondása
Gondol a néphit arra is, hogy mi legyen akkor, ha a levelek mégsem hullanak le kellő időben a fáról? Erre vonatkozólag azt a nézetet vallja Nagy András könyvecskéje:
sHa október hónapban sok levél marad a
gyümölcsfákon, akkor sok hernjóval kell
majd a jövő esztendőben vesződni. Az pedig
sok munkát jelent és igy duplán fesz keserű a gyümölcs*.
Ha már a hernyók ilyen nagy tudósok, akkor nem
traradhatnak el a közismerten okos juhok s:m.
Ok eképpen bocsátkoznak jóslásokba:
/Ha októberben juhokat őrzöl cs a Juhok
nem akarnak kimenni az akolból, akkor
vagy megázol, vagy meggebedsz, mert vagy
eső, vagy bó következik*.
A nép ősi, kedves humorára jellemző a következő
októberi megállapítás:
»Ha október hónapjában szép tiszta éjszaka van és meglátta valaki, hogy hol Jártál,
akkor szaladj, ha nem akarsz verekedést*.
És végül — nagy örömünkre
a földieperre is
van mondanivaló:
»Ha októberben valaki földiepret talál, akkor kivánj neki jóctvágyat«.
Ezekkel a népi mondásokkal lettünk gazdagabbak utunk végén. Közös erővel igyekezzünk kiböngészni belőlük, hogy milyen telünk lesz a?
idén? Talajmenti fagy ugyan már akad nelyonként, de ez még ne fagyassza cl rem-ényeink gyökerét Mert végezetül van még egy közmondás —
s ezzel tessékelt ki bennünket is Nagy András
gazda/Ha most busulsz havon, szélen.
Mit csinálsz majd te a télen?
A tél ha fehérre mázol,
Megfagysz, meghalsz ég nem fázol*,
Vigasznak cz is vigasz a mai világban
'•tm rnnl

intmian árverés
Folyó hó 30-án délelőtt 10 órakor a szegedi királyi járásbíróságnál (földszint 10
sz. ajtó) bírói árverésre kerül a Remény
uh-a 26 sz. ház. — Az ingatlanra bekebelezett bank az uj vevő tésjére előnyös
feltételekkel hajlandó kölcsönt fenntartani. Közelebbi felvilágosításokat nyújt
dr. Palócz Sándor ügyvéd. Szeged. Kölcsey-utca 11 sz. II. emelet.
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A _ í r l ő A Meteorológiai Intézet jelenti este
j-xe. l i a u J 0 órakor. I d ö j ö s l a t : Mérsékeli
keleti-délkeleti szél. Több helien ködképződés. Az
éjszakai fagy kissé gyengül, a nappali hőmérséklet alig változik.

f üli György Vidra-utca 3 szám alatt
készít megrendelesre legtjab-bifivat szerint
boát, bundát, kabátot
ÉS M I N D E N M A S SZÜCSAJKUT legkényesebb
igényeket is kielégítően. — Javításokat, alakításokat vállai. — Szolid árak. unntos szállítás.

— Befejeződött a szociális vezetőképző tanfolyam. Szombaton este befejeződött a Katolikus
— A Dugonics-Társaság- ünnepi ülése. Nagv
— A természetes »Fcrcnc Józsctt keserűvíz Nőszövetség szociális vezetőképző tanfolyama,
amely egész héten ál tartott a Nébredő Egyesület
rtévadóju születésének 200 éves fordulóján a Durégóta
kitűnően bevált báziszer megrögzött szék- székházában. A tanfolyam hallgatóé igen sok érgonics-Társaság ma, vasárnap délelőtt 11 órakor
innepi ülést tart a városháza közgyűlési termé- rekedésnél és annak mindenféle káros következ- tékes, kitüuö előadást hallgattak •égig. Szombaben. S i k Sándor alelnök elnöki megnyitója után ményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható has- ton S í k Sándor, a katolikus költészet kiemelkedő
Sz. S z l g c t b y -Vilmos rendes tag Dugonics cimü hajtó, mely számos betegségnél az emésztést Ja- egyénisége olvasott fel a tanfolyam hallgatói előtt
versét szavalja Tóth Ágoston joghallgató. Az ünvítja és az élvanvat lokozza. Kérdezze meg orvosát! saját verseiből, irajd D é g e u f e 1 d Klára grófnő,
nepi megemlékezést uj adatok alapján Ba l a n y i
— Befejeződött a KEAC házi teniszversenye. M o l n á r Frigyes dr. és S z t r ó k a y Mária főGyörgy dr. piarista, egyetemi tanár tartja Dugo- Most fejeződött be, a KEAC teniszszakosziály iskolai tanárnő tartottak figyelemreméltó előadánicsról. Az ünnepi illés"után a társaság' megko- rendezésében lebonyolított háziverseny nagyszá- sokat. A tanfolyam ünnepies befejezője vasárnap
szorúzza Dugonics András szobrát. A szoborko- mú induló részvételével. A - verseny eredméuvei: reggel 8 órakor lesz. G l a t t f e l d e r Gyula dr.
szoruzó beszédet Tori e l l i Sándor dr. alelnök
férfi egyes (22 induló): 1. Dóczy II., 2. Sárvári, 3. ünnepi szentmise keretében felavatja az uj patuomondja. Mindkét ünnepélyen a piaristagimnázium
Yigh és Markovics, férfi páros (10 induló): t. nesszeket.
énekkara szerepel M a k i á r i Lajos dr. piarista
Dóczy
II.—Markovics, 2. Sárvári—Yigh, 3. Csapó
tanár vezetésével.
—Marthély dr., női egyes (13 induló): 1. Csapó
— Forgalomba helyez két motorvonatot az Mária. 2. Tókos Baba.' 3. Solti Rózsi, 4. Faludi !. rendű kivitelben f l t l i e S tS P r W i D S l f U J
SzCsV. Október 20-tól kezdve a Mezőhegyesről 16 Hanna, vegyespáros (13 induló): 1. Solti Rózsi
párisi divaf szűcsöknél sqjrezae be
óra 10 perckor induló cs Szegedre IS óra" IS pere- --Dóczy II.. 2. Csapó Mária—Sárvári. 3. Tókos
kor érkező 23. száma motorvonatot, október 21-től Baba—Markovics és Berniczky Ica—Yigh. női
a Szegedről 3 óra 55 perekor induló és Mezőhe- páros (6 induló): 1. Solti—Csapó, 2. Tókos—Ber— Uidkau buntartási felügyelőség Szrgodrn. A
gyesre 5 óra 47 perekor érkező 20. számú motor- niczky, 3. dr. Kovácjsné—dr. Tótliné.
hidak
építésére és karbantartására országos közvonatokat ismét forgalomba helyezik.
— Ügyvédi hir. Dr. Papp IstváD ügyvédi iro— Hétfőn mcgjclcuik Szegeden a burgonyás dáját Deák Fiirenc-utca 22. II. cm. -1 alatt meg- ponti felügyelőséget állított fel a kormány. Az
országot ebből a szempontból több keriijtetre oszkenyér. Amint ismeretes, a miniszter elrendelte, nyitotta. Telefon: 30-07.
tották. A szegedi kerület hidkarbunta^tási felhogy a kenyérlisztet burgonyával kell keverni.
" _ MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
Október 21-tői, hétfőtől kezdve Szegeden sem sza- a hatósági mufikaközvetitőnél. Férfiak: 1 késes, ügyelője: Hóbiár Győző dr. műszáki tanácsos.
— A hivatásszervezet hirei. A hivatáqszervezel
bad másféle kenyeret forgalomba hozni, csak
1 kazánkovács. I órás. 1 kádár, 1 kefekötö, 7 könlvánt, amelyhez az előirt arányban burgonyát is télgyártó. 8 szabó, 15 cipész. 5 borbély. 10Ó kubi- két csoportban rendezi meg női szabóipajri tanfokevernek. A keverési arnnv a következő: Egv kos. 1 sütő, 1 kéményseprő. 1 fényképész, 3 nap- lyamát. Az első csoportban a kezdők, a másik
mázsa egységes liszthez 25 kiló burgonyát kell ez- számos, 1 csomagoló, 1 fatelepi napszámos, 1 ker- csoportban a haladók vesznek részt. A tanfolyam
után hozzákeverni, viszont a rozslisztet 15 száza- lész, 2 gazdasági mindenes, I kifutó, 1 tanyás- kibővülése miatt cselyélyszániu jelentkező vehet
lékos arányban kötelesek keverni a pékmesterek. béres. 1 kapás. Nők: 1 harisnyakötő, 2 cipőtüzönő, reszt a tanfolyamokon. -- Közi-Hórváth József országgyűlési képviselő jelenlétében november 3-án
A. fehérsüteménvekben is lesz burgonya, a fehér- 1 ragasztó, 1 ügynöknő.
nagyszabású »inunkáseslet* rendez a hivalásszersütemények előállitásához szükséges liszthez 5
vezet. A munkásest egész bevételét az Erdélyértszázalék arányban kell burgonyát keverni. Az uj
TOMBÁCZ-VENDÉGLŐ '
akció iavára fordítják.
burgonyás kenyér a pékek szerint Ízletes lesz. Az
üj'kenyér bele a burgonya hozzáadása folytán neSzéchenyi - tér 9, tel: 16-82.
— Ügyvédi hir. Dr. Balassa Jenő ügyvédi műhezebb és sűrűbb lesz. dc viszont a burgonyás keködését Árauy János-utca 11. szám alatti irodájányér nehezebben szárad majd ki. A közönség köban újból megkezdte.
•
j.
rében érdeklődéssel várják a burgonyás kenyér
Kocsi
versen
v
súlyos
szerencsétlenséggel,
megjelenését. .
Gál Lajos 35 éves" hódmezővásárhelyi gazdálkodó
— Grosz Marcell lemondott a Kereskedelmi és
gondatlanságból okozott súlyos testisértéssel váiparkamara nlelnőkségcről. G r o s z Marcell, a
A sörpincóben F á, 1 y o 1
doltan állolt szombatou a törvényszék IlaberiuaunSzegedi Kereskedelmi és Iparbank vezérigazgatótsnácsa- előtt. Gál. Lajos március 3-án az Qgyik
J a n c s i és cigányzeja és a Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke lehódmezővásárhelyi..vendéglőben mulatott. Az esti
vélben bejelentette R a t n e r Ferenc kamarai elnekara játszik.
i23
órákban ittas állapotban szálit föl egylovas konöknek és T o n c l l i Sándor dr. kamarai főtitesijára, hogy a várostól messzcíekvő tanyájára
kárnak. bogy lemond a kamara alelnöki tisztéről.
hajtson. Vele tartott Kristó Ferenc napszámos is.
Az alelnöki tisztség betöltésének kérdése nz októ— Előadás az OTI-válnsztásokról a Nemzeti
Az országúton Gál előtt egy kétjovas kocsi haber 25-én megtartandó kamarai közgyűlés napi- Munka központban. A Nemzeti Munkaközpont or- ladt. A gazdálkodó elhatározta, hogy a kétlovas
rendjén szerepel. A közgyűlés megtartásának idő- szágos OTI-clöadőja ma, vasárnap délelőtt 10 kocsit megelőzi. Szándékát azonban észrevette a
pontját egv nappal elhalasztották: eredetileg órai kezdettel tartja meg előadását a Nemzeti
kétlovas kocsit hajtó Szél Sándor, aki -ugyancsak
ugyanis a kamarai közgyűlés október 21-ére, csü- Munkaközpont hivatalos helyiségében. Az orszá- gyorsaságra ösztönözte lovait. A két kocsi között
törtökre volt kitűzve.
gos UTI-clöadó a közeledő OTI-válaszlásokkal
formális verseny fejlődött ki, ami aztán súlyos
kapcsolatos aktuális kérdésekről tart majd elő- szerencsétlenséggel végződölt. A verseny hevében
— Szegedi díjnyertesei, egy irodalmi pályázaton. A Tinódi Irodalmi Társaság júniusban pá- adást. — Némcthy Sándor dr., a Nemzeti MunkaGál Lajos kocsijával egv kőrakásnak hajtott. A
lyázatot hirdetett irodalmi müvekre. A jeligés pá- központ szegedi szervezetének ügyésze, hétfőn es- kocsi felborult, Kristó Sándor a földne zuhant. A
Jvázat eredményét most hirdették ki. A jutalom- te 7 órai kezdettel a munkaidőről, a munkabérről,
szerencsétlen napszámost a mentők agyrázkódása fizetéses szabadságról és a legújabb munkáskér- sal szállították a kórházba. Az ügyben szombaban részesültek között szegediek is vannak. Szotlcsckröl
tart
majd
előadást
a
hivatalos
helyiségtynry István és Marcell-Orcsz Jenő »A bnzsáki
ton megtartott fötárgyolást a törvényszék bizonyíben.
boszorkány* cimü 3 felvonásos népszínművével
tás kiegészítése miatt elnapolta.
arany oklevelet nyert. Imre Júlia, Kovács Lajos,
— Érdélvi könyvakció. Az Erdély részérc megDomokos Margit és vitéz Tabódy Lajos verseikindított könyvgyűjtés keretében az Ifjúsági Békel, Váczy Dezső dalszcrzeményévcl ugyancsak
lyeggyűjtők Országos Szaklapja is akciót indított
m i n ő s é g e cgyed'ulí
aranv oklevelet kaptak a Tinódi Irodalmi Társáá könyvek összegyűjtésére. A könyvállományokat
ságtól.
\ Tömörkény Irodalmi Kör Dngonics-erolék- S z e r v e d e n Révay-utca 7. szám alatt délelőtt 11' órá— Halálozás. A háború előtti vasutasság egyre,
tól este S óráig 'ebet leadni
gyérülő tábora Ismét megfogyatkozott egyik ki- iinnepp. A Tömörkény Irodalmi Kör Dugonics_ Megnyílt Érden az első KALOT-népIöiskola.
emlékünnepének
műsora
és
keretei
a
szétküldött
válóságával. Y V e i s e l Samu nyugalmazott MAVfelügyclő hunvt el ma súlyos betegség következté- műsoron lul kiszélesedtek, mert belekapcsolódott Érden a napokban nyilt meg az ország első
ben.
A 77 eves
öregúr
a forradalom a Turul bajtársi egyesület révén a szegedi ifju- KALOT népfőiskolája. A népfőiskola 100 hallgatót vesz fel, akiket bárom tanfolyamon képez ki:
előtti
időkben
a zágrábi
üzlctvczetöségné! ság s az. egyetemi hallgatók köre, a Nemzeti Munteljesített
szolgálatot,
majd
nz összeomlás kaköZipont révén pedig a munkásság. Mindkét magyar műveltségi tanfolyamon, hivatásrendi vcze tő képző tanfolyamon, valamint bizományos- és
ntán Szegedre
menekült és nyugdíjévéit itt szervezet népes küldöttséggel vesz részt a TIK
ügvnökképző tanfolyamon. Jelentkezés: KALOT,
töltötte halála napjóig. A város vasulastórsadal- nagyszabású ünnepségen. Babiczkv Ede, mint a
ma gyorsan szeretetébe fogadta a szimpatikus fő- Turul kerületi és mint a Dugonics bajtársi egye- Budapest, IV., Cukor-utca 3.
— Felborult a kocsi: vizcsárokba fulladt »
tisztviselői, aki kartárai körében talált vigaszta- sület alapító vezére mond befejező beszédet ina
'ást hazája összeomlása feletti elkeseredésében, délután 5 órakor a városháza közgyűlési termé- gazda. Halálos szerencsétlenségről tettek jelenben
megtartandó
Dugonics-ünnepségen.
tést szombaton délelőtt a szegedi ügyészségnek.
özvegye gyászolja.
Kovács István 24 éves ujszentiváni gazdálkodó
— Eljegyzés. Pallni Teri iparművész és Wim— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten
mer Károly oki. mezőgazda jegyesek. (Minden kü- született: 13 íiu, 17. leány. Házasságot kötöttek: Szegedről ujszentiváni tanyájára tartott haza egylovas kocsiján. Útközben a ló megbokrosodott cs
I.ukúesevich József és Sztanies Julianna, Filov
lön értesítés helyeit.)
Munkaadók figyelmébe. A hatósági munkás István és Csűri Mária, Császár Antul és István a kocsit felborította. Kovács István az országút
közveti lő hivatal utján az alant felsorolt szakmá- Mária. Yidó György és Sebők Irén. Molnár An- melletti vizesárokba zuhant, ahol megfulladt. Holtin menekültek kérik elhelyezésüket: 2 asztalos, 1 drás cs Hódi Ilona, Molnár István cs Kopasz Ro- testét a törvényszéki orvostani intézetbe szállitotbádogos, 4 borbély, 7 cipész, 1 földműves. 1 fény- zália, Kopasz .Tözsj-r cs W'ébcr Gizella, Balogh
_ Szeged sz. kir. város Árverési Csarnoka
képész, 6 gépkocsivezető és szerelő. 4 géplakatos, Sándor és Yida Ilona, Szabó István és Feróván
8 gyári munkás. 5 hentes és mészáros. 5 kereske- Ilona. Karácsonyi László és Kuzmics Piroska, 1910. október 21-én, hétfőn délután fél 4 órakor hidő.scgéd, 3 kovács. 2 kőműves, 1 kötélgyártó, 1 Kulcsár Márton és lülliusz Mária, Horváth Gyula vatalos helyiségében árverést tart, uiely alkalommozi gépész, 1 magántisztviselő, 1 műszerész, 1 és Abraháni-l'ürtis 1 irosku, Kéri Mihály és Pető- mal a Városi Zálogház és Nemzeti Hitelintézet zásütő 8 szabó, 2 szakács, 1 szíjgyártó. 1 szövő, 1 házi Rózsa, Pesti Géza és Móricz Anna Gizella. logházánál 1940.* augusztus 31-ig lejárt, mig a Dr,
szolga, 1 tímár, 2 vasesztergályos. 3 vasuii al- Elhaltak: Szűcs Szilveszter 70. özv. Gál Andrásáé Simon György-zálogháznál 4910. szeptember 20-ig
kalma/olt, 1 vésnök. 2 villanyszerelő. Nők: 5 ház- 68. Gyepes János 21. özv. Vér Mibályné 78, Szabó
Antal 68, Somogyi István 81, özv. Csillag István lejárt és nem rendezett zálogtárgyak kerülnek ártartási alkalma/ott, 2 napszámosnő.
83, Fehér József 10. Baráezius Anna 2 hó, Schwan verésre éspedig hétfőn ékszerek, kedden délutárt
János 78, özv. Csókási Ferenc 77, Nagyszöliösi fél 4-kór ingóságok.
Veronika 0, Márki István 8. Szögi Sándor 2 hó,
Piek. Miklós 16, özv. I. jházi Gyulunc 82, Varga
Legmagasabb
László 3. Boros János 32, Horváth Andrásné 59,
hütöképesséTompa Illésné 50, Faragó Imre 78, óvári Sándor
gtikről ismert
' 6, özv. Sofró Fercnene 69, Vargyas József 29,
Battaiics József 12. NVcizer Samu 79 éves kóláU.i kezdő és haladó tanfolyamok nyilualA
Kossuth Lajos-sugárut 18 sz.
riZEGED
I P A R T E S T Ü L E T Horváth M . u. 3. ban.
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BEKÜLDÖTT HÍREK
Kulturdélután a felsővárosi kultúrházban. A
felsővárosi katolikus népkór vasárnap délután 6
órai kezdettel kulturdélutánt rendez a Munkácsyutca 6. számú felsővárosi kultúrházban. Bevezető beszédet mond Balló István dr. ny. tanfelügyelő.
Erdély ismertetése cimen Mihaltz István dr. vetitettképes előadást tart Nivós kisérő műsorban
szavalat, hegedüszám, ének és egyfelvonásos színdarab szerepelnek. Belépődíj nincs.
Kulturest Rókuson. A rókusi egyházközség kulturális szakosztálya október 20-án kezdi meg ezévi munkásságát, a rókusi katolikus ház nagytermében. Ezalkalotnmal A hazatért Északerdély
zimen Vicsay Lajos tanár, a szakosztály elnöke
tart vetitettképes, szavalatcdikai és hanglemezekkel kisért előadást. A kisérőraüsorban tréfás jelenetek, énekszámok lesznek. Az előadásra —
melyre a belépés dijtalan — mindenkit szíveseD
vár az egyházközség. Az előadás kezdete pontosan
este 8 óra.

KÖZGAZDASÁG
)( Fizctéspótlékot kapnak a banktisztviselők.
A TÉBE értesítette a tagintézeteket, mint a Magyar Vidéki Sajtótudósitó Budapestről jelenti,
hogy november 1-ével a banktisztviselők fizetését
rendezi. A TÉBE-hez tartozó bankok az évi GU00
pengő jövedelemig 7 százalék fizetésjavitást adnak, 6000—8500 pengő évi jövedelemig pedig évi
120 pengő pótlékot fizetnek? mig a nagyobb fizetésüek ncin részesülnek pótlékban. A TÉBE a vidéki pénzintézetekhez is körlevélben fordult és azl
tanácsolta, hogy a budapesti pénzintézetek elhatározásához hasonlóan folyósítsák a pótlékokat Ugy
tudják, hogy több vidéki pénzintézet máris elfogadta a TÉBE ajánlatát.
)( December közepén lép életbe az uj menetrend az országgyarapodással kapcsolatos függő
"kérdések megoldása miatt, bár más években október 15-től szokták életbeléptetni a téli menetrendet. Az uj menetrend a visszatért területek lakosságága részére kedvezőbb összeköttetést biztosit.
)( Számottevő kcltetőgépeket kapnak a baromfitenyésztő központok. A földmüvelésügyi minisztérium növelni akarja a baromfiállományt, ezért
szaporítani fogja a csibekeltető központokat, mindamellett az illetékes hely nem törekszik arra. hogy
a magyar baromfitenyésztést a kelleténél jobban
;gépesítsék*, hiszen éppen a kisgazdaságok által
tenyésztett parlagi tyúkok húsának a legjobb a
minősége, már pedig köztudomásu, hogy a kisgazgaságok a tenyésztést nem gépierővel folytatják.
)( A SZEGEDI P I A C ARAI. A tegnapi állatpiacra zárlat miatt felhajtás nem volt. Ilus. Marhahús I. r. 1.80—1.90, 11. r. 1.60—1.70, 11. r. 1.401.60, borjúcomb 2.20—2.60, lapocka 2.44—2.20, karaj 1.80—220, nyakas 1.60, szegy 1.60, pörköltnek
való 1.50—1.60, sertéskaraj 2.50, comb 2.20—2.55, lapocka 2.20-2.55, tarja 2.20—, oldalas 1.80. zsirszalonna 2.12, háj 2.16, zsir 2.24 pengő. Teljes tej literje a piacon 22, a csarnokban 26 fillér. Baromfi.
Bántani való csirke párja 1.80—2.80, kilója 1.80—
2.00, nagyobb párja 3.20-5 50, kilója 1.60-180.
200, nagyobb párja 3.20—5.50, kilója 1.60—180,
lyuk párja 4.50—6.50. kilója 1.30—1.40. sovány kacsa párja 4.00—7.00, hízott kilója 1.80—2.0Ó, sovány lud párja 8.00—14.00, hizott kilója 1.80
2.20, tojás kilója 2.5U—2.00. Gyümölcs. Alma téli
szép 70—1.20, közönséges 40—70, körte téli szép SO
—1.20, közönséges 50—80, szilva besztercei 84—90,
csemege szöllö 1.30—1.80, kevert 80—1.10, dió 1.10—
1.50. Zöldség. Borsó zöld hüvelyes kilója 45—65,
fejtett literje 80—1.20, zöldbab
kilója 40-50.
burgonya nyári rózsa 14—18. őszi rózsa 12—14,
Ella 10—12, Gülbaba 12—15, 'öltött rózsa 13—15.
takarmánynak való S—10, vöröshagyma 20—1-10,
fokhagyma 40—60, petrezselyem csomója 12—20.
sárgarépa 10—16, vöröscékla kilója 10—20. vörösi
káposzta 10—20, zeller darabja 4—14, fejeskáposzta kilója 8—14. kelkáposzta 8—14, karfiol darabja
10-40, saláta feje 3—7, karaláb kilója 6-10. tök
főzni való 8—11, paradicsom 14—26, zöldpaprika
apró hegyes 10 darab 3—7. tölteni való 20—50.
torma kilója 60—1.20. spenót 15—25. sóska 20—30.
zöld kukorica csöve 3—6 fillér.
Füzérespaprikn
füzérje uj 1.50—3.50.

1

IMIHŰSÉG ÍZLÉS VÁLASZTÉKI
SZÉCHÉNYI "TE R

— AifljfoOfú, oBtjOvi €cLfJu<k \hOts
/

/

i

ctin&J&j ik ik&í íoKawtja a Saját cuat:
(Tungsram Rrypton lámpa azl
(A 40 dekalumenes 110 voltos
Krypton lámpa például 3 pengét
takazit meg átlagos égéstartama
alatt régebbi lámpákhoz képestj

)( A biztosító intézetek »Erdélyért«. A biztosító
magánvállalatok az Erdélyért gyűjtési akcióra a
BlOSz-on keresztül 30.810 pengőt adományozlak.
Az adományhoz az Első Magyar Altalános Biztosító Társaság, a Fonciere, a Gazdák Biztosító
Szövetkezete, a Trieszti, továbbá a Közópeurópai
és Minerva 5000—5000. a Providentia 3000, az Adriai 2000. a Duna 1000 pengővel, mig a többiek 600
pengőtől 50 pengőig terjedő összegekkel járultak
hozzá.
—ooo—•

TŐZSDE

pnsamwmm"**'"*'
Budapesti értéktózsdezárlat Csendes, üzlettelen volt a hétvégi tőzsde. Az első kötéseknél a vezető értékeknél mutatkozó némi érdeklődés következtében tegnaphoz viszonyítva kissé magasabb
árakon jöttek létre. A nyitási árfolyamok kialakulása után az üzlet kissé elcsendesedett és az árszin egy árnyalattal csökkent. Zárlatkor a helyzet néni változott, ugy, hogy a tőzsde
nyugodt
hangulatban, általában
tartott árakon
zárult.
Zárlati árfolyamok: Magvar Nemzeti Bank 181.—,
Kőszén 319.—, Ganz 14.05, Izzó és Szegedi Kenderfonógyár —.—.
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. Angol
font — , belga frank ——, dán korona —.—, dinár 7.60-790. dollár 345.00—35000 francia frank
— h o l l a n d i forint — — cseh szlovák
korona
11 45—11.80 (20 K-nál nagyobb cimletek kivéteiÁ
vei), szlovák kor. 11 45—11 80 (20 K-nál nagvobb
cimletek kivételével\ kanadai dollár 250—300. len
320—340. leva 3.30—3 60, lira 1740—17.90 (csak
10 lirás bankjegyek és érmék vásárolhatók', német márka —.—, norvég korona —.—, svéd korona ——, svéd korona 71.70—8270. svájci frank
79.50—80.50.
Budapesti terménytőzsdezárlat A terménytőzsdén igen csendes volt a hétvégi üzlet, mindössze
mákban, sörárpában és lucernában voltak jegyzések. A készáru piacon az árak változatlanok.

KOZMETIKA
A x őszi

szépségápolós
(Folytatás)

Az arc rendszeres ápoltatásán kivül ilyenkor
kell elhatározni a bőr valamely beteges állapotának kezeltetését, valamint a felesleges és elcsúfító bőrképződmények eltávolittatását is. Már
most kell megkezdeni a fagyásra hajlamos területek és a vörös orr, kéz és arc rendbehozását,
a bőr edzését s főképpen az esetleges kiváltó belső okok megszüntetését.
A pattanásos arcbőr és a hajhullás bizonyos
esetei nyáron átmenetileg javulást mutathatnak,
de a gyökeres gyógyulás érdekében alapos és
rendszeres külső cs belső kezelésekre lehet szükség
Sokan a láb és eoii'b szőrszálait a strandolás
alkalmából szőrvesztökkel távolították cl, ennek
következtében a szálak sötétebbek és vastagabbak lettek, ugy, hogy most már a harisnyán keresztül is feltűnik. A szőrszálak végleges eltávolítása az acrról vagy a végtagokról ma már könyuyüszerrel keresztül vihető az elektrolitikus vagy
diatermiás eljárással.
Ugyancsak ilyenkor kell megtisztítani a bört
az egyéb káros képződményektől is, mint amilyenek a szemölcsök, anyajegyek, lencsék, értájrulások. kásaszemek, zsirmirigyek stb.. hogy későbK
a szezonban a nyilvánosság elölt hibátlan, a szépérzéket nem bántó külsővel jelenhessünk meg.
R. O n i
—ooo—
KOZMETIKAI ÜZENETEK
B. L-né: Fagyását már most kezdje el kezelni,
hogy kellerretlen panaszaitól a tél folyamán megszabaduljon.
Tanácstalan: Semmiféle készülékkel nem lehet
formálni, csak sebészi beavatkozással.
Fiatal leány: Zsiros arcára ne tegyen krémet,
hanem puder alá krémpótlót használjon, ami nem
zsirositia arcbőrét

A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 78 kg-os 23.40. rozs 71 kg-os 19 40, zab 41
kg-os 21.50. árpa: sörárpa kiváló 26.35. 1. 25 35.
sörárpa 24.35. 68 kg os ipari 22.70. takarmányárpa
65—66 kg-os'20 70.
Csikágól terménytőzsdezárlat. Buza tartott. Decemberre 85.5, májusra 84-25, juliusra 79.75. Tengeri alig tartott. Decemberre 60 háromnyolcad, adómentes, 5 szoba, központi fűtés, melegvíz, báxmesterlakás, díszkert, város központjában, eladó.
májusra 61.5, juliusra 61 hétnyolcad Rozs
alig
tartott. Decemberre 45.5. májusra 44.25. juliusra | Érdeklődés HÁZFELÜGYELŐNÉL, Szeged Bcke44 ötnyolcad.
utca 5a.
El

Uriház

Haranghalló János
K Városi S z í n h á z m e g n y i t ó előadása
Meseországban, ott túl a uiros-fehcr-zöld
színben tündöklő szivárványhídon, az örökké
álmodó magyar néplélek csodálatos birodalmában, ahol a legnagyobb magyar költő János xité/.o született, ott kelt életre Babay József Dallos Jánosa is a Haranghalló János.
Ha a meseszavií, mózeskalácsszív íi. pacsirtaaj-

vónek varázsszava elő uctu csalogatta a színpadra. Dallos János a versek, a muzsika szárnyán száló dalok hőse Babau József költészetének kapuján út sétált ki a népmesék áloruorszáfából s nyerte clovcu éleiét . . .
Babay József Somogy szülötte, a napsütötte somogyi lankákon hallgatta a búsongó fiir n b aszót gyermekkorában, ott figyelte a pacsirták énekét, a fűszálak suttogását. Isten mosolyát a búzavirág, kökörcsin, pipitér cs kankalln nreán . . . Dallos János alakja benne élt
a leiekben, az édes anyatejjel szívta magába a
'old fiannk szerelmet a kis falu temploma, harangja és az egyetlen haza ezer sziuc. hangja
ránt . . . Babay József egy kicsit s visszavonhatatlanul Dall os János, bárhová vetné a sorsa, mindig a magyar, falu énckeso maradna
mindenütt szívében hordaná a kiesi templom
harangjának dalát . . . A költő, az igazi költő
mindig népének regőse, nemzete nagy meseúlmainak hűséges énekese. Babay József is ilyen
meseköltőnk: a harangszó, amit a szivében
íriz s amit a reflektor fényében eldalol minden
magyar szívben visszaesőidül, minden magyar
lélekben visszhangra talál, bárhol éljen a kerek. nagy világnak bármelyik t á j á n . . .
Az operett-műfaj lassú haldoklása idejcn
n .Haranghalló

János"

szerzői: Babau

József

ás Buday Dóijes elindultak azon az úton, amely
a népi gyökerű magyar daljáték felé vezet. A
szerzők „dalos játék"-i\nk nevezik darabjukat s
ágy érezzük, cz az a műfaj, amelv vé-rre tel
frissülést s megtisztulást, életet hoz a bécsi
muzsika málnaszörpízű levében évtizedeken át
forgatott s az amerikai gépinuzsika fülfacsarö
zörejében összetákolt operettek által tanosott
színpadra. Évtizedekn'ek
kellett elmúlniok.
amíg ráébredtünk arra. liogv az igazi művészet útja

mindia

a névj

művészethez

vezet visz-

<za s amíg a dalos játékok szívet-lelket melengető pásztortüzének fényéré] visszataláltunk
a János vitézhez, a magyar daljáték népmesék
kút iából merített művészetéhez.
Miről js dalolt a szombatért! díszbemutatón
*z ünnepi díszbe öltözőit zsúfolásig megtelt
színhúz közönségének Dallos János?
Egyszer volt, liol nem volt egv mézeskalácsból s egyszersmind magyar valóságból
épiiit kicsi falu' s anuak Isten
dicsőségére
emelt, vadonatúj temploma . . . Az ú i templomnak harangja is volt. amelynek édes szarn áldást hintett a templom téglahordó, verejtékező. munkáskezű híveire- Minden hívő ajka
dicsérte az Urat. de az angvalok fénvessége
mellett ott volt az ármánvkodás árnvéka s az
örök tagadás szelleme kifundálta, hogy nem
tűdig még a hivők serpfp: med^'a hall-zik el
<i kiesi

templom

harangja

. . . Nosza

elindult

vala Haranghalló János. hogv a világ végéig
menvén kitapasztalja, meddig hirdeti Isten
igéjét, jóságát a meaeszavií baraim hangja . . .
Ment. mendegélt, áruig Seherezádé
tündérországába nem ért s itt nagv dicsőségben vala
osztályrésze: elérte őt a messzi, idegen orszáf
csábításának szirénhangia s már-már ílgv elkótyagositotta. liog-y nem hallotta többé a ki
esi templom harangját amelv ott esengett-hon
gott valahol, az Óperenciás teugeren is túl. a
binTtses Magyarországba^ . . . De Dallos János szivét

még

sem tudta

megvenni

az

idegen

drmánv, akármilyen tiindérruháha öltöz.tették
is. akármilyen mézes volt is a szava, hazavágyott a kis faluba, a kiesi templom árnyékába . . .
Ez volna a meso: mese « mégis valóság —
egvszer volt. hol nem volt. de mindörökkön
időszerű, ma talán inkább, mint valaha I g v
szól a mesedallanion keresztül a költő szirének esengő szava a ma emberéhez, jav lesz
a meséből örök tanulsága s az eleven élet csillogó. rnézeskalácssziv közepébe ékelt bőséges
tükörképe. Szólnunk kell még Babau
József
élőfából faragott, meseköntösbe öltöztetett, néhol a karrikatnra éles rajzával kontu rozott
alakjairól : ;x felfuvakodott- dölvfös. gazdag
Parasztról, a robusztus, atyáskodó bíróról, az
ütődött harangozóról, a ..falit bölesé"-ről. BalJós Jpnos Aase-anyóra emlékeztető, csupaszív
ntiyókSfeuról. a bujdosó, hontalap magyarról és

a többiekről, akik valamennyien a magyar föld
mezőiről, a magyar faln bogártetejű kis házaiból indultak ol a mese országútján .
K ü l ö n fejezet illeti meg a zeuót. Buday Dénes színes mesébeszőlt, édesen daloló dallamait, amelyek mindenkeppen méltók a szöveg
költői csengéséhez. Nehéz feladatot rótt a „dalos játék" meséből valósáéba ívelő szövege a
zeneköltőre, de ezt a feladatot a legsikeresebben oldotta meg. A muzsika olt, ahol kell. szcriőz, finom és meseszerű; ott. ahol így van
helyén gunyoros, modern hanghatásukkal és
zenetechnikával fölépített kompozíció; olt, ahol
úgy kívánja a szöveg: a magyar derű s a magyar búbánat magasságában és mélységeiben
csapong. Néhány felejthetetlenül szép énekkettős. a magánszámok különböző variációja és a
komoly tudással megalkotott finálék a dalosjáték muzsikájának főbb erősségei.
A szereplők élén Madarász
Lászlót kell
megemlítenünk. Ez a fiatal szinész annyi veleszületett alakítóérzékkel, annyi intelligens átérzéssel s kellemes, hajlékony hanganyaggal
színezte szerepét, hogv méltán vált főrészesévé
a sikernek. Tetszéssel találkozott az új. vendégprimadonna: Barabás Sári szereplése- J ó
megjelenésű, fiatal és kulturált hangú énekesnő. H a mozdulataiba több változatosságot, fellépésébe több biztonságot visz bele valóban élvonalba küzdheti fel magát- Antal 11a, a társulat primadonnája valóban pipitérkedvességü.
bájos alakítással szolgált a dölyfös gazda szerelmes leányának szerepében. Szép hangja néhány szeriőz szám előadásával szerzett tapsokat. Ignáth Gyula gazdag parasztja csupa erő,
Csupa eleven humor; Kardoss Géza bujdosó
magyarja meghatóan szívteli. művészi alaki
tás, Horváth Jenő bírója jóizű. kedves, do kissé merev. Szakoly Gyula öreg harangozója de
riis tehetséges sziuészi munka. Sándor TzaFas.s t m i a Almássá Judit. Fogarassy Mária
Jurik Julcsi, Krémer Böske. Lovassy Klári
Nagy Erzsi. Zách János. Balajthv Andor Juhász János. Márky Géza. Solymossy Imre.
Vámos Lajos és mások egy-egy karakter-figurával töltötték meg u színpadot.
Az előadás gördülékeny menete, színe _ és
szépsége Tihanyi Vilmos művészi rendezésének érdeme. A megkapóan szép, meseszínekbe
álmodott diszleteket Plivelic Emil tervezte és
készítette. A zenekar élén a komoly tudású
kitiinő karnagy: Szemerjay D. Tibor fáradozott
cs követett el mindent a megnyitó előadás sikere érdekében.
A Kardoss-társulat jól választotta bemutatkozó előadásul a „Haranghalló János"-t Ha
ezen az úton halad tovább. Szeged önálló szín
házához méltó módon szolgálja a magyar szinházkulturát
CSÁNYI PIROSKA
*

A szombat esti szezonnyitó bemutatóelőadás
forró hangulatban, zsúfolt nézőtér előtt folyt le.
Kégen volt ilyen szép színházi est, mint a szombati. A szinház legtávolabbi zugában is elegáns. lelkes közönség szorongott. A megjelentek
között ott volt a varos egész vezetősége és sok
fővárosi vendég a színházi és iróvilágból. A várakozás feszült hangulatában Kéler Magyar vigjátéknyitányát játszotta a zenekar, ilorvúth Jenő,
a társulat tagja Harsányi Zsolt líráját mondotta
el, majd Kardoss Géza tartott rövid bevezető Lcszédet, amelyben a közönség pártfogását kérte.
Ezután megkezdődött az előadás, amely nagy sikert, sok tapsot hozott a szerzőknek és a színészeknek egyaránt. Előadás után premier-bankett
volt a Hungáriában.
—oO°—
A VÁROSI SZÍNHÁZ HETI MŰSORA:
Vasárnap délután: Haranghalló János. (Rendes
esti helyárak)
Vasárnap este: Haranghalló Jáuos.
Hétfő: Haranghalló János (A-bérlet l.J
Kedd: Haranghalló János.
Szerda: Haranghalló János (B-bérlet 1.)
Csütörtök: H a ranglialló János.
Péntek: Haranghalló János.
Szombat: Feleség. (Vigjáték. Premierbérlet 2)
Vasárnap délután: Haranghalló János.
Vasárnap este: Nótás kapitány.
Hctfő: Feleség. (A-bérlét 2.)
Kedd: Haranghalló János.
Szerda: Feleség. (B-bérlet 2.)

A EZINHAai IRODvA HÍREI:
Zsúfolt nézőtér lelkes közönsége tapsolta végig a /Haranghalló Jánost szombatesti bemutató
előadását. A zenés mesejáték a nagy és kivételes siker jegyében indult el a sorozatos előadások felé. Ez nemcsak a költői szövegnek és a
hangulatos muzsikának köszönhető, hanem a kitűnő szereplők elismerésrcméltó teljesítményének
és a nagyvonalú, káprázatos kiállításnak is. A
bemutató közönsége a legnagyobb dicsérettel beszélt a nagyszerű darabról és a jó előadásról.
Minden esto Haranghalló János.
A /Haranghalló János* ma délutáni második
előadása rendes esti helyárakkal kerül színre. Aa
előadás pontosan 4 órakor kezdődik.
Kivételes siker /Haranghalló Jánost.
A ^Haranghalló János* minden előadásán fellép B a r a b á s Sári, a fővárosi vendégprimadoru
na és K a r d o s s Gcza. A hétföcsli előadás bérletben megy _ /A-bérlet —- 1*.
A jövő hét művészi eseménye: Feleség _ Sándor IzávaL
Váltson bérletet a Városi Színházba. Kedvezményes áron élvezheti végig a szezon kitűnő bemutatóit.
—oO°—

Harmónia nangversewvcK
Harmónia Mesterbérlet 1 9 4 0 - 4 1
Ilegedü: Telmánvl, Buslabo,
Zongora: Fischér Annié, Magaloff, Michelangeli,
Kamarazene: Waldbauer-quartett,
Ének: Gyurkovics Mária.
I. mesterbérlet november hóban.
Bérlet már havi 1.20 P-től Harmóniánál (Kárász-utca 14., telefon: 22-38) és Délmagyarország
jegyirodában.

Gyermekkocsik
már 40 pengőért,
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sportkocsik

20 pengőtől kaphatók, vitéz n m i g j j u g gyermekkocsigyá1 rában Kálvária u 44
Felelősségtctjes munka.
Szeged sz. kir. város Gazdasági hivatalától.
1115-1910. gh. sz.

föidbérbeadási hirdetmény
Közhirró teszem, hogy belső Baktóban a Nagy*
iván tanyánál 27 parcella földet a helyszínen a
206 fsznál kezdve
1910. évi október hó 23-án, szerdán délelőtt
10 órakor
azonnal lefizetendő egy évi haszonbér mellett 8
évi időre bérbeadom.
Szeged, 1910. évi október hó 19-én.
Balázs Mihály városgazda.
Szeged sz. kir. város polgármesterétől.
51.877—1910. II szán.'.
Az 1941. évi gazdasági cseléd- éfl
munkáskitUntetési akció.

Hirdetmény
Közhirré teszem, hogy a m. kir. földművelés*
ügyi miniszter ur abból a célból, hogy a gazdasagi
cselédeknek, gazdasági munkásoknak és föld- (ku-i
bikosok) munkásoknak serkentő példát nyújtson ft
hogy a becsületes munka és hűséges szolgálat ti,
gazdasági munkavállalók körében erkölcsi ehs-(
merést is nyerjen, az olyan gazdasági cselédek és
munkások, illetőleg föld- (kubikos) munkások részére, akik az egy helyben töltött hosszú szolgalat illetve munkásságuk, magatartásuk és jóravalóságuk által társaik közül kitűntek, hűséges
szolgálatuk elismeréseként az 1911. évben pénzbeli jutalmat és elismerő oklevelet kiván adományozni.
,
.
..
Felhivom ezért a gazdaközönséget, hogy a kitüntetésre alkalmas gazdasági munkásaik, illetve cselédeik nevét és személyi adatait a belterületi illetve a fclsőközponli. vagy az alsókózponti
elsőfokú közigazgatási hatóságnál folyó évi október 28-ig jelentsék be. Ugyanott jelentkezhetnek
azok a gazdasági munkás és cselédek is, akik erre a kitüntetésre pályáznak
Szeged 1940. október 17 napjan.
Ur. Pálfy József,
W
Szeged sz. kir város polgármestere.
Szerkesztésért és kiadásért felel:
Berey
Gés»
főszerkesztő
a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat Rt
fi gyvezet ö i gazga tó ja
«ooSzerkesztöség- Szeged, Aradi-utca A — Éjszakai
szerkesztőség- Kálvária-utca 14 — Kiadóhivatal:
Szeged. Aradi-utca » - leieion (szerkesztőség,
kiadóhivatal es nyomda): th-üh
Kiadötulaidonos.
Ilemngvaror^zíis H"»1 i p »* \ vnmnavállalat Ht
Nyomatott. ABLAKA iHOItllV
*or loi gogepen
Szeged. Kálvária-utca 14_ leieton: 10-84
Felelős üzemvezető: Ablaka István

A DÉLMAGYARORSZÁG
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u b i i i r t e i t.
SÖO: Ébresztő. Szózat. Hanglemezek.
8.45: Ilirek.
10.0U: Református
istenlisztelet
a Kálvin-téri
templomból. Prédikál Ravasz László dr.
püspök.
11.00: Egyházi ének és szentbeszéd a Szent Domonkos- rendi plébániatemplomból.
12.20: időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés.
12.30: Székesfővárosi Zenekar. Vezényel Fridi
Frigyes.
13 05; A százötven éves magyar színészet, Németh
Antal dr. előadása.
13.45: Hírek.
14.00: Hanglemezek.
15.00: A földművelésügyi minisztérium rádióelőadássorozala.
15.43: Pert is Jenő cigány zenek ara,
16.30: Közművelődési előadássorozat.
17.00; liirek magyar, szlovák cs ruszin nyelven.
17.15: Honvédmüsor.
18.00: A rádió szalonzenekara. Vezényel Per Kim
István.
19.00; 11 irek magyar, német és rónán nyelven
19 20; Hanglemez.
19.30; Sporteredmények.
19.40: Lóversenyeredmények.
19.50: Fellegi Teri énekel az Astoria jazz-bármas
kíséretével.
20.15: Kolozsvári báj. Színjáték egy felvonásban.
Irta Tabéry Géza. Rendező Rarsi Ódon.
20.40. Hirek és időjárásjelentés.
BUDAPEST U,
11: A Székesfővárosi Tüzoltózcnckara. Vezé
nyel Magyar László Dcncs. 12.05: Ruszinnyelvü
levente rádió félóra. 12.10: Marsi Elek cigányzenekara. 15.05: Szórakoztató hanglemezek. 37: III.
Károly. Kósa János előadása. 17.30: A Magyar
Anyák Ncmzelvcdő Bizottságának ajándékház "átadási ünnepsége. Közvetítés a csanádmegyei Kevermes községből. IS: Ilirck. 18.50: Az Operaház
október 17.-Í előadásának közvetítése. Hangfelvétel. Bohémélet. 20: Hirek német, olasz, angol cs
traneia nyelven
KASSA
10. Hanglemezek. 10.15: Evengélikus istentisztelet s kassai evangélikus templomból. 11.13: Hirek. 11.35: Hanglemezek. 11.15: Magyar kincsestár. Részletek Kármán József; A neir-zet csínosodás a cirnü munkájából. 12.0G: Levente félóra. 16
ora 30: Megérett a fekete szöllő. Szüreti vigasság
az Abauj-Torna megyei Aszaló községből.
•••••nmhmmamhnmamhmmbaaahi^bmm

A m e r i k a i citromos|
k é s z í t m é n y e kj

arovíiek, krémet, olajok, púderek, Szeplő elleni
tényvédS szerek,

Heífer Oszkárné

kozmetikai Intézete

Szeged, DuBfonios-tér tt. I. ere. Telefon 26—02.
AwAnolás. Szépséghibák, szemölcsök, szőrszálak
Tégleges eltávolítása. í'énykezeléa,
Tanffrányok kiképzése.
Olcsó bérletndszer.
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18.25: Rácz Józsi cigányzenekara.
19.20: Az Operaház Zenekara. Vezényel Rajler
Lajos. Közreműködik Andav Piroske
20.10; Hirek és időjárásjelentés.
BUDAPEST li
17.30: Asszonyok a régi századokból.
Nagy
Méda előadása Fekry Lajosnéról. 18: llirek. 18.30:
Német nyelvoktatás. Szentgyörgyi líde'dr. előadása. 19: Tánc-lemezek. 20: Hirek magyar, német,
olasz, angol, francia és eszperantó nyelven. 20.25:
Közvetítés a Flórián kávéházból. Gáspár Lajos
cigányzenekara muzsikál.
KASSA
11.05: A Gyilkostó, a Székelyföld egyik gyöngye. 11.20: Hanglemezek. 11.40: TTirek. 15.25: Repülnek a legfiatalabb magyar pilóták. Közvetítés
a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap kassai kiképző keretének* tanfolyamáról. 16: Szórakoztató
hanglemezek.
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BUDAPEST L
10.20:
10 15:
1210:
13,30;

A toll hősei; Irta Molnár Endre.
DivatlnJósitás.
Hanglemezek
Lakatos Tóni cs Lakatos Misi cigányzenekara.
15 20; Magyar Revü Tánczcnckar.
16.10: Gyermekdélután. Érdekes és mulatságos
igazi mesék gépkocsikról és motorokról.
17.15: Szűcs Stefánia énekel jazz-bármas kísérettel.
'
17.40: Liszt Ferenc édesanyja. Haraszti Emil dr
egyetemi magántanár előadása.
18.10: A rádió szalonzenekara.
19.20: Stefániái Imre cs Stefániainé Lászlóffy
Margit Liszt-müveket ad elő kélzongerán
19.50: Ég és föld között. A német romantikus költészet.
Bevezeti Thurzó Gábor.
Rónai
György versfordításait elmondja Ungvári
László.
20.20: Sárközi Gyula cigányzenekara
muzsikál.
Orbán Sándor énekel.
20.40: llirek és időjárásjclentés
BUDAPEST II

KASSA
11.05: A késmárki pap krónikája. Geréb László dr. előadása. 11.25: Hanglemezek 11.49: Hirek.
12.10: A 21 ik honvéd gyalogezred zenekarának
műsora. Vezényel Iládányi Antal 1810: A földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági előadásának közvetítése. 21 óráig Azonos Budapest I.
műsorával.
55 E
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BUDAPEST l.

BUDAPEST L

10.20: Székely tudós jellemrajza a székelyekről.
10.45: A ha fi Lajos emlékezete. Irta GalambosGruber h'crenc.
12.10: Szalonötös.
13.30: Rendőrzcnckar. Vezényel Szőllőssy hercic.
15.20: Hanglemezek.
>6.15: Zrínyi János. Urai Dezső előadása.
17.15: Ilniczky László tánczenekara játszik.
•18.00; Székelv horvízek. Gáspár Guilá előadása.

10.20: Erzsébet királyné a költészet tükrében.
Irta Eörssy Júlia dr.
10.45: Az erdélyi hegyek dicsérete. Irta Holló Ernő. Felolvasás.
12.10: Nagyné Varjú Irina zongorázik.
12.55: Ifjúsági Énekkarok. Közreműködik a nuda•pesti Rauolder Intézet r. k. tanítónőképző
énekkara és a gyakorló elemi iskola növendékei. Ve/énvel Csorda Romána.

*

41

ii

13 30: A Mária Terézia 1. honved gyalogezred m
nekara. Vezényel Pongrácz Géza,
15.20: Lendvai Jóska cigányzenekara.
16.10: Asszonyok tanácsadója. Arányi Mária elé, adása.
.
17.15: Strauss-kcringők hanglemezről.
1710: Látogatás a székely Múzeumban. Hclysani
közvetítés Sepsziszenlgyörgyből.
18.10: Honvédnóta és magyar dalest. Közvetítés a
Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. Rendezi cs a bevezetőt mondja Berki János.
Közreműködik Nagy .Izabella, Karácsonyi
Margit, Lengyel Anna, Berki Anna, Cselényi József, Kalmár'Pál, Orbán Sándor. »
Mária Terézia 1. bonvéd gyalogezred zenekara, vezényel Pongrácz Géza, Farkas Béla és cigányzenekara és a SzEFHE láneés énekcsoportja.
1920: Ismerkedési est. Hangjáték egy felvonásban. Irta Ságody József. Rendező Barsi
ödöo.
20.06: A rádió szalonzenekara.
20.10: Hirek és időjárásjelentés
BUDAPEST 1»
18; llirek. 18.10: Amerika elnököl választ. Dr.
Auer György előadása. 18.30: Tánclemezek- 19.10:
Olasz nyelvoktatás. 19,40: A Filharmóniai Társaság hangversenye. (Az október 18.-i hangverseny
IT. része.) Hangfelvétel. 20: Hirek német, olasz,
angol és francia nyelven.
KASSA
11.05: A Kecskemét-vidéki tanyavilag, Kác&e*
József előadása. 11.20: Hanglemezek. Operettrés*
lelek. 11.40: Hirek. 15.25: Varacskay József magyar nótákat énekel, Orgován Jani és cigányzenekara muzsikál. 17.25: Loósz József hegedül, zongorán kiséri Reiter Márta. 17.40—21: Azonos Budapest T műsorával

Műtrágyák:
Rézgálic

szuperfoszfá*. nétisó, Hálisó.

hatósági

utalvány

ellenében

Mindenféle növényvédelmi szerek:
Dormant wasch, neodendrin,
kénpor, hernyóenyv, gazdasági kenőcsök
olajok, mindenfajta festékáruk megbízható és olcsó beszerzési belye az
51 év óla fennálló
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festéküzletben
Szeged, V A L É R I A

17.15: Ruszin hallgatóinknak. 13; llirek. 18.10:
A földművelésügyi minisztérium
mezőgazdasági
félórája. 18.40: Francia nyelvoktatás. Garzó Miklós dr. előadása. 19.10: Bobul a Lajos harmonikaszámai 1930: Elfeledett életrajz Csokonairól. Irta Erdő Jenő. 20: Hirek német, olasz, angol és
francia nyelven. 20.20: Ügetőverscnycredményck.
20.25: Hanglemezek. 20.40: Sárközi Gyula cigányzenekara muzsikál. Orbán Sándor énekel,
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BUDAPEST I.
10.20; Csermely Gyula elbeszéléseiből.
10.45: Szent László ifjúsága. Irta Simon Margit.
12.10: Bálalajka-zenekar.
13.30: Hangképek a Ferenc József-I udományegyotem hazatéréséről. Közvetítés
Kolozsvárról.
15.20: Rácz Béla cigányzenekara.
16,15: Ruszin hallgatóinknak.
17.15: Háztartási időszerű tanácsadó.
Karpitán
Mária előadása.
17.15: Egyházzenei hangverseny közvetítése a komáromi Szent András templomból, a Komáromi Római Katólikus Egyházi Énekkar
fennállásának 50. évfordulóján.
Vezényel
Sémiiéin János.
Közreműködik
Farkas
Márta hegedű és Schmidthauer Laios orgona. .
18.15: Leánykérés. Nyirő József clbcszélésa,
18.10: Tánclcmezck.
IÍI.30: A rádió szalonzenekara. Vezényel Beriba
István. Közreműködik Szilvássy Margit és
Nagypál l.ászló. az Operaház tagjai.
20.00: Külügyi negyedóra,
20 10: llirek és időjárás jelenté*
V
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d é c m a g y á r o r s z á g
VASARNAP, 1910. OKTÓBER 20.

iSCSö I t á z f e l h e k ,
.családi t a?ah, bfrMzah, uiszeaedi m m , szöltö, gijttmöicsös,
szántó,flansjasblrmhoK alhoimi
veteich!

eredeti „ S I V ^ S
férfi és női kerékpárok

radid

varrógép, kerekpár, radó
és gramofon javító imihely

Dáry
méoáruház

E l a f l ö

Háztclkek a város minden részén 2500 P-töl 30.000
P-ig. Uj szegcdi villa telkek 3000 pengőtől feljebb.
Újszegeden adómentes 3 szobás villa 6000 és 10.000
P. Újszegeden adómentes 4 szobás villa kon-forttal kertes 22.000 P. Újszegeden bérvilla 3x2 szobás
fürdőszobás lakással kertes, 20.000 P. — Alsóváros, köves utcánál, sarokház 1 és 2 szobás lakással 6500 P. Felsőváros, adómentes szép 3 szobás
családi ház 7000 P. Rókuson, emeletes ház 4 lakással 7000 P. Rókuson emeletes ház 5 lakással fíiRzeriizlettel 10000 P. Kálváriánál, adómentes családi ház 3 és 1 szobás uri lakással, kerttel 13.000
P. Bécsi-kőrútnál magasföldszintes 3 és 1 szobás
komfortos lakás, pincével, kerttel 15.000 P. Nney
emeletes bérház 2400 P évi jövedelemmel, víz, villany, Petőfi sugárulnál 24 000 P. Adómentes családi ház 4 szobás komforttal, pincével, belvárosnál
20.000 P. Adómetnes emeletes üzletes ház 5 lakással, víz. villany. Mars-tér közelében 20.000 P
Nagy emeletes bérház üzlettel, 7x1 és 2 szobás lakásokkal fő úton 32 000 P. Fatelepnek, gyárnak alkalmas nagy udvari épületekkel, utcai magasföld.
szintes házzal, nagy udvarral, fő úton 20 900 P
Adómetnes kétemeletes bérház fürdőszobás lakásokkal. 7 százalék tiszta haszonnal 55.000 P. Najrv
üzletes bérház komfortos lakásokkal, a belváros
előkelő részén 10.500 P jöv. 100.000 P. 14 holdas
prima mindentfermő uri birtok 4 szobás lakóházzal...külön cselédlakásokkal gazdas'ági épületekkel
ártér.!
kúttal, város alatti műút nál
35.000
P. 30 holdas bánáti Ta. szántó tanyával 30.000 P
157 holdas szöllő, gyümölcsös, szántó, űri hirtok.
rendes épületekkel 65.000 P. 118 holdas bánáti Ta.
szántó űri birtok rendes épületekkel, ártézi kúttal
95 000 P A felsoroltakon kiviil niég nagv válaszfék. 14 hold A" legprímább fekete föld 4 szobás
fürdőszobás lakóházzal, sok gazdasági épületekkel, ártézi kúttal felsővárosi villamoshoz közel
; n. ölenkint 2 P 50 fillér Alkalmi vételek

Méze r né
if. M. ingatlanirodánál. (Horthy M. a 1 (Kulturpalotánál.)
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BUDAPEST L
10.20: Ruszin hallgatóinknak: A nő és a háború.
Román Margit előadása.
10.15: A magyar szöllő természetes gyógyértéke.
Irta Bucsányi G^ula dr. egészségügyi tanácsos.
12.10: Molnár Klára hegedül zongorakísérettel.
12.55: Bak László zongorázik. Chopin-müvek.
13.30: A Melles Béla-zenekar. Vezényel V'incze
Ottó.
15.20: Hanglemezek.
16.15: Diákfélóra. Erdélyi magyar diákélet. Jékely Zoltán előadása.
17.15: A rádió szalonzenekara.
17.45: Az iparügyi munka megszervezése. Regős
Ferenc dr. miniszteri segédtitkár előadása.
18.00: Sportközlemények.
18.10: Nagyváradi dalidó. Spur Endre dr. előadása. Közreműködik Sándor Mária és Kóréh Endre, az Operaház tagja, kísér Bura
Sándor cigányzenekara.
19.20: Polgár Tibor és Mecseki Rudolf kétzongorás jazz-számai.
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16.15: Filmdalok és jazz-számok hanglemezről.
18: Hirek. 18.10: Simonyiné Gróh Klára hegedül
zongorakísérettel. 18.10: Angol nyelvoktatás. 10
.óra 10: Balya Ibolya magyar nótákat zongorázik.
19.30: Az erdélyi falutelepülés és a magyarság.
Gunda Béla dr. előadása. 20: Hirek német, olasz,
angol, francia és eszperantó nyelven. 20.25: A Gebei-hármas hangversenye a német-magyar müvészcsere keretében.
KASSA
11.15: Szlovák hallgatóinknak: Erdélyi népmesék és mondák. Oláh József előadása. 11.20:
Hanglemezek. Filmdalok és jazz-számok. 11.40:
liirek. 15.25: Megemlékezés Erdélyről. Dalok, költemények és hanglemezek, összeállította és öszszekötö szöveget mond Csanád Vilmos. Közreműködnek a kassai premontrei diákok.
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c l ö n y S s á r a k k a l és n a g y v á l a s z t é k k a l
á l l a b u t o r v á s á r l ó közönség rendelkezésére.

19.10: Földönjáró csillagok. Drámai prológ. A
magyar színművészet százesztendős örömnapjára irta Jókai Mór, rendező Németh
Antal dr.
20.10: Hirek és időjárásjelentés.

17.15: Gyorsirótanfolyam. Szlabey Géza előadása. 18: Hirek. 18.10: A rádió szalonzenekara.
18.40: Takács Gyula és Tóth Endre verseikből adnak elő. 19: Hanglemezek. (Balett-zene.) 19.30:
Napoleon két temetése. Ráth-Yégh István csevegése. 20: liirek német, olasz, angol és francia nyelven. 20.20: Közvetítés a Valéria-kávéházból. Oláh
Kálmán cigányzenekara n/uzsikáL
KASSA
11.05: Háziasszonyok tanácsadója.
Zcmplényl
Imre dr. előadása. 11.20: Hanglemezek. Zenekari
müvek. 11.40: Hirek magyar és szlovák nyelven,
műsorismertetés. 15.25: A szlovák ifjúságnak:
Őszi hangulat. Költemények és hanglemezek, öszszeállitotta Paulin János. 15.30: Hanglemezek.
Magyar nóták. 16.15—21: Azonos Budapest I. műsorával.
O K T Ó B E R
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BUDAPEST I.

Teléfunken. Standard,
Orion és Philips

17.15: A földmivclésügyi minisztérium mezőgazdasági félórája. IS: Hirek. 18.25: Országos
Postászenekar. Vezényel Eördögh János. 19: Veress Károly cigányzenekara. 19.30: A régi Erdéty
jogvilága. Rácz György dr. előadása. 20: Hirek
német, olasz, angol és francia nyelven. 20.20: ügetőversenyeredmények. 20.25: A skandináv föld és
lelke. Szende Zoltán előadása hanglemezekkel.

KERTÉSZ SÁNDOR

SZOMBAT,

1941-es

BUDAPEST 11

s a s

BUDAPEST U
BUDAPEST H.

i 17.15: Erdélyi ételek. Dr. Makkai Sándornt előadása.
17.40: Országos Postászenekar. Vezényel Eördögh
János.
18.20: Aprily Lajos verseiből ad elő.
18.35: Furka Gizella zongorázik.
19.20: Lóversenyeredmények.
19.30: Veress Károly cigányzenekara.
20.00: Zenés-énekes részletek és jelenetek Lián A
nyi Zsolt, Zágon István és Eiscmann Mihály XIV. René cimü operettjéből. Hangfelvétel.
20.40: Hirek és időjárásjclcntés.

10.20: Balassa Bálint. Irta Fónyad Ernő.
10.45: Mit nézzünk meg A csenged kriptah'Ietet a
Nemzeti Muzeumban. Ismerteti
Pá</' >rv
Balázs né.
12.10: Hangfelvételek.
13.30: Szórakoztató hanglemezek.
15.20: Vidák József cigányzenekara.
16.10: Ifjúsági rádió. Muzsikáló képeskönyv Czuezor Gergelyről. Kilián Zoltán beszélgetése gyermekszereplőkkel, dalokkal.

j|

OSTOROK
ifj. H E G E D Ö S

Kongna

á l l a n d ó r a k t á r c

műbútorasztalosnál

Somogyi-utcfy 15

KASSA
10—11: Azonos Budapest I. műsorával. 10-kor
hirek. 11.05: A tudomány kémei. Flórián Enön
előadása. 11.25: Hanglemezek. Különleges hangszcrszólók. 11.40: Hirek magyar és szlovák nyelven, müsorisrrertetés. 12—17.15: Azonos Budapest
I. műsorával. 17.15: A földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági előadásának átvétele. Utána
21: Azonos Budapest I. műsoráváL

RESZLETRE

KÉSZ
300 P
diófa,
600 P
160 P

B Ú T O R O K , elsőrendű
kivitelben!
sima hálószoba, 500 P finom külföldi
szép kombinált szoba,
finom külföldi diófa tele hálószoba
tooyhaberendezés.

K A K U S Z I műaszlalos, Kossuth Lajos s.űt 5.
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SPORT
Hatályon

BÉL M A G Y A R O R S Z Á G
V A S Á R N A P , 1940. O K T Ó B E R 20.

APROHIRDETESEl

hívül helyezték Markovics
felfüggesztését
Elutazott

a Szeged

Szilárd,

Budapestre

(A Délmagyarország mankatársától) Szombat- i alapja, azt csak a meccs eredménye fogja megra, amikor a Szeged elindult Budapestre, hogy ' mutatni, győzni mindenesetre lehet, mert a pirosvasárnap a Gammával összemérje erejét, minden fehérek semmivel sem gyengébbek, mint a Gamprobléma megoldódott. Mind a szurkolók, mind a ma. A cégcsapatnak mindössze annyi előnye van
vezetőség megnyugvással vették tudomásul, bogy a Szegeddel szemben, bogy otthonában játszik, A
Szabó lesz a jobbhátvéd, mert más megoldási le- két csapat egyforma pontszámmal rendelkezik, de
hetőség nem állott rendelkezésre. De volt még a Gamma a nyolcadik helyen áll öt pontjával,
más valami is, ami megnyugtathatja a közönséget
mert joibb a golaránya, mig a piros-fehérek a tiés a klubot; Markovics Szilárd ismeretes bünteté- zenegyedik helyet foglalják el.
sét hatályon kiviil helyezte a miniszteri biztos és
A két csapat igy áll ki vasárnap a meccsre:
az ügyvezető-elnök kisérte el budapesti útSzeged: Tóth—Szabó, Raffai—Gyarmati, Barójára »z együttest. Az ügyvezető-elnök eltiltása kö- ti, Bertók—Bognár, Kisuczky, Cseh, Mester, Nagy.
vetkeztében, súlyos helyzet előtt állott az egyesü- Tartalék: Seper.
let, mért hiszen a hatalmas adminisztrációt és a
Gamma:
Havas—Nádas,
Keménv—Gvulal,
klub vezetésével járó anyagi kiadásokat MarkoBorhy, Kovács—Várady, Sütő, Turai II., Toldi,
vics Szilárd távollétéiben nemigen tudta volna Takács.
akárki jól végezni. Legjobban a játékosok örülAz NB I. osztály többi meoese: Törekvés—Újtek a miniszteri biztos elöntésének.
pest, D. MAVAG—Tokod, Elektromos—Kispest,
A csapat kitűnő hangulatban, derűlátóan nta- BSzKRt—Haladás^ WMFC-Szolnok,
SBTC-Fczott el. Hogy a játékosok derűlátásának van-e rencváros.

Szeged vasárnapi N B műsora t

MTK^Vasutas,

D V A C - K E A C

az egyetemi s t a d i o n b a n
(A Délmagyarország munkatársától) A színvonal, amelyet az NB II- osztályú csapatok mutatnak, felkeltette a közönség érdeklődését a második vonalbeli együttesek küzdelme iránt. Ez a
megállapítás vonatkozik Szegedre is, hiszen ebből a városból való az a csapat, amelyikben a
Duna-csoport győztesét látják az illetékesek. A
szegedi
"" csapatok
_
k jó
jóhiréből semmit sem von le
az a körülmény,
g
n^r, h<
hogy a KEAC ^ gpillanatnyilag
rossz helyen áll, mert aki tisztában van az egyetemi csapat kvalitásaival, az bizbat a feljavulásában. A Szeged távollétében tehát jó műsorra
számithat a szegiedi közönség, amikor végignézi
a Vasutas-stadionban megrendezendő Vasutas—
MTK és KEAC—Pécs találkozót. A vasutasok találkozója a kék-fehérekkel rangadószerü és nagyjclentöséggel bir az első hely szempontjából, de
fontos az egyetemisták küzdelme is a pécsiekkel
szemben, mert végre el kell hagynia a KEAC-nak
az utolsó helyet, hogy elinduljon az őt megillető
pozició megszerzéséhez vezető uton.
Bármilyen furcsán is hangzik, vasárnap a
KEAC-nak lesz könnyebb a helyzete. A Vasutas
ugyanis a volt Phöbüs- és Hungária-játékosokkal
felerősített MTK-val meccsel. Ennek ellenére nem
féltjük a piros-kékeket. Ügyes taktikával és a honi pálya biztosította előnnyel, mind a két pontot
meg lehet szerezni. Csak az a baj, hogy összeállítási gondok vannak a piros-kékeknél. Áz elgondo
lás az, hogy a Papp—Székely. Sajtos I—Tóth,
Ba'.oghy, Varga—Sebők I., Borbély I., Péli, Borbély II., Kecskés összeállítású együttes álljon ki

a küzdelemre. Abban az esetben, ha
játszhat, Varga lesz a középfedezet és Se
a balhalf, ha pedig Borbély II.. aki szoa&alon
délután KISOK-mérkőzést játszott, fáradt, ugy
Kecskés foglalja el a posztját, mig az ő helyén
Halassy fog szerepelni. Végeredményben közvetlenül a mérkőzés előtt döl el a Vasutas összetétele.
Hosszas tanácskozás után szombatra kijelölték
a pécsiek ellen kiálló egyetemistákat. Antal helyet kapott ismét a csapatban, mig Tatai újból
kiniaraat. Ez a csapat játszik a DVAC ellen:
Dósai—Antal, Totb III. dr.—István, Maróti,
Molnár—Vicsay, Totb II. dr., Kolozsi, Lakat, Solt.
Az egyetemistáknál minden attól függ: a csatároknak lesz-e annyi szerencséjük, hogy nem
kapufát, hanem gólt lőnek . . .
A KEAC—DVAC találkozó délután fél t órakor kezdődik Liliom II. vezetésével, mig a Vasutas—MTK mérkőzésre délután fél 3 órakor kerül sor. A játékot Vezér I I vezeti.
A két NB II. osztályú meccset a délelőtt háromnegyed 11 órakor kezdődő
Postás—Sz. MAV
I. osztálya bajnoki játék vezeti be.
NB II. osztály többi meccse: Duna-csoport:
SFAC—SVSE, Zugló—Egyetértés, Szombathely-Pénzügy, BLK—Postás, D.
Magvarság—Vasas,
Ke'eti-csoport: Rusj—B. MAVAG.' DVSC—SSE.
Mátészalka—Lampart. T. Előre—Kassai AC, Rákóczi—BVSC, Ganz—Pereces, 6zd—Miskolc.

A szegedi i. es II osztóig
merhőzesei

LetóíszottóK a KlSOK-bafnohság
első Kél merhőzestt

(A Délmagyarország munkatársától) A szegedi I. osztály vasárnapi fordulója keretében a Szegeden megrendezendő négy mérkőzést négy pályán bonyolítják le; a Vasutas-stadionban, a Cserepes-soron, a Temesvári-köruton és az egyetemi
siadionban. Az NB II. osztályú találkozók előjátékaként szereplő Postás—Sz. MÁV mérkőzés a
szegedi csapat győzelmét igéri. Nagy küzdelem
lesz az egyetemi stadionban, a Felsőváros—UTC
találkozón. A jelek szerint a honi csapat győz a
délután 3 órakor kezdődő mérkőzésen. Délután
fél 3 órakor játsszák le a Temesvári-köruton a
SzAK III.—SzTK meccset. Itt valószínűleg a kékfehérek győznek. A Cserepes-soron a mórávárosiak a KEAC 11.-vel veszik fel a küzdeltr<et. a je
lek szerint eredményesen. A mérkőzés délután fél
3 órakor kezdődik.
A többi játék: I. osztály: Makó: MTK-KTK
cMTK-pálya, délután fél 3 órakor), Kecskemét:
KTE—MAK — II. osztály: Szeged: Alsóváros—
Postás II. (Cserepes-sor, délután fél 1 órakor),
.SzAK IV.—Munkások (Temesvári-kőrút. délután
fél l órakor), SzTK II.-KiTE ("Hunyadi-tér, délután fél 1 órakor). Honvéd—MÁK II. (Hunyadi<ér, délután fél 3 órakor). Felsőváros II.—UTC II.
(Egyetemi stadion, délután 1 órakor), Hódmezővásárhely- Kokron-r-Toldi, Mindszent: MLE—Rákóczi, Kiskündorozsma: Kiskündorozsma—HTVE
TT. — Ifjúsági bajnokság: Szeged: SzTK—Felsőváros (Hunyadi-tér. délelőtt fél 11 órakori, Szentes:
JÚtTE-KÁC. SZ. MÁV-HTVB.
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(A Délmagyarország munkatársától) Szombaton délután játszották le a KISOK-futballbajnokság első két mérkőzését; mind a kettőn a favoritok győztek. A Hunyadi-téri sporttelepen a Felsőipariskola 6 0 (5:0) arányban legyőzte a Felsőkereskedelmit. A gólokat Borbély II. (3), Flórián,
Erdei és Márton (1 l-esből) lőtte. A u-eccset ebben az arányban is megérdemelten nyerték meg a
Felsőipariskolások. Jó játékvezető volt Jódal. —
Az egyetemi stadionban nagy küzdelem volt a
Klauzál és a Baross között. Á játékon a Klauzál
győzött 1:0 (0:0) arányban Pálmay góljával. Ezzel az egy góllal megérdemelte á győzelmet a
Klauzál. Schanncn dr. jól bíráskodott.

—oOo—
X A Szeged II. Szolnokon. A Szeged AK TT.
vasárnap Szolnokon vendégszerepel az Sz. MAV
második garnitúrája ellen a III. osztályú Kclclicsoport bajnokságáért Bár a szolnokiak jó játékerőt képviselnek és a piros-fehérek tartalékosai:
állnak ki a küzdelemre, nem hinnénk, hogy meglepetés történhetne. A szegedi csapat Hujirián József sportintéző vezetésével vasárnap reggel indul Szolnokra, ahol ebben az öszctételben áll ki
a játékra: Góré—Virág, Széll-^G.vuris, Ladánvi,
Vagi—Kalmár, Bon'yliady. Lukács, Albert. Serfőző. - A Keleti-csoport többi mérkőzése: HTVE
—VMTK. SzTE—KAC. GyAC—FTC, CsAK—OIK,
C. MO VE—Testvériség.

b i l l o v o o u t ü :
Különbejáratu
szoba
urileánynak kiadó. —
Klauzál tér 5, ajtó 7,
I. emelet.
Szépen bútorozott szoba teljes ellátással is
kiadó. Bocskai u 4. sz
Szép bútorozott szoba,
vagy két egymásba nyiló szoba, lehet főzni is,
kiadó. Feketesas u. 9,
földszint bal
Elegáns bútorozott szoba különbejáratu, 1-rc
kiadó úriembernek Kárász u. 8, II. 2.
Egy utcai világos bútorozott szoba alkovval 2 személyre is uov.
1-től kiadó. Boldogaszszony sugárut 65.
Különbejáratu utcai bútorozott szoba kapukulocsal kiadó.
Vitézit 29. házmesternél, délutáni órákban.,
Különbeiáratu barátsáságos bútorozott szoba
kapukulccsal kiadó. Érdeklődni Kálvária (éri
telese rnokban.
Eineleii különbeiáratu
kis bútorozott szoba elsőre kiadó Zákány u.
9b szám
Különbejáratu
modern
bútorozott szoba fürdőszobával nov. 15-re. —
üres szoba különbejáratu nov. l-re garzonnak
Uri otthon jeligére.
Csinosan bútorozott utcai szoba fürdőszobahasználattal l-re kiadó.
Margit u 30. magasföldszint bal 1.
Lépcsőházi
bejárattal
bútorozott szoba fürdőszobával kiadó. Szentgyórgy tér 1.
Elegáns
különbejáratu
bútorozott utcai szoba
fürdőhasználattal kiadó
Bocskai utca 11, magasföldszint j o f c h ^ ^
Szcp napos, 2 ablakos
földszinti, utcai különbejáratu bútorozott szoba fürdőszobával, esetleg zongorahasználattal, úrhölgynek, v. idősebb katonatisrtnek kiadó. Megtekinthető d.
u. 4-ig. Kosutb L. sugárut 43, földszint 3
A belváros kellősközcpén bútorozott
szoba
olcsón azonnal
kiadó.
Tisza L. körút 48 en«.
ajló 8
Bútorozott szoba magányos nőnél nő részére a Belvárosban
kiadó. Horváth
Mihálvutca 7, L em. bal, ajtó
3 szám.
Bútorozott szoba urilánynak. esetleg ellátással, fürdőszoba hasz
nálattal kiadó. Aradiutca 5, 1. 4.
Különbejáratu
bútorozott utcai szoba kiadó.
Püspök u. 11a. 1. 1.
Teljesen különbejáratu
bútorozott szoba kiadó
Megtudható a
házfelügyelőnél Szechenvi tér
7 sz. Süldömalacoh eladók-

Bútorozott szoba lony>
hahasználaltal és egv
rádió eladó. Fckelesas
u. 10. I. e. Kövessvuél
Egy lépcsőházi
tiszta
bútorozott szoba fürdőszoba
használattal
kiadó. Korona utca 15,
IV. lépcső, földszint első ajtó.

Fiatal leány izr. uncsaládnál elsőrendű ellátást kaphat. Érdeklődni
lehet d. u. 3—5-ig Polgár utca 1, ajló 3.
CLpészüzlet kiadó. Átmeneti szürke réríikabát és könyvpolc eladó
Kossuth L. sugárut 35
szám alatt.
3 szobás modern villalakás azonnalra
vagy
november 1 kiadó ujszegedi liid mellett Korondi u. 3 sz. Érdeklődni: Tisza Lajos körút 12 sz. . em. 5 sz.
Modern utcai garzonlakás kiadó. Érdeklődni
lehet Tisza Lajos körút
13, a házmesternél 2—
lja
Elcserélném
belvárosi
évi 500 pengő berü második emeleti kétszobás föbérleli
lakásomat, ugyancsak DCÍ városi kétszobás modern
magasföldszintes, vagy
első emeleti
lakással:
November 1 jeligére kiadóba.
3 szobás lakás kiaíó,
uj tipusu
erőshangu
rádió eladó. Szent Ferenc u. 8. sz.
Egyszobás parkettás uj
lakás nov. l-re kiadó.
Kossuth u. 15b.
Kétszobást lakást keres tisztviselő a Belvárosban nov. l-re. Baranyi S. Telefon 12-49.
Kiskundorozsmán
forgalmas helyen pékségfelszereléssel füszerözIctnck alkalmas üzlethelyiséggel,
lakással
együtt nov. l-re haszonbérbe kiadó. Tud.
Bottyán vendéglő, —
Ratthvány u. 32.
Egyszobás lakás mellékhelyiségekkel.
van
villany, november elsejére kiadó. Kálvária u.
24 sz.

LakásfetBtlenitS Vállalat

ül

UK

irodája. Somogyi ntca 10 az
TuL 31-77.
FIGYELEM!
Ua biztos és tökéletes
tartóst akar csináltatni. forduljon
bizalommal AMBRUS FERENC
fodrászhoz. Biztos siker. Csongrádi sugárut
57 szánt.
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Stoppoltassa
ruháit a
/Budapesti* kézniüszövöuél. Eredeti
gyári
beszövések, üzlet: Hágj sörkerttel szemben.
Ügyes kézilányt felveszek. Sitnmerli'ng síelőn. Kárász u. 8. 11. -2
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d c t m \ g 7
a r o r s 7 í g
V A S Á R N A P . 1940. O K T Ó B E R 20.

igazolványképek
sürgős esetben 10 perc
alatt készít Kőző totó,
Mikszáth Kálmán n. 13.
8 drb gyorsfénykép 70
fillér.
Felvételek este
is készülnek
MAGÁNNYOMOZÓ)
Kamarás ny rendőrta
nácsos nyomozó irodá
ja megfigyel,
nyomoz
informál) Dugonics tél
11. telefon: 2/-8A
GÉPJARMÜKEZELÖ
képző tanfolyamon kiképzés felelősség mellett a
legjutánvosabb
á r o a Müllcr Béla, Tábor utca X Tel. 20-76.
őskeresztény mérlegképes könyvelő
tnuukát
vállal. Megkereséseket:
Kereskedelem
jeligére
kiadóhivatalban
átveszek.
Nevelőnőnek
elmenne
intelligens, gyermekkel
bánni tudó leány egész
vagy félnapra, németül
is Beszél: Örvös leánya
jeligére.
Nagyfor:»almu belvárosi aetailkereskedés —
gyorsan és jólszámoloi
tudó pénztárnoknőt keres. Ajánlatot: Kontrol
jeligére a lapkiadóhivalalba kérek.
Kezdő tisztviselőnő jó
írással irodába
állást
keres: Kezdő jeligére.
MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐ
órakőnyveléat
vállal
> Főkönyvelő*
jeligére
a kiadóhivatal.
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Tanulóleányok,
varróleányok női varrodába
.fölvétetnek. Aradi u.
5, IL cm.
Garanciaképcs füszerés terménykereskedő sc
géd átást keres raktárloki vagy intézeti altisztnek is elmenne. —
őskeresztény 34 jeligévé.
I. osztályú
CIPÉSZSEGÉD
•egyes munkára felvétetik Kocsárdi cipész,
Gr. Apponyi A. n. 23.
BŐRKABATOK
mérték után L rendű
kivitelben készülnek, —
javítások vízhatlan festéssel CSORDÁS bőrruha készítő mester,
Sajka u 14.
Középiskolást, medikust
olcsón tanit és vizsgára előkészít. Dr. Szépkuti, Margit u. 30.
Kezdő rövidárus segéd
jó bizonyítvánnyal
—
azonnal
elhelyezkedne
Ügyes jeligére.
Cukrász segédet
1—2
éves gyakorlattal keresünk állandóra. Süvegli
cukrászda, Kelemen 7.
Varró és tanuló lányokat felveszek. Dóczy
varroda. Apponyi u. 10.
Ápolónőt keresünk állandóra
nyolcvanas
öregúrhoz
családtagnak, vigkedélyüt, türelmeset. Kővári,
Dugonics u. 13.
ZONGORÁT
tökéletesen hangol ; javít Rakovszky a Zene
iskola hangolója Jakab
Lajos utca 5. Telefon:
22—30.
Levelezőlaphivésra is azonnal jön!

Tanuló leányt
felveszek felsőruha és fehérnemű varráshoz Dávid Pálné, Báró Jósika
u. 21.

cJ&aL
HÁZVEZETŐNŐNEK
AJÁNLKOZOM
magánoshoz.
Mindenben megbízható
re kérek ajánlatokat]
Elmennék
két és fél
éves kislányommal ház
tartásba, bármely minőségben. Címem: darabosiié, öthalom ulca
43 sz.
KÖZÉPKORÚ
nő, ki egyedül
is főz,
hosszabb bizonyjtványnyal felvétetik: Megbízható, szorgalmas
jeligére.
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Mindenes jó főzőnö —
hosszú bizonyítványokkal kerestetik. Érdeklődni délelőtt 9—12, dél
után 5—7. Szent Mihály
utca 1, földszint bal.
Megbízható ügyes mindenes főzőnőt hosszú bi
zonyitvánnyal
november l-re keres 2
tagu
család. Margit utca 26,
földszint 2.
Jólfözö rendes,
megbízható mindenest keresek november 1-rc.
Jelentkezés keddtől 9—
11 között. Tisza Lajos
körút 20, II. cinelet 3.

Hál.Inyalkui
Családi ház eladó. Újszeged legjobb helyén,
gyümölccsel viz, villany
gáz benn. Bethlen u. 8.
Ilázat vennék 2—3 szob á s a i kertecskével kör
ulon belül, vagy környékén,
készpénz és
lakbérlekötéssel,
ügy
nök nélkül. Ajánlatokat
Komoly tisztviselő jeligére a kiadóba.
ELADÓ
Mzatymazi állomásnál 8
holdas gondozott
tnagasfekvésü Bzöllő
és
gyümölcsös 4
szobás
uri lakóházzal, kapáslakással, teljes fclszorclésscl, elutazás miatt.
Komoly vevőkkel tárgyal megbízottam: Méze rná F. M. irodája, —
Horthy M. u. 2. (Kultúrpalotánál).
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Eladó Felső városon —
kőrútnál 1x2, 2x1 szobás adómentes uj ház.
Csaba utca 19.
Paprika termelésre kiválóan alkalmas 4 hold
föld haszonbérbe kiadó.
Ciitn özv. Paraszt Lajosnó, Szelcvény, Szolnok megyo.

fidíw-v€t€l
Veszek
férfi, női és
gyermekruhát és
bútort. Szivárvány n. 50.
Weiterné.
Berzsaláb bunda, gyönvörü uj eladó. ígazgató-tanitóné, Petőfi S.
sugárut 16.
bgy SINGER-féle DllUárO soknak örömet,
a tutajjdonosnak örömön kívül
jövedelmei
jeleni
S i r t o; ttRr a.n"
ANTAL E*S FIA
.iárd6yahí szeged ,
, biiiírdsyíaa
uimtimtt 1110.
Kossutb Lajos e.-ut 34

Bleyer konyha
ismét elsőrendű, olcsó e b é d m e n ü t a d kiHORDÁSRA. Kis menü — 90, nagy menü 1.40 P.
Horthy Miklós utca 8. 1. cm.
Telefon: 27—30
Házhoz is szállít.
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Eladó alig használt elegáns ruhák és kosztümök olcsón. Polgár u.
31 sz.
Férfiszoba bútor, fekete tölgy, 3 személyes
hálódivány olcsón eladó. Kárász u. 9, I. 2.
Sparherd fehér, nagy
Lakos gyártmány, olcsón eladó kifőzés, penziónak. Kárász utca 9,

I. 2.

Cselédáthuzatot jó állapotban keresek. Kárász u. 9, I. 2.
Kalapszalútiuak és nvanikürszalonnak
alkalmas üzletberendezés eladó. Érdeklődni
Széchenyi tér 13, emelet 7.
sz. ajtó.
P R Í M A GYÜMÖLCSFA
ciánozás nélkül kapható ellenőrzött
faiskolánkban. Szavatolt fajtaazonosság, gyönyörű,
dus gyökérzet, egészséges, különlegesen vastag törzs, szép, szabályos korona.
Készlet:
1Í0—160 cm törzsű alma, körte, cseresznye,
meggy, kajszi, vadalanyctn, őszibarack, diócsemete. — Helysziueu
megtekinthető:
Kogutowicz
bérgyümölcsös,
Fehérpartmajor (vágóhídi vili. végállomástól
alig 3 kilométerre, —
Kecskéstelepen tul.) Ar
jegyzék ingyen. Postai
cini: Kogutowicz, Zerge u. 19. Szerezze be
szükségletét
idejében,
mert a faiskolai készleteket is megtizedelte
a fagy és a
kereslet
rendkívül nagy.
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Féregmentes szép világos hálószoba
bútor
olcsó árban eladó. —
Bethlen u. 10.
Nagy fikusz. filodendron. egy világító tábla
eladó. ' Megtekinthető:
Szentháromság
u. 19,
földszint 2. ajtó.
Eladók: hegedű, pianinó, Lingel ebédlő, hatszemélyes porcellán étkészlet. Arögman szőnyeg (300x425) féríi télikabát, 2 rézágy éjjeliszekrényekkel. politúros
kis asztal,
hokkedlik,
rézmozsár. Apponyi u.
tizenöt, eneleten.
Kct diófa és cseresznye
rönk eladó. Somogyitelep 315.
Egyesületek!
Modern
írógép minden elfogadható áron eladó, továbbá 50 kötet (kitűnő állapotban)
színdarab,
színigazgató könyvtá^á
ból. Petőfi Sándor sugárut 40 szám, I. 5.
Egv jókarban levő cserépkályha eladó. Tisza
Lajos körút 19. Házfelügyelő.
Barna,
nemes
roka
szőrme
boa, keveset
használt, eladó: Bálint
szűcs, Somogyi utca 22
Villanytűzhely
jókarban, alig használt, eladó a Damjanich utcai
szénatelepen.
Magyar Tiörvénytái tel.
jes
sorozatát
kötve
megvételre keresem. —
Cim a kiadóba"

Eladó ec. 70 mm fehér
sütnivaló
dinkai tök
Királyhalom, Kissor ád
üomásuál.
Érdeklődni:
Németh Andrásná kereskedő, Tápé.
Jókarban levő Bocskay
télikabát 10—13 évesnek és mély angol gyermekkocsi eladó. Sándor
utca 40.
ERDÉLYBŐL
nagyobb tétel
PARKETTÁT
kapunk. Érdeklődőknek
készséggel adunk felvilágosítást.
W1LHEIM
TESTVÉREK
fakereskedők,
Szeged,
Mars tér 2—3. Telefon:
26-18.
98
URADALMI ROZSA
BURGONYA
téli eltartásra maximális áron előjegyezhető.
Hoffmaitn János, L ő w
Lipót u. 7.
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Eladó zománcozott tűzhely, 2 Bocskay fiukabát 12-15 évesnek, —
cserkész galér.
Wimmer Fülöp utca 32.
Muharát figyelmébe. —
Körülbelül
300
éves
Fratelh olasz művésztől eredő 2 drb nagyméretű eredeti olajfestinéiiy olcsón eladó. —
Megtekinthető d. u. 4-ig
Kossutb L. sugárut 43
földszint 3.
Táskagramofon Homo
cord
gyártmány
és
fényképezőgép,
3x4
cornpur záras
eladó.
Szilágyi u. 3. ajtó 8
Perzsa prima
hosszú
kabát eladó. Vadász utca 4a. földszint jobb

>flAtf.

háztól hlzig

forgalom ügynöksége
Bútorszállítás
helyben vidéken
gépkocsikkal

is.

Fuvarfelvételi iroda.
KSIcsev utca 10.
Fajtiszta tacsiköiykök
eladók. Megtekinthetők:
hétköznap 1—3 órakor:
Szent Mihály u. 6a sz.
alatt
Egy jókarban lévő fér.
fi strapa kerékpár eladó. Kossuth Lajos sugárut 46.
Orvosi köpeny és fehérnemű szaküzletben,
filodendrónok
pálmák
jutányosán eladók. Polgár u. 3.
Gázkályha,
fehér zománcos, csodaszép velencei
tükör 75x100
széles olcsón eladó. —
Bánomkert sor 7.
Tuja, mahonia, borostyán és
kukoricaszár
nagymennyiségű eladó.
Major, Újszeged, Tusnádi ut 6.
6 H P motorhoz fafütésü generátor eladó. —
Ten.kó
reszelővágóüzem, Kossuth L. sugárut 34.
ócska reszelőt veszek.
Temkó
reszelővágóüzem, Kossuth
L. sugárut 31
Erős vásározó
ládák
kihúzható ebédlőasztal,
Kecskebakok eladók. —
Somogyitelep I utca 12.
Legmagasabb árat fizetek férfi, női, rubanemüekért,
zálogjegyekért stb. Csehó, Attila
u. 8.
Három 150 kilós zsirmalac eladó. Petőfi S.
sugárut 84.
Süldőket
veszek.

24 személves karlsbadi
étservico eladó. Vadász
utca 4a. földszint jobb.

Női
ha,
ha
tér

Jókarban levő Opel férfi kerékpár eladó. Dáni
u 3. I em

Kerékpár, használt női
65 pengőért eladó. Hunyadi tér 3. I I em. 7

Szürke perzsabunda —
modern fazon kifogástalan
állapotban olcsón eladó. Megtekinthető. Papp böröndüz'et
Kárász u. 8.

Hálószoba,
mindenféle
bútorok, cégtáblák, ruhák. liuoleuin, edények,
villanykörték, mosóteknö eladók Kétajtós jegest egyesre cserélnék.
Csekonics u. 6, I. 6.

Fürészporos kályhát —
venék jót Telefon 24-24.
Fatelep,
villanyerőre
berendezett
fűrészgép,
teljes felszereléssel eladó. illetve kiadó, lakás is van. Más iparüzemnek is használható Trágva és takarmány róoa eladó. Liget u. 3.
Jókarban levő
42-es
gumicsizmát
vennék:
Munkaszolgálatos
jeligére
Belvárosi temető legszebb helyén nagy családi kripta eladó
Érdeklődni Lechner
tér
6' szám. emelet.
S1IB. " "fiíJS.
Csepel,
Puch. Trinmph. Viliers.
motorkerékpárok
eladók Szeged. Aranv János u.
Francia utca 30
szám
alatt hosszú tanulózon
gora eladó.
Kéthónapos faimalacok
eladók.
Vasasszentpéler u. 14b.

télikabát, kötöttruhócsizma, szövetrueladók.
Széchenyi17. Molnár.

Jókarban lévő szöuyegesoniózó gép eladó —
Szentgyörgy u. 9, Megtekinthető vasárnap délig és hétköznap
dél
után.
Kombinált szoba bútor
perzsa bunda, perzsa,
argantán és más szőnyeg. alpacca
evőeszköz. porcellán stb. eladó Püspök u. 12, földszint 7

gthflnfflft
HÁZASSÁG

CÉLJÁBÓL
megismerkednék nyugdíjas úriemberrel.
52
éves magányos nő vagvok saját házam, be1 rendezésein van Teljes
| cimü levélre válaszolok
) Boldog otthon jeligére
a kiadóba
124
Csendőrt iszthelvettes
özvegyénél télies ellá•nst kaphat egy férfi
vagv női nyugdíjas Érdeklődni a kiadóhivatalban: Otthon ieligére

ELADÓ
házaK,
heh,
tíeh

tidzlel-

szánfófOl-

ts

Gyümöl-

csösön :
Gizella-térnél 7% tmz>
ta
jövedelemmel
—
P 115000.—
Ugyanitt
P 55.000 értékű életjáradékra S z i v á r v á n y n.
és a SzL H á r o m s á g ti.
saröknál 2x3 és 2x2
szobás lakással
kedvező fizetéssel P 14500
— K á l v á r a Utcán l x l
szobás, előszobás
lakással és üzlettel n a .
gyon olcsón P 7000.—
Csongrádi
s.
útnál
4x1 szobás lakással p
6500.— Kossutb I> s.
ú t n á l 3x1 szobás Utcai és l x l szobás udvari lakással és nagy
kerttel P 7500 — S o m o
CTÍtelepen l x l szöbás
lakással és üzlettel P
3000.- U g y a n i t t
lxl
i ó lakással P 1500.—
Újszegeden 800
u-5!
felekkel, trafikkal. —
italméréssel. kocsmával. 1x3 szobás
két
bouvbás lakással, sertésóllal pincével gyümölcsössel
stb.
E
14.000 —
Szántó földek?
sótanvs ásotthaolm el
sőrendű 28 és 22 h'old
P 62.500-ért. Dorozsmáboz közeli
Zsom6ón 18 és V» bold prima
Föld
tanyával
P ?onnO-ért
Háztelkek T U jsze.
eredi femplőmbo7 közel P 3500-ért F o d o í
utcában P 70n0-ért
Számtalan más háq
föld. házfelek és gyümölcsös Itt nincs hir
detve. azonban Irodámban megtudhatók kötelezettségvállalás nélkül

Halász

F. M ingatlaniroda
Mérey n 12. (Rákóczi
tér.)
Intelligens, fiatal, 24
éves vezető tisztviselő
jólszituált. kimondottan
uri kisleány ismeretségét keresi házasság céljából. Teljes diszkréció
mellett levelet
kérek:
BOLDOGOK LESZÜNK
ieligére c lap kiadóiába
ösk. kereskedő Pesten
bevezetett bélyeaüzletóhez közreműködő vagy
csendestársat keres 10
ezerrel. Leveleket: Pesti üzlet jeligére a kiadóba.
Biztos
megélhetést
nyújtó jónevü divatszalon betársulna 1500-ig:
Belvárosi 1500 jeligére.
Márkás fekete zongora
uri helyre bérbeadó. —
Cim: Tisza Lajos körút 14, I. 3.
Veszek
ÜJSAG PAPÍRT
30 fillérért kilóját, —
azonkívül Pmigős, Félpengős színes regényeket.
világvárosi
és
cow-boy
füzeteket,
szépirodalmi és tudományos könyveket —
Griinwald könyvkereskedés, Ilortbv M. u. 2
NŐSÜLNÉNEK
atlami tisztviselők, földbirtokosok,
iparosok,
vendéglősök, 20-tól 60
évesig. Bővebb felvilágosítást nyújtok iniivden komoly férjbezmenendőnek
diszkréten,
l'app. Szeged, Csukaute.-i 34
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