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Tovább tombol a légiharc
Délolaszország fölött

akkor fogadnának el ilyen feltételeket, ha
teljesen
elpusztítanák
őket Mindaddig
azonban,
amíg
egyetlen olasz marad, aki
képes
puskát ragadni, az továbbra is harcolni fog, hogy
visszuta-dtsa a»
ilyen „barátságos" feltételeket.
Német nehéztüzérség Leningrádot bombázta — Á szovjet csapatod bekerítő kísérletei
Az angolok ieljesen a való viláelárulják, hocy a német offenzíva megindulásától tartanak — A csendesóceáni USA- gon kiviil élnek, ba ilyen esztelenséget tudnak feltalálni Olaszország
flotta védekezésből támadásba ment át
számára. Eltekintve attól, hogy e!
akarják adni a medve bőrét, mielőtl
még a medvét elejtették volna, a?
ilyen feltételekkel csak
megerősíBerlin, julius 3. A német véderő fő- vetőt. Az ellenség ezen a területen ev alatt, elért
minden történelmi tik, z olaszok elszántságát Ezek a»
parancsnoksága közli:
pénteken 30 repülőgépet veszilett.
feltételek
egyedül arra jók, hogy
eredményétől.
A keleti arcvonalon az egész
— Az elmult éjszaka néhány ellenigazolják
az
olaszoknak a végleteValóságos
lelki
eltévelyedéssel
«í«p különösebb harci vállalkozások séges repülőgép szállt bc a nyugatnénélkül folyt le. A német hadsereg ne- met határvidék fölé. A ledobott né állunk szemben. Vegyék tudomásul kig való ellenállását minden emberi
héz tüzérsége ágyúzott hadifonlossá- hány bomba épületkárokat okozott
az angolqk, hogy az olaszok csak lehetőség határáig. (MTI)
gu célpontokat Leningrádban megfi— Juniusban a birodalom és a
gyelhető kedvező eredménnyel.
megszállt nyugati területek fölött a
A Földközi-tenger fölött német német légi haderő és a haditengerévadászok és a légierők légvédelmi tü- szet 614 brit és északamerikai repülőzérsége 24 ellenséges repülőgépet lőtl gépet lőtl le. köztük 408 négymotoros
le, közlük több négymotoros bomba- bombavetöt. (MTI)
Tokió julius 3. 'A Német, T I je- tónak arról szóló hireit. hogy a
lenti:
A Domei-iroda
moszkvai lendoni dc Ganlle-féle bizottság tithíradása szerint a moszkvai kor- kos egyezményre lépett a SzovjetBerlin, julius 3. A Nemzetközi TáA bolsevisták a különböző arevo- mány a
legnyomatékosabban cá- unióval és attól nagy pénzösszegejékoztató Iroda a keleti harctér hely- nals/akaszokon már vasárnap óla folja az angol és északamerikai saj- ket kapott toborzás céljaira. (MTI)
zetéről a következőket jelenti:
tolj látott hatalmas bekerítő kísérleA Szovjet az llmen-tó szakaszán tei immár átterjedtek Szfaraja Russza
pénteken erősebb felderítő tevékeny- és Novgorod vidékére is. Ebből arra
séget fejtett ki, továbbá Leningrád következtetnek, hogy a szovjet hadPáns, julius 3. A Német TT je- mondja Sauckel —, ez bekövetkezkörnyékén élénk tüzérségi párviadal- vezetés itt nj-ílván a német hadsereg
ra került sor. Ezenkívül pénteken az támadó szándékaival tart szükséges- lenti: A párisi sajtó közli a franiéaor- nék. Minden
franciának
tudnia
egész keleti harctéren a harcokban nek számolni annál is inkább, miután szági Tuunkásmozgósitással megbi- kell, hogy Esak az
északamerikai
teljes nyugalom volt.
Moszkvában ismeretes, hogy német zott Sauckel körzetvezetőnek a mun- és angol nagytőkéseknek áll érdeA légierő is csak kisebb egysé- részről különleges alakulatokat tartagekkel támadta meg a szovjet hátsó nak készenlétben függetlenül attól, kásság számára tett nyilatkozatot. kében, hogy Franciaország földjén
„A francia munkástömegeknek a újra harcok dúljanak. Ez azonban
összeköttetéseit, miután a kedvezőt- hogy a szovjet támadó szándékokkal
következményekkel
len időjárás a legtöbb arcvonalon szemben megtették a szükséges intéz- legcsekélyebb érdekük sem fűződik megsemmisítő
akadályozta a bevetésekeL
kedéseket. (MTI)
Franciaországra és lakossáa háború meghosszabbításához
és járna
kiéleződéséhez. Ha azonban francia gára." (MTI).
földön újra harcra kerülne a sor —

Swen Hédin

súlyosan megbélyegzi az angolszászok templomrombolásait

Moszkva cáfolja a szovjet—degaulleista
titkos egyezményt

Német íámadástól tart a szovjet haderő

Sauckel felhívása a francia munkássághoz

30 repülőgépet lőttek le Déíolaszország fölött

Rónia, julius 3. Az olasz főhadiszállás 4034. számú közleménye:
— Az ellenséges
légialakulatuk
bombákat vet-ettek le a salentinói félsziget több helységére, továbbá Szicília és Sardinia néhány városára. A
bombázások károkat okozlak és áldozatokat követeltek.
— Tengelyvadászatakulatók 24 repülőgépet lelőttek. Ezek közül 12-őt
beoce és Groltaglie között, a többit
Szicíliától dclre és délnyugatra. A
légvédelmi ütegek Trapaniban 3, 01biában 1, a jóni tenger légvédelmi
ütegei két repülőigépet lőttbe le, a legénység néhány tagját foglyul ejtették,

akik ejtőernyővel ugrottak ki a lelőll
gépekből.
Az említett légitámadások során a
főhadiszállás kiegészítő jelentése szerint az eddig beérkezett értesítésekhez képest az áldozatok száma a következő: Lecce 4 halott, 25 sebesült,
Galatina 15 halott 17 sebesült, G'rottaglie 13 halott és 24 sebesült. Panorazio, Salentino (Brindisi) 5 halolt és
6 sebesült, Castelvetrano (Trapani) 8
halolt és 22 sebesüli. Palermóban a
julius 2-án éjszaka végrehajtott légilámadás áldozatainak száma 32 halottra és 68 sebesültre emelkedett.
(MTI)

Enyhített" angol békefeltételek
Olaszországnak
Bóma, julius 3. A Slefani-iroda
diplomáciai szerkesztője irja: A
„Ninetteeuth Centurv" angol folyóirat vitába száll azokkal az angolokkal, akik túlságosan kemény békefeltételeket akarnak rájuk kényszeríteni az olaszokra és a következő „enyhébb" békefeltételeket ajánlja arra az esetre, ha az olaszok kitálnak a háborúból:
1. Olaszország átadja valamennyi
hadihajóját és katonai repülőgépét2. Pantelleríát a többi
stratégiai
ponttal együtt átadja
Angliának.
i. Isztriát átadja Jugoszláviának. 4

Görögországnak" átad több szigetet
5. Lemond a tengerentúli gyarmatbirodalomról. 6. Az olasz haderőt a
közreud fentartására szükséges kisebb mértékre csökkenti. 7. Olaszországot törlik a nagyhatalmak soréból. 8. Olaszország lemond a Balkánon minden stratégiai, politikai
gazdasági állásáról. 9. A fasizmusnak véget vetnek.
íme — folytatja a Steíaui-irodá
diplomáciai szerkesztője — ezek gz
ügynevezett
„enyhébb" feltételek,
amelyeket Olaszországnak felkinál
uak azért, hoev megrabolják őt 100

Martin'que szigetén megkezdődtek
az amerikai—francia tárgyalások
Róbert tengernagy az amerikaiak foglyának tekinti magái
Vichy, julius 3. A Némei TI jelentése szerint a blokád alatl tartót'
francia szigetek helyzete hónapok óta
rosszabbodott, mert nem kaptak éleimiszert. Az amerikaiak a lakosság
kiéheztetésének
módszeréhez fordultak, hogy ellenállóképességét megtörjék. Ez lette szükségessé, hogy Rób e r t tengernagy, az Antillák francia
szigetcsoportjának
kormányzója *
vérontás és zavargás elkerülése céljából amerikai meghatalmazottak ki
küldését kérte, hogy megtárgyalják a
hatalomváltozás módozatai! és az
élelmiszerszállítások újrakezdését. A
Német TI értesülése szerint — mint
azt a Magyar Távirati Iroda jelt'n'.i
— Róbert tengernagy attól kezdve,
hogy a parancsnoksága alatt álló szigetek valamennyi francia lakosának
sorsát rendezték, az amerikaiak fog.
íjának tekinti magát. Fel léteikén! a
francia szuverenitás fenntartását szabja s azt, hogy a francia erők ne avat
kozzanak bc a háborúba. Amsz'.er

tengernaggyal. Az NST washing)<vbire szerint a tárgyalások célja az.
hogy megállapítsak, milyen legyen a
jövőben a nyugatindiai francia szigetgyarmat helyzete az Algírban székein
francia nemzeti bizottsággal széniben,
Genf, julius 3. A Német T I jelenti: Az Egyesült-Államok Icngercszetügyi
minisztériuma
közölte,
hogy Hoover
altengernagy, a 10.
tengerészeti
körzet
parancsnoka
szombaton reggel
érintkezésbe lépett Bobért tengernaggyal. Martinique-szigot
kormányzójával.
A
megbeszélések tájékoztató jellegnek
voltak ós különösen katonai kérdésekre szortkozóak voltak. (MTI)

A semleges államok hajóveszteség©

Stockholm, julius 3. A Budapesti
Tudósító jelenti: A semleges álladómból érkező jelcniés szerint az an-jmok junius hónapban svéd megálgol hírszolgálat közölte, bogy az lapitás szerint 6 hajót vesztettek
amerikai haditengerészeti
miniszté- összesen 23.400 tonna űrtartalomriumból John H o o v e r a 1 tengernagy, a sanjuani körzet főparancsno- mal Ez a veszteség a legkisebb,
államok
ka megy Martinique szigetére, hogy amit . a . semleges
.
.. ,
,a. f rhábora
ru
megkezdie a tárcvalásokat
Rot-trl kitörésé ota szenvedtek. (511U
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»Fekefézésért« egyhónapi fogházra
ítéltek egy nyugalmazott szentesi
tanácsnokot

Köln. j n l i n * 8- A Német T I je- zel a tettével örök időkre megbélyelenti? A Westdeutacker
Beobaehter. gezte magút. ( M T I )
szombati száma közli Swen Hedinnek azt az állásfoglalását, amelyet
A csencfeséceóni omerikai
a kölni d ó m megrongálásával kaphadmüveielek
Szentes, j u l i u s 3. A
Csongrádi vallották, Kogy csak tfilesőn adt**
csolatban a l a p stockholmi tudósíBerlin,
j
u
l
i
u
s
3.
A
Budapesti
Tuuzsorabiróság
Gyulavári
Géza
nyu- egymásnak a lisztet.
A z nzse»»W
t ó j á n a k jelentett ki.
dósitó jelenti:
M a c A r t h u r tátfor galmazott szentesi tanácsnokot egy- róság azonban
m e g á l l a p í t o t t a bű
— Borzalmas
tett
volt — Írja nok főhadiszállásáról
érkezett je- hónapi fogházra itélte. A z ügyész- nösségükct és Giliezm Imrénót, egy
Swen H é d i n — s a civilizáció
és a lentés szerint a Csendes-óceáni szi- ség azért emolt v á d a t
G y u l a v á r i h ó n a p i fogházra és 100 ponge p é m
kultúra
ellen elkövettek egy olyan geteken a helyzet az elmúlt huszon- ellen, mert h á r e m mázsa lisztet febüntetésre,
G y u l a v á r i Géza
nyn
tettet, amelynek
az
egész világot négy órában nem változott lénye- ketén adott el az egyik asszonynak,
galmazott szentesi tanácsnokot p»
f el kell lázítania értemi szerzői ellen. gesen. A legújabb jelentés szerint aki busás keresettel adott t u l azon.
dig
egyhónapi
fogházbüntetésre
A kölni dóm ellen elkövetett me- az amerikai hadműveletek a Sala- A bíróság előtt
mindhárman
azt itélte el. ( M T I )
rényletet számtalan
más
művészi mou-szigeten és Uj-Guineáu sikereszempontból értékes templom meg- sen haladnak előre. (MTI)
semmisítése előzte meg. A brit repülök tehát
nem
á l l i t h a t j á k azt,
Közel harmincezer embert
hogy
meg
akarták
kímélni
a
vesztett
eddig ez USA tentemplomot
ök egyáltalában
nem
gerészete
védekezhetnek
semmivel.
Katonai
célpontok
bombázását
meg lehet
Amszterdam,
j u l i u s 3- A Német
érteni — tíangsnlyozta végül Swen T I jelenti: M i n t a brit hírszolgálat
Hédin —, de semmiféle
megértést jelenti, hogy az amerikai tengeréBerlin, julius 3. A német roham- hajlok meg a háború szükségességei
nem leket azonban egy olyan had- szeti minisztérium
hivatalos lapja, a
közlése szerint ( osztagosok
Das |elptt«. 11a egy kereskedő igy goudoJ
Viseléssel
szemben
tanüsitani, az amerikai tengerészeti haderő, a bchwarze Korps rámutat arra, hogy kőzik, az magánügy, de mit érdekli e
amelynek
következtében
oly szent tengerészeti gyalogság és a partvé- Anglia mostanában már nem Danzi- a kevésbé épületes magánvéleméuye a
gért, az európai egyensúlyért és az vevőit? Mindenesetre rossz kereskedő
épületeket étnek találatok,
mint a delem Pearle
H a r b o u r óta 27.023
angol világbirodalom
fenntartásáért az, aki nem veszi észre, hogy a vevők
kölni dóin.
A brit hadvezetés ez- embert vesztett. ( M T I )
harcol, hanem csupán gyűlölködő ösz- a mai időkben több méltóságot és
tönének kielégítéséért, a német nép megértést várnak a kereskedőtől. Er,
megsemmisítéséért. Erre nézve jel- ba valaki rossz kereskedő, akkor m<
lemző a munkáspárt pünkösdi kong- ért sírjunk utána, azért, hogy üzleté
resszusán lejátszódott jelenet, A mun- hatóságilag bezárták?
káspárt szavazásra tetle fel azt a kérdést, vájjon különbséget lehet e tenni
a' német kormány, a nemzeti szocialista rendszer és a német nép kőzött,
A többség arra szavazott, hogy nem
Vatikánváros, julius 3. A Stefanjlehet ilyen külnbséget tenni. Miul a
tudósítások
megemlítik,
a
szavazásteljes
egészében közli latin és olasz
Kállay miniszterelnök és Antal miniszter is {alszólaltak
nak ezt az eredményét nagy tetszés- nyelven X I I . Tiü»
pápa
püspöki,
a nyíregyházi pártülesen
sel fogadták. Ez a módszer nem nj. szentelésének
évfordulója
alkalMár évekkel ezelőtt hirdették, bogy mából
kibocsátott
encik likáját.
A*
Nyíregyháza, julius 3, Szabolcs ispán zárószavaival ért véget A disa- hagyjanak fel azzal a tétellel, amely
jroda jelenti; Az O»servatore Román
vármejgyts törvényhatósága szombaton közgyűlés utan Kállay Miklós minisz- szerint a háborút esak a német kor- enciklika >Misticl Corporis
Christi
rendkívüli
díszközgyűlés
keneteben terelnök és kísérete a párttestület mány és az úgynevezett náet rezsim szavakkal kezdődik.
leplezte le vitej nagybányai
Horthy székházában a Magyar Élet Tártja ellen folytatják és nem a német nép
A kibocsátás időpontja junius
Mlái<v>, Magyarorsnag
kormányzójá- vármegyei választmányi ülésén vett ellen. Voít idő, amidőn odaát azt igye.
tehát gzent Péter ós Szent Pál apor
nak arcképét. Az ünnepség alkalmá- részt, amelyen a miniszterelnök éa keztek bebeszélni a népnek, hogy esak
tolok
ünnepe.
Rövid
bevezetésből,
ból Nyíregyházára
utazott
Kallay Antal István nemzetvédelmi
minisz- Hitler ellen harcol Anglia és a német majd három fejezetből és egy befeji
Miklós miniszterelnök, valamint Szi- ter is felszólalt, (MTI)
népnek segítségére kíván lenni atektn- zö részből áll.
•yui-Merse Jenő vallás- és közoktatelben, hogy
megszabaduljon
korAz első fejezet Szent Pál
apóstól
tá>úgy> miniszter, Antal István nemmányzatától és ismét
demokratikus szavainak magyarázatát tartalmazza,
zetvédelmi miniszter, Bárczay Ferenc
kormányformát kaphasson. Miután kiaki először nevezte az anyaszentegy
titkos tanácsos, a Magyar lilét Pártderült, hogy ez a spekuláció nem veházat »Mistiei Corporis CHristi«-neV.
ja vuBérhelyeltese és számos
íelsözetett eredményre, hamarosan kikapA második rész a hívőknek a Kecsolták ezt a tételt.
h á á tag és képviselő.
resztben való és Krisztus általi egy(A Délmagyarország
munkatársáA vármegyeháza ünnepélyesen felA dóm pusztulása nem Jelenti azon- ségéről szól. A harmadik rész főpapi
díszített közgyűlési termében
tartolt tól) Szombaton
Szegedre érkezett ban a német sajfó szerint a kölniek intelem azok ellen a téves tanításé
ünnepélyen vitéz Jékey Ferenc meg- Ul\ein-lleviczky
Antal
meghatal- ellenállásának összeomlását. Erre néz- ellen, amelyek a hívek között Krisznyitó beszédében hangoztatta:
Nincs mazott miniszter, sajtófőnök h á r o m ve idézi az egyik kölni
reklámiroda tus testének misztériumát illetően elma magyar ember széles e világon,
>önt terjedtek. Az enciklika továbbá fiportugál
újságíró
társaságában. következő szövegű hirdetését;
aki ne szeretetlel és bámulattar néznem fogja túlságosan meglepni, ha gyelmezteti a hívőket, hogy az eieyne fel Kormányzó urunkra. Kérjük a Megtekintették a várost, vasárnap közöljük önnel, hogy
reklámintéze- házat nemcsak szent elemeiben, ba
kimennek
Alsóközpontra, tünk is megérezte az ellenség támadáGomhriselést, tartsa meg a Kormány- reggel
nem képviseleteiben i« tisztelni kell.
ahol meglátogatják dr. Balogh Ist- sát. Ez azonban nem tudott minket A pápa enciklikájának befejezésébe
zót jó egészségben.
az összes
keresztéA közgyűlés közönsége szűnni nem ván plébánost Szegeden a sajtófő megrenditeni. Azt tettük, ami egyedül felhívást intéz
akaró lelkes ünneplésben részesítette n tik öt és a portugál vendégeket dr. volt helyes: beleköptünk a markunk- nyekhez a Szent Szűz segítségét kérba és valamennyien erélyesen hozzft- ve és figyelmezteti a híveket Krisztus
i Kormányzót. Ezután Ur. Dudás Mik- Havass Zoltán tb. tanáosnok kalauifogtunk az újjáépítéshez és ma már iránti kötelességeikre,
mert ő #
lós bajdudorogi görögkatolikus
püs- zolja.
•közölhetjük önnel, hogy ismét itt va- Megváltó és a Legfelső Bíró. (MTI)
pök, a törvényhatósági bizottság örögyunk. Igaz, hogy kissé primitívnek
kös tagja mondott üunepi beszédet
látszunk, azonban ezért
barátságos
Dudás Miklós püspök ünnepi beelnézését kérjük, ha nem megy minszédében haogoztatta, hogy a Korden olyan simán és gyorsan, mint
mányzó nr délceg katonás alakja
a|
ahogy ö n eddig részünkről hozzászokott. Mindez rövidesen visszatér, afeverhetetlen ősi magyar erő beszédes
lől nyugodt lehet*.
kifejezője. Tölgy ő, az ezeréves magyar élet ősi talajából.
A lakosság erkölcsi
bátorságáról
Budapst, j n l i u s 3.
A Budapest'
Az ünnepi beszéd alatt hullott Ica
Csongrád,
julius 3. Szeder János közli még a német sajtó a kővetkező Közlöny vasárnapi szama közli
Egy berlini
sorsjegyárus.
lepel a Kormányzó nr arcképéről. A a csongrádi választókerület ország eseteket.
iparügyi
miniszter
rendeletét*
akinek kirakatát teljesen tönkretette
díszközgyűlés vitéz Jékey Ferenc főgy ülés! képviselője gépkoesikiiram- a légitámadás, a következőket íratta amely az I p a r ü g y i miniszter, Ule
bolt szenvedett. Lajosmizse község- ki elpusztult kirakatára: >A cserepek tőleg a kereskedelem- ó» közieke
Ezeket a példá- désügyi miniszter
ügykörébe tarben hirtelen
kocsija elé került a szerencsét hoznak*.
gyakorlásához szüksékerékpáron haladó
Bujdosó
Béla kat azért hezza fel a német sajtó, tozó iparok
hogy szembeállítsa velük azokat az ges ipar.iogosit.vánvok kiadása tárelsőrendű Kivitelben kaphatók napszámos.
A képviselő, hogy a
Üzlettulajdonosokat,
akiit rontják
í
F a k e t e N á n d o r n á l szerencsétlenséget elkerülje, a gép- közhangulatot azáltal, hogy flzletajta gyában 1940 óta megjelent számos
rendelet h a t á l y o n k í v ü l helyezés*
Kossuth Laios-sugárut 18. szám kocsiját az ütmeidén egy 3 méteres jukrs kifüggesztik s következő szövevei
as • tekintetben követendő eljágű
gyászeédulát:
•Hatósági
rendelőire
ároknak fordította. Szeder
szezárva* Mit jelent eil ^
kérdezi a rást egységes rendszerbe foglalja.
rencsére Csalf kisebb horzsolások
Sclnvarze Korps. — Ez a gyászcédn
A Budapesti K ö z l ö n y
vasárnapi
szenvedőit, a mellette ülő Czegshtyi la ezeket mondja: »Igaz, hogy évek
számában
megjelent
a
pénatigymiSámuel a
csongrádi
ipartestület óta nem
Sfmifll repdes árum. amit
rendelete a
kppderterpiéV
elnöke boEftlokáo és térdén «tepve eladják. Isa&» bogy b ő i m e t magor„ uigster
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templommal ezsmbaa. Tol.: 39-03.
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A Das Schwarze Korps
az átlátszó angol propagandáról
és a német nép ellenállásáról

Ünnepség keretében leplezte le
Szabolcs vármegye törvényhatósága
a Kormányzó ur arcképét

Uj pápai enciklika

UUeín-Revíczky Antal
sajtófőnök Szegeden

Autóbaleset érte
Szeder János csongrádi
képviselőt

Jégszekrények

BELYEGEIT

Rendeletek
a hivatalos lapban

Megjött a belügyminiszter
jóváhagyása,

fceddhez egy hétre már megindul a Városi
Tejcsarnok üzeme

•Napi kétezer liter a kezdet, de két héten belül már ötezer
liter tejet akarnak juttatni közfogyasztásra
f j Dél ma gyár ország
munkatársá<íól) Kevés városházi
kezdeméuyeEÓst kisért Szeged közönsége akkor a érdeklődéssel m i n t azokat a fáradozásokat, amelyeket a város ve»7ctősége a hónapok hosszú során át
folytatott,
a tejellátás
biztosítására.
Ismeretes, hogy amikor tavaly n y á r
•elején az O M T K szegedi kirendeltsége beszüntette üzemét, mert képitelen volt a tejfelhozatalt biztosítani,
ezfel az üzembeszüntetéssel a végső
.lehetőség is megszűnt a szegedi foTgyasztók számára, hogy legális uton
(hozzájuthassanak a mindennapi néSbnny deei tejhez. Azóta a közintéz•mények is csak a , legnagyobb erőfeszítések á r á n tudták a n a p i tejW ü k s é g l e t ü k egyrészét
biztosítani,
/piacra pedig egyáltalán nem került
a tej. Ezt az elszomorító jelenséget
%övette
csakhamar a tejtermékek
elmaradása is a forgalomból. Ezen
a z időn t u l m á r csak azok a kiválts á g o s o k jutottak
tejhez, akiknek
á l l a n d ó tejesük a kisvasuton
regIgeienként beszállította a lelakatolt
kannákban a tejet. Ezt
volt
az
egyetlen megtűrt
f o r m á j a annak,
b o g y a környék
tejtermelésének
•egyrészc beszivároghasson a városba. Szegednek zárt felhozatali területté nyilvánítása igen üdvös
és
hasznos intézkedés
volt és teljes
mértékben alkalmas is arra, hogy
megoldja a tejproblémát, ha ezzel
egyidejűleg lett
volna
megfelelő
szerv, amely összegyiijtbette volna
B gazdák bszolgáltatásra kötelezett
•tejmennyiségét.
Az O M T K kirendeltségének feladása folytán ez lehetetlenné v á l t mert egyik napról
'a másikra nem lehetett másik al•kalmas szervet a tejgyüjtés és elosztás szolgálatába állítani.
'Á város vezetősége egy ideig az
TOMTK
budapesti
központjával
folytatott tárgyalásokat
abban az
i r á n y b a n , hogy az ú j b ó l i üzembehelyezésre rábirja, minthogy azonban
ezek a
törekvések
meghiúsultak,
gondoskodni kellett más, megfelelő
«serv létesítéséről.
__
'A város vezetősége közben alapos

Belvárosi Mozi
Mától

keidig

Kanadai kaland
Vadnyugati kalandokHarc a7. aranyért.
Kines, amelyért kések villannak.
A kincs, amelyért folyik a vér.
Arany, amelyért milliók küzdenek.
Az emberi biln és gonoszság
harea az igazsággal.
Főszereplők:

Hans

Shönker,

Ottó

Wernide,

Annié

Makkart

H i f i d é l
Előadások 2. fél 4, 5. 7 órakor.
köznap 3. 5.

előtanulmányok n t á n kidolgaéta a
megoldásra
vonatkozó
tervezetét,
amelyet dr. Tukats Sándor főispán
is a magáévá tett és ezzel m á r hónapokkal ezelőtt elméletben kialakult
az a határozott irány, amelyben a
város a
tejellátás
biztosításának
legcélravezetőbb m ó d j á t kereste. U j
tejgyüjtő és elosztó üzemet kellett
létesíteni a megszűnt régi helyett:
ez- volt a Cél, azonban a terv megvalósítása elé rengeteg akadály tornyosult, amelyeket csak szívós
és
céltudatos m u n k á v a l lehetett elhárítani. P á r hónappal
ezelőtt ezek
az előmunkálatok m á r a n n y i r a előrehaladtak. hogy az OMTK tizemének megvásárlására
megindultak
a
tárgyalások.
Az állam feleösszeggel
j á r u l t hozzá az üzem ingatlaoának
és
fölszerelésének
megvételéhez.
Később jogügyi
kérdések komplikálták
a yásárlás
perfektuálását.
mert felmerült az a
probléma is,
nem lenne-e alkalmasabb az ingatlan és ingó megvásárlásása helyett
m a g á t a szegedi O M T K anyagi bázisát képező részvényeket átvenni
Az ügyészi hivatal emellett a megoldás mellett foglalt állást, ezért az
egyszer m á r engedélyezett vásárlási tervet ú j b ó l fel kellett terjeszteni
jóváhagyásra
a
belügyminiszterhez.

így magában
vagy tejjel keverve
kitűnő!

Dr. Tukats Sándor fősipán,
dr.
Katona
István tanácsnokkal eljártak a
belügyminisztériumban
és
szorgalmazásuknak meg lett az az
örvendetes
eredménye, bogy sikerült a belügyminiszter hozzájárulását a vételhez megszerezni, és a jóváhagyott
okiratot
magukkal
is
hozták.
Ilyenformán az
OMTK
részvényeinek és ezzel az üzemnek a megvásárlása most m á r jogilag befejejezett tény. csupán az átadás van
hátra, de ez is a
legsürgősebben
megtörténik. Dr. K a t o n a tanácsnok
Budapesten az átadás, illetve átvétel teebnikai lebonyolításának minden részletét behatóan megtárgyalta vitéz Farkas Gáborral, az O M T K
vezérigazgatójával.
Az
átadásra
Panyigai Lajos, a vot szegedi fiókvezető is Szegedre érkezik és ugy
a gépeket v a l a m i n t a teljes üzemberendezést és felszerelést
darabszámra fogják átvenni tőle. Az átvétel alkalmával megvizsgálják azt
is. bogy a
gépek és
felszerelési
tárgyak mennyire üzemképesek és
használhatóak. A z átadás, tekintve,
hogy többszázezer
pengős értékek
j városi tulajdonba
való átvételéről
van szó. előreláthatólag több napot
; fog igénybevenni és valószinü, hogy
a leltározás m u n k á j á v a l csak pén

K o r z ó b a n
Budapesttel egyidőben
'
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MÉSZÁROS
ÁGI
MAKLARY-PETHES
Azonkívül: M i n d e n i s i d é r ő l . . .
reDdőr kulhírfiltn.

fekre készülnek el teljesen. Közben üzemvezetésre
vonatkozólag szakhozzálátnak a m á r
átvett
gépek szerű
útbaigazításokkal cs
tanáüzembehelyezeséliez,
ugy,
hogy csokkal fog srzolgálnt
nyolc n a p alatt a város teljesen el
A városházán az üzem éléfe kinevea k a r j a rendezni a Városi Tejüzem
átvételével és
ü zeni behelyezésé vei
kapcsolatos összes ügyeket
Ma 3, fél 4, 5 és 7, héttön 3, 5. 7
A tervek szerint keddhez egy hétórakort
re, azaz j u l i u s 13-án
teljes felkészültséggel megindul a városi tejüzem. amelynek élére két
vezető
A magyarság belső honfoglalásákerül: az egyik igazgatói eíimmcl
nak drámai feszültségű története:
az iizemadminisztrációt l á t j a el, a
Főszereplők:
másik pedig, aki képesített tejkePÁGF.R ANTAL
zclő és vajmester, az iizem szakszeCSORTOS GYULA
rű i r á n y í t á s á t végzi. A bét u j veHIDVÉGHY V A L É R I A
zető betanítására az
O M T K közAzonkívül:
H l R A 1)4
pontja leküldi Szegedre a H o r t h y
A közönség
kívánságára ismét,
Miklót-uti üzem egyik vezető szakjulius 7, 8-án, szerda, csütörtökön
emberét: Matelka Ferenc
üzemell e n ő r t aki u g y az üzleti
könyvek
vezetésére és az adminisztráció célJ»rv«k már válthatók?
szerű ellátására, m i n t a ragionális

Széchényi Mozi

Őrségváltás

Halálos tavasz

flCTt vezetők seveit egyeli"!* még nem
hozzák nyilvánosságra, a k i s ' i v á r
ffott hirek szerint azonban
Várkont/i Jenő. a szilveszfermajori
volt
városi gazdaság gazdatisztje kerül, őmikor Kállay miniszterelnök résztvett a csengelei vadászaton..
n d g a tejkezelési
szakember
az
Legyöngült a híres szegedkörnyéki vadátlomany — Nem küldenek
egyik közeli vidéki városból kerül
már nyulat a|ándekba
Szegedre.

Rétszázezer holdnyi területen vadásznak
a szegedi nimródok

A Párisi-körűt 16. szám alatti tejOsztótelep üzMubebolyezésével egyidejűleg természetesen
az O M T K
által annakidején a tanyavilágban
létesített
valamennyi
tejgyiijtőközpont is
megkezdi
működését,
m í g a városi
tejelosztó
fiókokat
fsuk fokozatosan és a
szükséghez
képest n y i t j á k meg. A város vezetőségének véleménye szerint
már
nz induláskor
legalább is napi kétezer liter tej beszolgáltatására
számítanak és remélik, hopp ezt a legközelebbi két héten belül fokozatoson négy-ötezer literre tudják
maid
felemelniEbből a
mennyiségből
elsősorban a köziutczméuyeket. tehát a kórházakat, klinikákat, napközi otthonokat, szeretetházaknt, és
csemők, gyermekek, terhes és szoptatós anyák, v a l a m i n t a betegek és
öregek tejigényeit elégítik ki. A m i
e*en fcliil marad, az keriil csak az
elosztószervek, a városi fiókok utján szabad közfogyasztásra.

A magyar vadászok problémájáról beszél Wagner Ferenc,
a kitünö vadasz-szakember

szerveztebWs most ujanban 1» megindult a vadászok körében, de glig hiszem, hogy lesz ebből valami. Ugyanis az én véleményem szerint —vidékenkint más és más a vadász érdeke,
az alföldi vadász érdeke nagyon különbözik az erdélyi, vagy kárpátaljai
vadász érdekétől. Az pedig,
hogy,
egyes vidékek vadászait külön meg
szervezkedjenek, nincs sok értelme.

Legyöngült a híres
szegedi fácánállomány

(A Délmagyarország
munkatársiis erősen legyengítették.
Országától) Az ország vadállománya, a há-j*0ft és Szeged környékén
a 3 év
A kitűnő vadász-szakember
arról
rom év előtti súlyos tél katasztró-1 előtti öebak állománynak
csupán
a beszél meg, hogy az elmúlt tél keűfális hatását még most sem volt -10 százaléka maradt meg és ez is ,vező volt a vadászállomány növeke*
dósé szempontjából, az idei napsütöt-j
képes kiheverni. A természeti c-sa- igen silány agancsú, úgyhogy egyte tavaszon szépen fejlődött a nyúl-'
pást
a Szeged-környéki
vadállo- általán
nem
képeznek
vadásztro- állomány Szeged környékén.
mány is rendkívül megsínylette
ós feát.
— Á fácánok szaporítására azon*
emiatt a vadászati
lehetőségek
is
— Gazdag volt
a
környékünk ban nagy gondot kell fordítani, — ál-,
régsí
rosszabbodtak. Pedig Szegeden és a vadlibában és vadkacsában, de most lapitja meg Wagner Ferenc
zuhogó
környékén igen fejlett a vadászélet, rossz vízállások kiszáradnak és a konklúzióképpen. A júniusi
záporok a környéken rendkívül eott
a város határában 146.000 kataszt- vízimadarak
elvonultak, innen. El- fácánt elpusztítottak. A fiókák
new
rális hold a vadászterület, ezenkí- lenben vadgalamb szép számmal ta találnak menedéket, megáznak és elvül passziónátus szegedi vadászok lálható és a közelben
megkezdődő pusztulnak és a híres szegedkörnyéki
bérlik a t i p é i , algyői, szőregi, desz- vadászati szezon bő
eredménnyel fácánállomány erősen legyöngült. Al,
szegedvidéki
vadászatott
ki, k Iára falvi, ó- és u jszentiváai va- bíztat.
i hírneves
elmaradlak, volt olyan esztendő, amidászterületeket is, úgyhogy
mintkor alig S hétig tarthattak
vadászaegy kétszázezer holdnyi
vadászterüPatronért — nyulat tot, de előfordult az is, hogy egyáltalet felett rendelkeznek most a szeE l m o n d j a ezután W a g u e r
Fe- lán nem volt vadászat. Az idei vadágedi vadászoJe.
renc, hogy
a
töltény
beszerzése szati évad már jó jelekkel indult £a
elj®
A városnak
16
vadászterülete nagy gondja m a n a p s á g a vadász- bizunk benne, hogy hamarosan
az idő, amikor feltámasztjuk a Wren,
van, a legtöbbjét 12 esztendőre ad- nak.
békebeli szegedkörnyéki vadászatokai
ták bérbe és van olyan vadászterü— A l i g kapható töltény. Azelőtt i s . . .
let. amelynek bérlete m a j d csak
bizony a vadász az elejtett n y ú l
Bizony híresek voltak országszer1 ím l-ben j á r le. A legnagyobb a 12-ik
nagyrészét ajándékba küldte el a te a szegedi határban rendezett vadAvadészterület, ennek évi
bérösszejéismerőaökuek, meg a
konyhára szátok. A mult vasárnap itt Szegeden
ge 1244 pengő, a legkisebb területe
vitte haza. M a más a helyzet. Elad- tartott nagy beszédében Kállay Mikpedig a tizenhatodik
vadászbérletlós miniszterelnök célzott arra, hogy
j u k a nyulakat az
exportőröknek,
közeli rokoni kötelékek fűzték
Szeiiek
van,
ezután
évente
alig
30
penBudapest, julius 3. A földműveakik lőszert adnak cserébe. Általá- ged városához. Szeged nagynevű főgő
haszonbért
fizetnek
a
vadászok
lésügyi minisztérium legújabb veban az kezd a szokássá lenni, hogy ispánja: K á l l a y Albert, nagybácsiíésjelehtése szerint a legutóbbi két a városnak. Az összes vadászterü- egy beszállított
nyúlért S
patront ja volt a miniszterelnöknek.
KAllayí
té»jelentések szerint a legutóbbi két- letekből évenkint 7659 pengő bevé- adnak, a megállapított áron.
í g y Albert az árvizutánl időkben messzerendezet!
hetes időszakban az évszkahoz ké- tele van a városi háztartásnak.
kell spekulálnunk, ment
másképpen f öl döf* hires vadászatokat
Csengelén és erre sokan voltak hivaA
vadászat a
legkülönbözőbb nem j u t u n k lőszerhez.
PO»k általában még m i n d i g hűvös
talosak, az ország akkori vezelöféridő uralkodott. A csapadék meuy- társadalmi állású embereket tnrlja
A r r ó l beszél most W a g n e r Fe- fiai közül, köztük T i s z a Lajos, *n
összehozni.
A
városi
vadászterülenylségc az ország
területének narenc, hogy a vadászat sohasem volt árvízi biztos is vendége volt a esengyobb részén az átlag alatt, kisebb tek bérlői között megtalálhatjuk a olcsó szórakozás, de most igeu költ- gelei vadászatoknak. A mostani mimagasállású köztisztviselőt, a nyű- séges passzjó.
részén az átlag felett volt.
niszterelnök: Kállay Miklós Is gyakgalmazott katonatisztet, a malmost,
ran eljött akkoriban testvérével *gy««t
—
A
regi
békeévekben
a
vadász
Az őszi repce aratása jórészt megkereskedőt, iparost, az őstermelőt, jegy 4 koronába került és annyi pus- n rsenselei vadászatokra, i*y bizonyákezdődött. a behordást és a cséplést
orvost, ügyvédet, M Á V nyugdíjast, kája lehetett a vadásznak, amennyiben ra ez a gyermekkori emlék eleveneeső hátráltatta. Tlopcéböl
gyeugc
bankigazgatót, ny. polgármesterhe- kedve tellett. Ma a vadászjegy évi adó- dett meg előtt®, amikor Szegedről %•*,
közepes termés várható.
szélt.
bettest és gyógyszerészt is. A va- ja 100 pengőben van megállapítva és
ezenfelül minden puska után még toA* őszi buzn
terméskilátásai az
Még néhány évvel ezelőtt is Pusa-'
dásztársadalom oly bajtársi
szel- vábbi 15 pengő fizetendő. De roppant
elmúlt két hét alatt javultak, beP a l l a v l e i n i Allemmel telített kaszt, amely
nem költséges a vadászat más okból ls. A taszeren. őrgróf
érését a hűvös, a csapadékos idő néismeri a társadalmi előítéleteket és hajtók azelőtt megelégiedtek egy pen- fonz birtokán történelmi nevü mágnások nagy serege jött össze és egy*
mileg késlelteti, ezért az aratásnak
a vagyoni különbséget. A legősibb gővel, most öt pengőn alul szóba sem be|es hajtóvadásznt folyt a nyulakra,
szélesebb keretek között való megállnak
velünk.
Égy
kocsi
pedig
25—30
m a g y a r foglalkozás a vadászat.
fácánokra és fogolyra. A kilencszáza*
indulásával a j ö v ő hét közepe előtt
pengőbe kerül. Egy közepes vadászatévek elején a pusztaszeri vadászatott*^
in*m lehet számolni,
hoz legalább 80 hajtő és 10 kocsi kell
A szegedi vadászok gondja s most már tessék elképzelni, hogy ez nak neiri klsebbrangu vendégei
A rozs megsínylette
a
tavaszi
tak, mint F e r e n c F e r d i s í B i ,
mekkora költséget Jelent,
szárazságot és a virágzás
ideje
A magyar vadászok gondjairól és
Monarchia trónörököse és egy alkaalatti fagyokat, v a l a m i n t a zivata- reményeiről
beszélgettünk.
Wagner
lommal N i k o l a j e v i e s
NikolaJ
A 80 százalékos vadász orosz nagyherceg is itt vadászott, fftros esőket. A kedvező csapadékos Ferenccel- az egyik, legkitűnőbb szeidőjárás azonban a rozsterméskilá- gedi vadász-szakemberrel,
aki érdeÉrdeklődünk afelől, hogy milyen resek voltak ezidőtájt a deszki és kW*
mostanában a vadászzsákmány Sze- rnfalvi vadászatok Is, báró C l e r l i tásokat. is némileg javította. Ara- kes felvilágosítást adott:
rzvéknél a politikai
világ
számo*
tása helyenként m á r megindult— A z 1940. évi tél súlyos hatás- ged környékén?
hiszem
_ Zsákmány mindig van, csak meg reprezentánsa vendégeskedett,
Az őszi árpavetések
több helyen sal volt a m a g y a r
vadállományra kell találni a vadat — adja meg a vá- nz akkori idők leghíresebb államférritkák, alaesouyuk, de a kalászok iá. oly annyira, hogy
annakidején laszt W a g n e r Ferenc. A jó vadász fia: báró F e j é r v á r v Géza minisanagyok, tömöttek és a szeraképző- különböző védelmi
rendelkezéseket mindenkor tudja, hol-merre bujkál a terelnök és honvédelmi miniszter W
ilóh kielégítő.
volt kénytelen életbeléptetni a föld- vad. Mikor van a szántásban, mikor Deszkre utaavatott le rokoni látogaA tavaséi
árpa
fejődésére
az művelési kormányzat — mondotta bújik meg az erdőben, mikor lapul a tásra, ha az államügyek ezt lehetővé
utóbbi két hót
időjárása kedvező W a g n e r PerenC. A z idén m á r né- gaz között. Az olyan 80 százalékos va- tették számára. A deszki vendégeskedászra azt mondják jó vadász. Ezany- dést azután mindenkor nagy vadá, volt.
mileg j a v u l t a helyzet és a vsjdá nyit jelent ninjród-nyelven, hogy 100 szatok zárták le.
A tenyéri a meleg időjárás hiá- sxiit.i lehetőségek valamivel jobbak, puskája ejé kerülő nyúlból nyolcvaElmultak ezek a szép idők 8 rfmvf*
nya miatt fejlődésében még m i u d i g m i n t akár a m u l t évben is. Szeged nat biztosan eltalál. Az afféle minden- tak a híres vadászatok is: » poszt*
el van maradva.
környékén
rendkim'U megapadt
a napi vadászok a 30 százalékosak, ko- szeri erdőben ritka már a fáeán és kiA burgonyavetések
a csapadé- vadállomány
és ennek
következté- cavadász pedig még tízszázalékos se. pusztullak a foglyok, a deszki p»r»
kos idő hatására mindenütt j a v u l ben a vadászati időszakot m i n d rö- Szegeden általában jó vadászok van- eelIázott földeken pedig törpegazdék
nak.
túrják a földet * nem érnek" rí
hótnk és országszerte jók. A szár fej videbb időben szokták megállapíta*
Megkérdezzük Wagner
Ferenctől: dolni Szent Hubertus sportjának:
lódáse erőteljes,
dúsan
virágzik, ni. I t t a kornyéken különösen sok
hány vadász lehet
Magyarországon? vadászatnak'.. •
gumók képződése jónak
mutatko- volt az azelőtti években a fogoly
— Egy statisztikát láttam a mult.
tK.W-J
zik. A korai burgonya piacra ke és a nyúl. A fogoly azonban, majd- korában, hogy 40.000 a magyaróvárig!
riilt. J ó termést adott.
nem teljesen kipusztult,
eaért be vadászok száma. Itat lehet is ennyi.
Marvin, T i s s o t , E r a x márkás
A rétele anyaszénnhozama a szá- kellett hozni rd a vadászati
tilal- Egész kis társadalom s még sincsenek
megszervezve
a
vadászok,
pedig
karórák, ébresztő- és konyhaórák
razság miatt az egésa országban mat. A n y ú l á l l o m á n y is kiesíny és
reájuk férne Tessék kiszámítani, hogy
» g y minőségileg, mint, mennyiség még nincs megállapítva, hogy mi- a negyvenezernyi vadész milyen jö
tekintetében gyenge volt.
kor szabad m a i d rájöjj vadászni- A vedebpet jelept évente H í
jllamnak, d r i
sm e 9 i | r R,il
A seöllők áüapota
áltglábau jó. mostwii 'védelmi
alatt
csupán 'híszee tewto 4 va-t^zjeg'Mbői
zened.
Mohiért h m U. 23 i r .
aj tobffk/a swjhitd ltot, d* te " ' i egy-egy evbto legalább 4 millió pa
A virágzás némely
vidákep
m u l t erto ULtk apt az állományt igő bevétele v j j h
kiftcstárnak
A j O r a és e k s u r j s v i t á s 0»rtlF!ÍW«í.
korai f a j t á k n á l
befejeződött.

A hűvös időjárás
nem kedvezett a vetéseknek

Berta

József

Csuka János:
Az országos nevü

Délvidéki néplélek

RftCZ DALI budapesti elöadiMíszno

julius 6. és 7-én este 20 órai kezdettel tartja H u n g á r i a - s z á l l ó k á v é h á z á b a n E L Ő A D Ó E S T J É T . B?lépődij P 2.60. Asztalrendelés

1034-CS telefonon, vagy a főpincérnél. Jegyek a Délmagyarorsiág jegyirodájában.
Áz első világháború előtti
idők ve olyan lehetőségre, hogy visszaHangverseny után a művésznő autogramot ad.
kényelemszeretetében és biztonsá- szorított pozícióban kell hclytállagában a Délvidék népei
nemigen nia. Az 1941-ben visszacsatolt terüSzövetség zárta le, hogy után a délvidéki magyarság elete
törekedlek
különösebb teljesítmé- leteken visszatért szlávság számára lődési
mind
a
bét
nemzetiség
egymás szinte önmagától terelődött, cl fog
nyekre s egymás alaposabb meg- mégsem egészen ú j a régi magyar
elhelyezkedve
szellemi következni az az idő is, amikor a
ismerésére. A bélféle nép,
illetve állam kereteibe való beilleszkedés. mellett
tiecsak egymás szlávság, elsősorban
a
szerbség
réptöredék élte a maga külön vi- Különösen nem nehéz és körülmé- csúcsszervezelével
megismerésében,
de
a
haladásban
megtalálja
a
maga
előkelő
és
meglágát. amely látszólag csendes me- nyes ez az idősebb nemzedék száis
példát
mulasson.
becsülendő
helyét
Magyarországon,
mára.
amely
a
háború
előtti
idők
derben folydogált, nem
szakított
illetve a Délvidéken.
nagy robajjal süppedő pártokat és biztonságos életét, s az akkori viA különélés
a
magyarsággal
nem öntött e) fcllékenyen
őrzött szonyok békéjét
idegen területeket. Mindig szívélyes együtt élvezhette. Különös és teljesok irányban
volt tanulságos a
A történelem mindent átalakító
és közvetlen volt ugyan egymáshoz sen ú j azonban a magyar élet az
magyarság
számára. Most már vihara vészesen zúg feleltünk, elfelnevelkedett
való viszonya, ezen túl
azonban elszakilottság alatt
részleteiben ismeri azoknak a né- vész most a gyenge és a talajtalan
nemzedéknek,
amelynek
nem érdekelte cgyinásl. Nem elbi- délszláv
peknek lelki beállítottságát cs gon- kishitű. A magyarság azzal a tuzakodottság. az erősebb. a hatal- túlnyomó része még a nyelvet sem
dolkodását. amellyel megosztja azt dattal és hittel állja az ismétlődő
az
masabb fölénvcssége volt
magyar ismeri kellően. Ennek tehát
a termékeny területet, amelyet egy villámcsapásokat, hogy
a
másét
részről ez a tartózkodó, magába zár- együttélést ott kell elkezdenie, ahol
kis túlzással boldog Kánaánnak nem kívánja ugyan, de a magáéi
az
kózó magatartás, inkább a viszony- annakidején a magyarságnak:
neveznek. Bácska földje valóban a nem adja.
készséggel,
lagos jólét, a gondtalanság termé- ismerkedéssel, tanulási
jóiéi és gondtalanság földje volt
Ez az a kiegyensúlyozott és
ketlen eredménye. A derűs és hiz- következetes kitartó munkával.
valamikor, népei azonban egészen
biztos erkölcsi alap, amelyen tolaló külszín mögött pedig már ott
felületesen ismerték egymást. Most
zavartalan
együttélésünk
vibrált a jövő izgalmas képe, ameA magyarság utárt a szerbség már viszont nem idegen többé, egy- vábbi
még az olyan tarka vidéken
is,
lyet a délszláv törzsek mercsz fiai
a legszámottevőbb és
legrégibb más szellemi élele, kultúrál is tö- mint amilyen a Délvidék, örvenrajzolgatlak
maguknak
álmaikat
adottsága, de
múltú népe a Délvidéknek. A szer- rekvése, gazdasági
detesen adva van.
élénken kiszínezve. A magyarsá
beket lélekszámban a németek kö- erénye és hibája sem. Csak ez a
amelynek elsősorban feladata
lelt
vetik, majd a kisebb szláv néptöre- kölcsönös felismerés ö^tönözhette
volna a kívánatos tájékozódás és
dékek: bunvevácok, szlovákok, ru- a szinte állandósult pozícióharcra,
ismerkedés, elpuhultan és némileg
szinok és sokácok. Az utóbbiak el- amelynek ma is tanúi \ agyunk. De
biztonságban érezve magát, nem
irányban
gyengült hajtásai ugyan a szláv a megismerés még egy
látta milyen feszítő erők
készítik
törekvések
néptörzsek, hagyományukhoz való volt hasznothajtó: a
szétvetni a régi világ korhadt keragaszkodásuk, növekvő életerejük iránti tisztelet érzésének a kifejreteit. Az 1918-ban
bekövetkezeti
mégis friss és imponáló erőt sugá- lesztésére. Mindegyik nemzet maeurópai összeomlás ezért
találta
kacsul ragaszkodik szellemi és va
roz.
annyira tanácstalanul és tájékozat(A Delmagyarország munkatársátoij
A nemzetkisebbségi életre kény- gyoni állapotához, ami senkit nem A közellátási miniszter legutóbb renlanul
a délvidéki
magyarságot,
nyugtalanít és zavar. Nincsen semdeletileg szabályozta a textiláru kisamelynek nagy árat kellett fizet- szerült magyarság maga teremtetmi túlzás abban, hogy a délvidéki kereskedők és feldolgozo
te
meg
a
különélés
alatti
életfeltéiparosok
nie azért.
mert századokon
kenépek szerzeményeiket meg akar- árueliátását. A rendelet szerint minteleit,
amelyben
őnludatban
gyaresztül elmulasztotta elsőrendű köják őrizni és a magyarság azt den kereskedelmi és iparkamara tetelességét: a vele együtt élő népek rapodott, feladataiban letisztult szomondja: nem becsülné eléggé a rületén körzeti textilbizoltságot keli
ciális
viszonylatán
kiegyensúlyolelkiségének, gondolkodás
módjámagáét,
ha könnyen lobbanó indu- szervezni. Ez a bizottság minden texnak és törekvéseinek tévedést ki- zódott, elmélyült és a veszedelmes
latai
sodrásában
elfededkezne kül- tilkiskereskedöt és legalább négy segédet foglalkoztató textiliparost texzáró megismerését. Ha már előbb társadalmi válaszfalak megszüntedetéséről
és
feladatairól.
Ezért nem
tiláru bevásárlási könyvvel lát el. A
előkészítették volna egy olyan es- tésével egyetlen nagy családban taideges a bácskai magyar, ha ide- jövőben nagykereskedő
bevásárlási
hetőségre, mint
amely a vesztett lálkozott. Az a hatalmas lendület,
gen szavakat hall és nem bántja a könyv nélkül nem szolgáltathat ki
háború után bekövetkezett, nagyobb amely ellenállását és fennmaradászemét a nemzetiségi élei sokféle árut sem kiskereskedőnek, gem ipalelki erővel és a csapásokra edzet- sára irányuló munkairamát kisérte
rosnak. Az áruellátás uj rendjével
szikrázó színe.
hasonló
szárnyalásra
késztette
a
tebb felkészültséggel nézhetett volkapcsolatban a szegedi kereskedelmi
na szembe a sorsfordulatnak. En- lobbi népeket, amelyek versenyezA délvidéki szellem — Ha sza- és iparkamarában az érdekeltek benek hiányában azonban az ú j ál- ve igyekeztek előbbre jutni, jobbat bad annak nevezni — egymás meg vonásával értekezletet tartottak. A
lamban felnevelkedett nemzedék- és maradandóbbat alkotni. Az élen lvcsülésén túl azt hirdeti, hogy ma miniszter uj rendelkezését idr. Dela 0S
támo- is van helv és boldogulási lehető-im«
nek kellelt pótolnia azt. amit elő- természetesen a halalomtól
főtitkár cs
és or.
dr. 8zekeletíctő-| m e n" Yy AAlajos
J
loutkar
r e s
l'' ere nc fogalmazó ismertette,
deik elhanyagoltak: a tanulást, a gatott délszlávok, elsősorban a szer- seg ezen az ország ledébe éks/ec
helytállást és az ismerkedést, hogy bek haladtak, majd a németek iri- rúen beszorult peremsávon min- i majd megalakították a szegedi körzeti
' texti'bizotiságot, amelynek veze-öje
gyelt
népi
összetartásukkal
követazok birtokában mélyebbre
tudja
den nemzet számára sajátosságai, dr. S z e k e r e s Ferenc lelt. A bizoitereszleni a Duna-Tisza-közének ál keztek. dc a magyarságnak sem hite, meggyőződése, lelki
alkata, ság tagjai: a kijelölt tcxlilnagykeresHolt földjébe évezredes éleiének kellett a helyét szegyelnie, Minden feláldozása nélkül. 'A magvarság kedők közül Faikas József Budapest,
állást, pozíciót, egyesületet, kemény
megtépázott gyökérszálait.
visszajutott
felségjogaiba,
ezzel I Telek Andor Hódmezővásárhely, a
küzdelemmel és szívós kilarlássa!
textilkiskereskeöők közül pedig WagMinden rossznak azonban
van harcolt ki és kimagasló teljesítmé- azonban nem élhet vissza más né- ner Ferenc Szeged, Vuihovits Peter
némi j ó oldala is. Az elmúlt 25 esz- nyével szerezte meg a megbecsü- pek önérzetének megbántásával és Szabadka és Cseh Lajos Orosháza. A
háttérbeszorításá- körzeti textilbizotiság mellé vélemétendő rákényszeritette a délvidéki lést. Kisebbségbe szorult nép szá- tulajdonjogának
val.
Megismertük
és
talán most in- nyező tagokként a nagykereskedők
magyarságot arra. hogy a vele mára nincs megállás s az ütem,
közül Ábrahám Testvérek Szabadka,
együtt élő népek szellemi életét cs amelyet a délvidéki magyarság és kább. mint régi együttélésünk alatt dr. Bajor Béla Békéscsaba, dr. Csabv
rmberíbb
és
őszintébb
megnyilatgondolkodását helyesen
felbecsül- németség a többi népekre is ráKárolv Baja, Facsar Lajos Szabadka,
a fejlődés kozással meg is becsüljük egymást. Fendrik István Újvidék, míg a vidéki
je. A kőlesönös megismerés azzal a kényszeritett. feltárta
tanulsággal járt. hogy egymás tisz- ígéretes útját. Mindegyik igveke- Kívánatos, bogv tovább tarfson a hét- kiskereskedők közül Blezák Gyula
a
másikat, féle nép, illetve néptöredék mindig Gyula Csongrád, Gróh József Gyula,
telete inost értékesebb alapokon kezett túlszárnyalni
és Halász Sándor Zenta, Horváth Sánnyugszik, mint a múltban, amikor hogy semmiben sem maradjon el. egészséges és életerős szellemi
dor Újvidék, Hovanyecz József Hódmunkaáradása
is.
hogy
betöltse
az apáktól örökölt
hagyományos A Szerb Malicát, amelynek bölcsőés mezővásárhely, Kiss Sándor Szentes
szomszédi jóviszonyt
változtatás je Budapesten ringott és közel más- életterületünk minden zugát
Klriner Alfréd Újvidék, dr. Konkoly
nélkül átvették
és ápolták, szin- fél százada ál! a szerbség szolgála- vissza ne zuhanjunk az első világ- Iván Szarvas, Kopács Sánaor Óbecse,
te ösztönösen minden gondolkodás tában. követte a német Kullurbund háború előtti idők fagymalag nem- Mi Boltunk Rt. Baja, Migend Dezső
életrehivása
a németek
számára törődöm légkörébe. Nem lehetünk Békéscsaba, Olajos Péter Magyarkanélkül.
hasonló munka és életlehetősége- egymás számára megint olyan kö- nizsa, Pintér József Makó. Ti'.z Jóket teremtve, majd a szlovák, ru- zömbösek és érzéktelenek, mint zsef Gyula kiskereskedő nyert,megH a a délvidéki szlávság szin és a bunyevác Malica sorako- voltunk alaposabb és jobb megis- hívást
mai ideges lelkiségét vizsgáljuk és zott fel. A sor közvetlenül a felsza- merésünk előtt. A helyünk ezen az
A bizottság hivatalos helyisége a
az 1918-as magyarság
nyomott badulás előtt a Magyar Közmüve- annyi vérrel öntözött földön egy- kereskedelmi cs iparkamarában lesz,
más mellett van és éppen alapo- felhívja azonban az érdekeltek Ügyeihangulatával összehasonlítjuk, sok
mindad-Isabb
megismerésünk az Ígérete an- mét,
— , hogy
— ™ áruellátás. ügyében
,
. . .
azonos jelenséget észlelünk. A több*
r

Bevásárlási könyvvel
látják el
a textilkiskereskedöket
és feldolgozó iparosokat

vlgi nemzetből hirtelen a nemzeti
kisebbség helyzetébe zuhant
magyarság ájultsága és bágyadtsága
évekig tartott. Nem
volt
kedve
ee«mihez és nem is volt előkészít-

Használt

t a n k ö n y v e k et

| lem nem
S ha
még nem
« < • <• r».=ts«!«st*. nak abba

vásárol Tjrauh B- é* T á r § » Í'sal.
K ! » i, t V M Z r .

állíthat szembe egymása felborzolt délszláv lélek
jutott el a lecsillapodása medrébe, amelybe 1918

nem kapták. Addig is, amik ez megtörténik, ugy a kiskereskedők, mint
az iparosok áruszükségletüket ugyaou=s szerezhetik be, mint eddig.

Világ, MfiÜlc a Ivzimdá
'á&&iiázs>álcfe&taimck&íiícíh

ra
J "Prósáf haneuroeott a
. k a Pujában, eppen veszekedtek.
— Add a kezembe. Lizi, csak egy
percre add ide, _
kiáltotta egy kt«
kövér.
Lizi hangja beretvaélesen vágta a
levegőt.
PtHibeUoMU,
ctntéktáMával
látták
d
ICáwlyi
— Hogy Is ne. még kicibálod * a
szép igazi haját. Ilyen babátok nektek
az
a*zkéta-£ist'ámii\/,ísz
sivc át
nincs, csakis nekem.
Lilike édesanyjának
a
szivében
„Károlyi
Lajos, a
harmonikus
M Dél magyar ország
munkatársá- Ián ott volt egy-egy szép K á r o l y i
megrezdült
valami,
majd
kiugrott
a
őszirózsák
tól) Szeged eléggé pazarlóan bánt festmény, egy ezüstös fényben tün- szinek festője, a hervadó
szeme, ugy bámult a gyerekekre. Azpoétája,
1877—1927,
március
16."
m i n d i g müvészfiaival.
A m í g éltek döklő tájkép, vagy hervadó virágtán érezte, hogy a torka összeszorul,
éltek és alkottak, ugy ahogy szeret- csendélet
K á r o l y i Lajos emléktábláját egy mégis ordítozni kezdett minden ereték őket, talán még becsülték és
Nemrégben K i l é n y i Irma t a n á r verőfényes napon most leplezték le jéből.
— Lizi, mi van a kezeifben? Gyere
néha-néha még támogatták is egy- nő, J u h á s z Gyula
kultuszának fá- a temetőbon- A
leleplezésen csak
némely iket, aztán a m i k o r meghalt radhatatlan ápolója, a temetőt jár- néhányan vettek részt a festő bará- ide?
Azok csak most vették észre. Ta— elfeledték. E z lett a sorsa Káro- ván felfedezve K á r o l y i Lajos el- tai közül. Csendes, bensőséges kis
lán a hang volt nekik szokatlan, de
lyi Lajosnak, az egyik legkiválóbb hagyott, ápolatlan
sirját, amelyet ünnepség volt ez. egy csendes nagy- egyszerre szétrebbentek. Lizi, a sirszegedi festőmiivésznek is, aki alig gyom vert fel és amelynek kereszt- szavu ember, egy kiváló
a
művész ásó Krumenaker Lizije, vágtatott
10 esztendeje
nyugszig a földben, jén m á r az alatta nyugvó neve ia megórdomelt szerény elégtétele.
legvadabbul. Az asszonyt később ngy
locsolták fel arra járó idegenek. Vamár-már alig tudnak róla és csakcogott otthon is a foga, kiverte a láz,
nem teljesen elfeledték. Legalábbis
félrebeszélt
erre mutat, hogy
sirja, amely a
— Fel kell bontani a sírt, azt akabelváros) evangélikus temető egyik
rom tudni, ott van-e Lilike mellett a *
sarkában domborodott, egész a legigazhaju babája? Bn tudom, bogy
utóbbi időkig elhanyagoltan, gonnincs, szentségtelen kezek megboly— Bánáti emlék —
gatták a nyugalmát, elvették a kis jádozatlanul,
korhadt
fakereszttel
tékát, oh édes Istenem, ha ezt büntethirdette a m a g y a r művészsors mos"
Irta:
Sz, Szigethy
Vilmos
lenül hagyod! Nekem bontsátok lel a
tohaságát. Pedig K á r o l y i
Lajos
Nagy gyerekeknek
mesélte déd- bár az is igaz, hogy gyerek tud a sirt!
megérdemelte
volna, hogy
sírhe- anyó, téli cstéu a kandalló mellett.
maga fajtájával szemben a legkegyetNagyon kíméletesen bántak szelyét legalább egy
szerény emlék— Hegen történt, alig emlékszem lenebb lenni. És milyen későn fejlő- génnyel. az orvosok azt mondták, hogy
művel lássák el és rendszeresen minden ibszletére, hiszen szürkehaju dik ki az esztétikai finyásságuk. Egé- túlságosan korán jött haza. Sokkal
gondozzák. Mert K á r o l y i Lajos mű- asszony vgina ö is, ha élne, tudni- szen mindegy, hogy szép növésű, kel- élénkebben éi még a szivében Lilike
vész volt, a k i bőkezűen szórta, a m i g illik a bizonyos kislány, de a motívu- lemes külsejü-c a játszópajtás, csak emléke, semhogy szabad volna a teélt. lelkének kincseit a jóra,
szép- mok fonfosabbja feledhetetlen marad. tudjon játszani. Eljátszották ők Kru- metőbe járnia.
Volt egyszer egy fiatal asszony, na- menaker Lizával is, sőt mondhatnám,
Hogy valamivel jobban érezte mare áhítozó emberek között és életégyon jól ismertem, hogy ugy mond- hogy Lilike szerette is bizonyos mér- gát, felüli az ágyban.
vel példát is mutatott, embertársai- jam barátnőm volt, szóval ismertem tékig, amig szó nem esett a babáról.
Megnéztétek? Pszt, csendcsen,
nak. Köztudomású,
hogy Károlyi őt is. az urát is, meg a gondolkodá- Mindent rábízott, csak ezt nem.
bogy ne hallja senki. Ne gondoljátok,
aszkéta életmódot folytatott, vege- sukat. Ujbázasok voltak, nagy szereAkkoriban történt, hogy hideg ta- hogy őrült vagyok, ez nem tréfa. Mos|
t á r i á n u s volt és m á s téren is el- lem kölöíte őket össze, meg is áldot- vaszi napok jöttek, lefagyott az alma- már arra is emlékszem, hogy a göta
Isten
frigyüket
egy
fekete
hajú,
feutasította magától az élet örömeit
ía virága és olyan rózsaszínű
let| röngyök nem ugy voltak a siron,
kete szemű kislánnyal. Olyan szép se- tőle a föld, mintha bánatos tündérek ahogy én hagytam. Azok egymáshor
Hosszú szakállú Krisztus-arca nemlyemhaja volt, jóságos mindenhatóm,
felforgatták.
Aztán
vérkönnyeket
Lilikét szoktak, ezeket
csak külsejében jelezte a
puritán azóta se tapintottam hozzá hasonlói. sirlak volna
az a Lizi olyan beteges vágyakozáséletmódot, de
tekintete a
nemes Zene búgott abban, almok kergetőztek alig lehetett bevinni a szobába, nem
érzett 6 se hideget, se meleget, bizo- sal szerette mindig a babát, ott van
benső tiszta
v i l á g á t tükrözte.
A benne, — annak a kislánynak sose
nyára azt se, hogy minden elképzel- nála, kilopták a kis szentem kezéből.
század elején a Tolstoj Leó ta- lesz mása.
hető forróságok közt az ő homloka a
Ezek voltak az igazán szomorn nanai tanították az emberiséget a beFőleg az anyja becézte, ő kivárna, legforróbb.
pok. A családnak más gondja se volt,
feléfordulásra, a világi
örömökről hogy lány legyen. A fiu hamar kikerül
Később pedig ki se lehetett engedni csak hogv Lilike anyja felejteni tudvaló lemondásra. K á r o l y i Tolstojt a szülői házból, de a lány később is a szobából, pedig az idő megváltozott, jon, a nyugalma kedvéért szóba állválasztotta eszményének és rajongó oda huz. Teljesítette is minden kíván- virágba borultak megint a fák, hogy tak a síráséval, az, igen méltatlankodó
ságát, mielőtt a szó megszületett vol
meggyanusiiási
hittel gyalogosan
Jasznaja-Poljáversengésben túlszárnyalják a rétek hangon tiltakozott a
ná az ajkán.
ellen,
végül
azt
mondták
az anyának.
színeit. Olyan volt a világ, mintha jónába zarándokolt a
n a g y íróhoz,
— Ma megnéztük a sirt, a bahaotf
Abban
az
időben
ritkaság
volt
az
kedvű
fiatal
lányok
vennék
fel
a
leg
hogy vele, az emberi tanok hirdetőigazhaju baba, jobbmódu emberek is szebb ruhájukat a napsugár
mosó van.
jével beszélje meg élete problémá- iromba
...Dédanyó megtörölte a
múlttal
játékokkal
kedveskedtek a lyogva csókolta a fűszálakat, egyedül
j á t és a világtól visszavonult gróf- gyerekeiknek, mert nem volt más. Lia szobában volt nagy szomorúság, tekintő körrnve-. szemét, ugy folytatta
hos csatlakozva élje le Istennek tet- like mégis igazhaju babát kapott, a mert Lilike rózsásra pirult arca sem- halkan, szakadozva
— Egv egész esztendeig nem mesző életét. Tolstoj azonban, ak| iró méregdrága portékát egy francia di- mi jóval nem biztatott.
volt és nem
bizonyult egyben j ó vatlapban lálta meg az anyja, ugy
A kis pajtások eleinte felkeresték, hettem a temetőbe. Mikor megint arprófétának is. m i n t kiderült, csak hozatta meg az ö gyönyörűségének.
ő bágyadtan mosolygott rájuk, de ha- ra jártam, elsőnek az, tünt fel benne^
Nem volt abban semmi hivalkodás, marost elmaradtak azok is. Nem jár- hogy o|t fekszik a sorban KrumenaÍrásban akarta
keblére
ölelni aa
isten látja a lelkemet serami, Lilikét hatott idegen a házba, hogy el ne ker Lizi is. Hosszú hónapok óta. csak
egész világot, neim fogadta szívenekem netn említették Akkoriban kemégis irigyelte a babájáért minden
sen az ágrólszakadt m a g y a r
mű- gyerek s az volt a boldogabb, aki hurcolja a betegséget. Akkor már kin- rült a 'öbbi mellé, mikor engem az a
cseket adtunk volna egyetlen mosoborzalmas felfedezés ért. Istenem, tavészt és szinte dühösen utasította játszhatott egy kicsit a csodaportékályáért, de kicserepesedett ajka nem lán éppen az én átkom fogta meg.
el. K á r o l y i
csalódottan tért haza val.
ismerte ezt a tündéri játékot
— Engedd, hogy a kezembe fogjam, |—> Az igazhaju babámat akarom, Vagy a baba gvilkolt vólna? Ki tudJasznaja-Poljánából.
p u r i t á n életja, — rég volt. Kis szentemet is j ó r a !
m ó d j á t azonban továbbra is meg- mondta a Krumenaker Lizi, csak egy — motyogta behunyt szemmel is.
később láttam viszont, amikor összetartotta.
Tolstojánnsabb lett ma- pillanatra.
HOdaszoritofta a szivére és ott tar- gyűjtöttük
családot egy házikóba.
a
Sose
tudtam
megmagyarázni,
miért
totta akkor is, amikor örökké lezárul- Gvönvörfi arcából nem maradt
gánál
Tolstojnál. Később
itthon
már
idegenkedett Lilike ettől a lánytól. A tak a szemecskéi, lesoványodott karmegnősült és feleségével szerzetesi
drága kis szentem ugy volt nevelve, ja meggémberedett s kezéből csak a semmi, csak a haja fénylett most ta
olvan vakítóan, mint régen. Selyemruéletközösségben élt, ezzel is bangsn hogy ne ismerjen és ne éreztessen
csontok maradtak meg. Igv is lemer- hája azétmállott a levegőn. Az almaIvozva p u r i t á n életmódját.
Ezerki- társadalmi különbséget.
A játszóhe- ték et. Kis testét telehintették almalencszázhuszonbétben balt meg Ká- lyen együtt töltötte a délutánt
a favirággal. apró rügyek jelentették 61 favirágból por lett s elvegyült a z 9
porával, öt magát kivéve alig váltóNoszlopyék
apróságaival,
—
Noszlopy
rolyi Lajos szegényen, elhagyatotmagát, akiből már sose lesz mosoly- zotf Itt más. Karcsontjai szét voltaié
tan. J u h á s z G y u l a
azt,
mondotta szolgabíró volt, — oda járt a irnokék gó alma.
bontva, pedig jól emlékszem, hogy éat
kislánya épp ugy. inint a hentesmesróla temetésén mondott beszédében,
ter Ilonkája s a sirásó Krumenaker • A z édesanyját. nram bocsáss, csak- magam kulcsoltam össze. S az Igazhegy filozófus volt és m i n d i g szent- Lizája. A gyerekek mind megsimo- nem meg kellett kötözni, ngy vitték el haju babának semmi nyoma se vott,
képeket festett, b á r m i volt is ké- gathatták az igazhaju babát, de ha Li- messze idegenbe, mert amig otthon Jaj. a legokosabb azt hinni, hogyszétpének tárgya. Vallásossága még a za közeledett féléje, a szelid Lilike volt, mindig a temetőt lakta. Ott dú- mállotf az í«
csendéleteknek is
mély
értelmet ideges lett, megborzongott és ruhács- dolt dajkadalokat, gyomlálta a sirt és
elsőrendű kivitelben
vigyázva,
a d o t t K á r o l y i felesége férje halála kája redőibe rejtette a féltett holmit. üzeneteket küldött lefelé,
gyár! áron késrfllnek
hogy a dombocskára madár se szállu t á n kolostorba vonult és a festőt
— Menj innen, neked nem adom
jon, mert valakinek azzal is nehezebb
Soé« Uios-é
lassan-lassan elfeledték, csak azok oda.
lesz a föld
Amaz
vérszegény
kis
vézna
volt,
emlékeztek rá, akiknek lakása fa
Nyár lett, mire hazaengedték, de j raivaniizcméUen. Szene", Deák F. u 2.
az arca szeplős, a járása bizonytalan.
előbb meg kellett fogadnia, hogy be
Gverek nem veszi az ilvesmit észre.
lenyugszik a változhatatlanba, hiszen B
Ú
T
O
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Lilikének most van csak Igazán
jé fényezett éa festett hálószobák, ebéédolga. Az eddigi szenvedés volt, majd lök, szinee kombinált ée konyhabntömeggyőződik róla egyszer, ha talál- tök elsőrendű minőségben, olcsó iroch
Kerti garnitúrák, nyaraláshoz feladó utikosarak, strandiáskák, mindennemű koznak és fl maga meséli cl.
Nagy raktár
Csendes alkonyatkor, hogy a vikosáráru a legmegbízhatóbb minőségben és legszebb kivitelbon kaphatók
kosáráruüzlete, MIKSZÁTH KÁLMÁN szontlátásra késeiilt megállt a temető B L A S K O V I C S - b u t o r Q c U t
UTCA B. SZÁM.
194 szélén, mert gyermekxsivaj tőrt Í<?14- lábor-utea A. u adóhivatal mellett.

alig-alig volt
olvasható.
'A sirt
meglátogatta
Eydus Bentiau fogorvos is, aki K á r o l y i n a k b a r á t j a és
mecénása v o l t ők ketten
msst
rendbehozatták a sirt,
virágot ültettettek rá és m á r v á n y l a p p a l látlak el. A m á r v á n y lapra ezt a szöveget i r t ú k :

Az ígazhaja baba
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Komoly és jelentőségteljes kutató munka folyik
a Magyar Élettani Társaságban,

OBI.MAttY A RORKK
VASARNAP, 194.1 j u l i u s

4.

leti célokat szolgáló egerek, patkányok, házinyulak ós tengerim alaoow
táplálása
csaknem
megoldhatatlan
probléma. Éppen a most
lezajlott
kongresszuson nem egy előadótól baJlottuk beszámolója során, hogy kénytelen volt a kellő számú kísérleti alanyok hiánya miatt experimentálásait
csupán néhány állaton elvégezni. £a
és fej'őiik az élettani sajnos olyan probléma, amelynek
# A háborút nehézségek és megkötöttségek ellenére is él, virul
megoldása kivfilesik a mi hatáskörűn,
kutatás Magyarországon" — mondja 3ancsó professzor
kőn, de éppen a kongresszus határozata alapján megtesszük illetékes he.
(A Délmagyarország munkatársa- Élettani Társaság tagjainak tudós - sérlefi állataink élelmezése
jelenti. lyen a szükséges lépéseket arra, hogy
tói) A közelmúlt napok escméoylorlo Igyülekezete, Szegedet érte az a meg Ma, amikor a kenyérmagvak és őrle- „a ,tudományos kísérletek zavartalan
dásában Valoságga, enzürkül a ban-, tiszteltetés, hogy szinbalye leheteít mények az emberi fogyasztás számára folytatása érdekében a kisérleti áltagos szenzációk mellett egy érdekes annak a száznál több, kitűnő tudomá- j s csg ]i erősen korlátozott mennyiség-[tok élelmezését valami módon biztoés jelentőségteljes esemény, amely Sze- nyos előadásnak, amelyek mindegyi- ben és csak jegyre kaphatók, a kisér-'sitani lehessen
géden jatzzodott le, de jelentőségében ke méltán keltett érdeklődést és mélés kihatasaiban nem csak a városi, 'tányló elismerést a kongresszuson
de ugylehet az országos kereteken is: megjelent, kizárólag tudományos szakmessze túlnő. Az elmúlt hét végén két emberekből áUó hallgatóság előtt és
•apón át Szegeden gyűltek össze or-! amely előadások közül bizonyára JósMgos
kongresszusra,
úgynevezett egynehány fogja magára irányozni a
Megkérdeztük ezután
a kitűnő i sérteti tudomány számára uj utakal
vándorgyűlésre az élettan tudományá- vilóg tudósainak figyelmét is.
professzort, hogy van-e a tudomány jelöltek ki, amelyek jelentősége abban
gak magyar kutató hu várai, akiknek
Erre megvannak a módok és ren- ban »divat«, azaz észlelhető-e, hogy. áll, hogy lassanként lehetővé válik
személyében és megnyilatkozásán ke- delkezésre állanak az eszközök ls. időnként a kutatók figyelme kifejezet- z emberi életműködésre nagy hatás[a
resztül ezúttal adott találkozót Klé- mert ezeknek az előadásoknak a tar- ten egyik, vagy másik szakkérdés fe-jsal
lévő anyagoknak szintetikus ntou
Ivelsbcrg Knno városában a tudomá- talmi kivonatait a magyar orvosi lé irányul?
'való előállítása. Az ut ide a kristólyo«yos kutatásnak az az ága, amely mél- szaklapon kivül legközelebbi számai— A >divat« lényege szerint mulój itáson át vezet. Ha sikerül valametán viseli a legmodernebb jelzőt. Elég- ban sorra közölni fogja a legkomo- jelenség — válaszolja a kérdésünkre sjy|R vitamint, vagy bormont tiszta
•éges csak a biokémiának azokra azjiyabb, legelőkelőbb és a földkerek- Jancsó tanár —. a tudomány azonban preparátum formájában
előállítani,
eredményeire gondolni, amelyek azjség minden pontján elterjedt német- örökéletű és független nemcsak a di- vagy kristályosítani, akkor adva van
wtolsó egy, vagy akár csak fél évtized • nyelvű tudományos szakfolyóirat, a vathóborttól, de minden »divatos«-nak' lehetőség ezeknek mesterséges utón
a
alatt is korszakos jelentőségű fölfe- Berichte iiber di gesamte Physiologie. minősíthető próbálkozástól.
>Divatc,' v a ) ó készítésére is. Ennek elsősorban
dezések hírének köntösében bejárták I
A háborús hirek a napisajtóban vagy ha ugy tetszik: >láz< csak akö- a gyógyászat látja föl nem mérhető
az egész művelt világot.
Abban a ' manapság háttérbe szoritannk minzönség körében észlelhető, olyankor, hasznát.
nemzetek közötti
együttműködésben, den egyéb eseményt, igy erről a két
ha egyik, vagy másik tudományos fölA szintetikus uton való előálliamellyel a világ tudós koponyái igyek- nap alatt valósággal villámtempóban
fedezés, mint világszenzáció kerül ki t á s n ak óriási előnye, hogy ezek a készenek uj megismerésekkel elöbbrelepergeft százas szériáju előadéssoro- a nyilvánosság elé és fészkelődik be- szJtmények igen jelentékeny mértékvinrti a baladás és ezzel az emberi zatról
é r ő l sem
som jelenhetett
ioionhotoH meg
mo<r sehol
sohoi azok
ó é 1 jé a köztudatba. Igy egy évtizeddel' ben olcsóbbak, mint az élő szervezetkultúra és civilizáció szent ügyét, a jelentőségét híven tükröző beszámoló.
előállított
magyar tudósok nem maradnak el kül- De erre maguk a tudósok sem tarta- ezelőtt valóságos -vitaminláz. ütött b ö l kristályosítás utján
földi kollégáik mögött, sőt kutatá- nak igényt, sőt ellenkezőleg: szándé- ki mindenütt a világon, ahol csak uj- preparátumok, úgyannyira, hogy a
saik komolyságával,
eredetiságéve] kosan kerülik a nem-szakemberek szé- ságot olvasnak és az emberek min- szintétikus előállítás költségei sokméltán foglalnak helyet az elsők vo- lesebbkörii nyilvánosságát, minthogy denben a vitamintartalmat keresték. szor ezredrészét sem teszik ki annak
nalában. Éppen ez a tudományszak kizárólag olyan szakkérdésekről foly- Valamikor régebben a tápértékek ka- a horribilis összegnek, amennyibe a»
való számításának volt sok élő szervezetből, vagy annak váladöadott a világnak magyar Nobel-díjas tak a viták a vándorgyűlésen, ame- hlóriában
ive
V, Albert
,,ner, profesz„„„*.,
" A ,vitam,nláz« után
kovetke- k á b 6 , y a l ó kiv unása, kikristályositása
tudóst Szent-Györgyi
nzor személyében, L inoé mo mór t," 1 3 rekrö1 e8v-egv előadónak tökéletesen zett a »hormon-őrület«. Tudálékos em- k e r ü , I l Y m ó d o n [ehetővé válik ezekbe8zélnie
eUsmert tudomátTidómT tóságaV ° "megérteüe
* * P e T c U'teíjesen,
hallgavalósággal hóiabdaként dobál^ l a l i szervek
lágszerte ismert éss elismert
' 'mig
vt- berek
ták a fogalmát anélkül, hogy ennek 6 )ke , fa u2 n k o imó bi rear i jelentős hatással lévff
nyos munkássága örök dicsősége ma- szont ugyanezeket a problémákat
valóságos értelméről fogalmuk
lett a n y a r , o k n a k egvszerü organikus vnrsd Szeged városának.
laikusok előtt órák hosszáig kellett volna. Ezt azután sikerrel használták „ v ü l e t e k formájában >gvárilag«, Ipar*
Most, amikor fegyverek dörgése, volna magyarázgatni, amíg azt leg- ki élelmes üzletemberek, akik hang S 2 e r ü e n v a l ó előállítása, ami a gyó«
óáborus csatazaj zúgása közepette alább nagyjából megértethették vol- zatos elnevezések alatt a legkulonfé-• c y ( i s z a t előrehaladásának igen tontizenharmadszor ült össze a Magyar na.
lébb »vitaminos* és »hormonos« ke- t o g t é n y e a ö j c és a gyógyszervegyésaet
nőcsöket és kozmetikai cikkeket hoz- j Ie ; l6dé aének egvik fontos állomása,
tak forgalomba. A reklám nagydobja j
megtette a maga hatását: az emberek;
lílah«l«harn
Pontosan saáznégy előadás hang- mel és jóleső megelégedéssel tölt el ugy kapkodták ezeket az uj szereket, j
tVieDeisoerg
•ott *1 a vándorgyűlésen, de eaek.az a tudat, hogy a magyar tudomá mint a tudomány által felfedezett'
Kezdeményezése'
egyikéről sem adtak ki a lényeget' nyos élet a munkánk elé sokszor su- legújabb csodabalzsamokat, holott az.
A Magyar Élettani Társaságnak,
érintő sajtótájékoztatót. Ennek hiá- lyos akadályokat gördítő háborús vi- igazi tudomány valódi értékei lehel- j
nyában a közönségnek valóban sej- szunyok közepette és a sok gátló kö- nek gyógyító közkincsei az emberiség-. amely tizenhárom évvel ezelőtt *»<>f
telme sincs annak a tudományos bú- rülménv ellenére sem szakadt meg, nek, de sohasem válhatnak a reklám Klebelsberg kunó akkon kultuszainagydobjával terjesztett vásári porté- "iszternek, a tudomány nagy baratjavárkodásnak a jelentőségéről, amit nem stagnál, hanem
ellenkezőleg;
inak és pártíogojanak egisze alatt
az ország különböző városainak tudo- friss és növekvő lendülettel halad to- k a k k á
- É p p e n ez a körülmény, a tudo- alakult meg Tihanyban az a célja
mányegyetemein lelkes és kitartó vább a maga utján.
mány eredményeivel és értékeivel hogy a kollektív munkálkodás jegyemunkával tudósaink végeznek. Fölke— Pedig az akadályok, amelyek
restük dr. J a n e s ó Miklós egyetemi elénk tornyosulnak, nem lekicsinylen- való visszaélés teszi manapság a tu-jben egyesítse mindazokat, akiknek
tanárt, a Magyar Élettani Társasag dök. Az élettan tudománya és a vele dósokat fokozottabb mértékben óva- { munkája tudományos szempontba! koértéket jelent. Ebbe a ^ o r a * ezidöszerinti elnökét, hogy megkér- kapcsolatos rokon-tudományágak nem tossá, ezért zárkóznak el a kutatók
----- nyilvánosság elől.
nyos társaságba csak azok juthatnak
jük: adjon olvasóink számára általá- elméleti síkon mozognak, hanem alap- a szélesebbkörü
— Viszatérve az előbb feladott be, akik működésűkkel arra érdemesnos képet a kongres szuson szerzett j juk a kísérletezés. Ma az ilyen tudóbenyomásairól. Jancsó professzor, a jmányos kísérletek folytatásának szá- kérdésre: anélkül, hogy a »divat« szó sé váltak Ebből a szempontból nem
szegedi gyógyszertani intézet igazga-| mos akadálya merül föl Hogy csak jogosultságát a tudományban elismer- a dolgozatok száma, hanem azok féltója, aki egyike az ország legfiata- a k é t
legfontosabbat említsem: a ném, tárgyilagosan megállapíthatom, készültsége, komolysága és eredetisélabb egyetemi tanárainak, kérdéseink vegyszerhíány az egyik legsúlyosabb hogy igonis észlelhetők egyes korok- ge a döntő. Főként ez az utóbbi az.
amire a tagfelvételi ajánlások elbíráre a következőkben felelt:
problémánk, amelyet az okoz, hogy a ra különösképpen jellemző törekvések lásánál a legnagyobb figyelemmel va— A kongresszuson elhangzott elö- biokémiai kísérletekhez szükséges sze- egy bizonyos irányban. Ezek az irá- gyunk Viszont az érdemességen tul
•tfások egvtöl-egyig kizárólag szakis- rek legnagyobb részét külföldről kap- nyok időnként változhatnak, azonban nincs semmi más korlát, ezt különben
mertetések voltak, ezeknek a részle- juk. Ezekhez hozzájutni ina felettébb ezzel a komoly tudós sohasem a tö- a társaság összetétele is mutatja, mert
tei már csak azért sem valók a nagy- nehéz, mert vagy nem gyártják azo- meg Ízlésének tesz koncessziót, mert abban a díjtalan gyakornokoktól kezdkorlátozott ez már valóban a »divat< akceptálá- ve a legnevesebb egyetemi tanárokig
közönség elé, mert legnagyobb ré- kat, vagy csak erősen
szük egy-egy speciális
szakkérdés mennyiségben, de ha kaphatók is, a sa lenne, hanem azzal magyarázható, mindenki helyet foglal, akinek búvártisztázására folytatott munka közbe- megrendelésnek és a szállításnak szá- hogy időnként adódnak a tudományos kodásától várni lehet valami érdemeső étapja, amellyel maga a kutatás mos akadálya van. Igy például, kisér- életben olyan felfedezések, amelyek legeset.
még nem zárult le teljesen. De talán leti célokra sem tudunk kapni olyan valóban korszakosnak nevezhetők ab_ A társaság tagjai ezeken » í
nem is érdekelnék ezek a kérdések kémiai anyagpkat, amelyek hadifon- ban az értelemben, hogy uj irányt
évről-évre más és más városban megszabnak a kutatásoknak.
i,gy kiragadva a közönséget. Minket, tosságu cikkeknek minősülnek.
számoK
— Ilyennek tekinthető a fermen- j rendezett vándorgyűléseken
a tudomány művelőit azonban öröm— A másik sulvos problémát kitek, vitaminok és hormonok fölfede.,nak bo kutatásaikról és cserélik ki
zége, amelyekkel nem azért foglalkoz- egymás között legújabb tudomásaikat,
nak a tudósok, mert ez divat, hanem Nemcsak tagok, hanem mgohivott ven.
I. r. kivitelben a legújabb azért lett divattá, mert a közönség • dégek is tarthatnak előadásokat ős
szívesen
meghallgatunk,
külföldi mintákkal vállal: mészben hivatott, részint áfltudomá-j mindenkit
nyos közlésekből lépten-nyomon ezek-! akinek van értékes
mondanivalója,
nek
kutatásoknak uj-iuu
ujabb es
és uujabb!
idei kongresszuson
a
m r i _ .
r
x ix
.
x.x«,
. j
"ck aa KuiaiasoHnaK
lauu i aAz
z ioci
»uujti»™w»™ lepergett elő-

amelynek tagjai nem ismerik a „tudósi féltékenységet", hanem egymást segítve dolgoznak és hnvárkodásuk eredményeível világszerte elismerést és dicsőséget szereznek a magyar tudományosságnak

A tucomány örök értéke
és a „tudományos divathóbort"

3ancsó Miklós professzor nyilatkozata
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szobafestő-és mazolómester, festékkereskd
eredményeiről hallott Bizonyos, hogy adások egészen magasrendű ludomáTelefon: 18—33. — R e f o r m á t u s - D a i o t a . < ezek a fölfedezések a biokémiai ki-! nyos szinvonalat reprezentáltak és •>.*

D M M A n Y A « () F S T. A n
VASÁRNAP. 1943 j n l t n « 4.

A n « o r a n v u i s z o r i
az u j o n a n életb* léptetett
legmagasabb u r a k o n ,
birmslv kia v»gy n»gv moaayltigban k a « ipéBiért, Tl.irol, klvámiffrn tUrts Tatty
k«v»rt «njror»f»n»lr» át noiM gópOiemü »nguri,on6

;'' jmboriíeh"

Kilrliiprat, IX. I'upay latvaii-u. IK.

Európa és a világ közélelmezése
1943 májusában
Európában a háború
következte- ( Kanadában a heti cukoradag 22b gr
ben több allain ellátásúban m'utalkoz-jBuenos-Aires jelentése szerint Bt aztilak hiányok. Ezeket Németország se- liában elrendelték a cukor adagolagilctto ki. így Horvátországnak 1912- sál. Az adagok nagyságáról azonban
tnn 200.000 q élelmiszert szállítóit a'nem érkezeit jelentés. Ügvancsak isBn odalom. az idén pedig 450.000 q meretlenek a bombay-i cukoraOagok
burgonyát, 125.000 q cukrot, (50.000 <| is.
vetőmagot cs 184.000 q lisztet. Bul-j
DOHÁNYZÓKNAK
rossz hó
A

Ingatlanforgalom
Szeged város területén 1913 junius
-C-tól julius t-ig a következő ingatlattok cseréltek gazdát:
Beréttyi
Atitalné eladta
Szántó
Györgyné és társának a Füredi-utca
ölt számú hazát 95.5 öles telekkel 35
ezer P-ért. — Horváth István és neje
eladták Hámor Jánosnénak az Üstőkös-ulea 8b. számú háznak
nevükön
lévő fele részel 23.000 P-ért. — ö r
riögh Antal és társai eladták Bönds.
Ferenc és nejének a Böszke 28. sz
számú házukat t hold 128 n. öl földdel 22.000 P-ért. _ Farkas Imre és
neje eladták a móravárosi római katolikus egyházközségnek a Pászor-utca 70b. számú 73 n. Ö I P S házhelyüket
7000 P-ért. _
Dr. Doroghv Ernő né
és társa eladták Karácsonyi Sándor
és társának a Csanádi-utca 10. szátn
alatt lévő 797 n. öles házhelyüket 45
ezer P-ért. —özv. Daka Mihnlvné eladta Tombárz Antal* és nejének a Bodom dűlőben lévő 006 n öl legelőjét
2121 P-ért. _ Balogh [slván elad'a
Csitri Sándor és nejének az öszeszék
dűlőben lévő 757 n. öl földjét 2331 Pért. — Solymár István eladta Ébcrhardf Józsefnek a Felsővárosi fekete
263 sz. há/.át^j hold 822 n„- öl főiddel
.'<0.700 P-ért. — Barabás Mária és társai eladták Horváth
ls|vánnénak a
Baktó dűlőben lévő 529 n öl földjüket 8000 P-ért. _ Deák Péter és neje eladták Hős Nagy Imrének a KiiIső-Szatvmaz. dűlőben lévő 2 hold földjüket 8000 p-ért. _ Tólh József és
neje eladták Gombos Erzsébetnek a
Bákóczi-utca 65. szánni házukat 2IH
n. öles telekkel 5100 P-érl — Csillag
Lajos örökösei eladták Kiss Istvánnak a Somogvitelep X. u. 618 számú
házukat 295 n. öl telekkel 2800 P-ért.
— Fekete György és neje eladták
Nagy Gyulának a Somogyitelep XII.
u 753 számit házukat 350 n. öles lelekkel 9000 P-ért. — Krisztin Német
Géza eladta Anlal Lőrinc és társainak a Városi dűlőben lévő 470 n. öt

ÍB
i ^ u w m
, m t ; S a g f* 1 .- "apjuk volt a május. Németországban
tett 300.000 q rozzsal, 60.000 q arpa-' c s a k a 1 8 d v n é l ^ ö s e b b f é r f l ak és a
val. A rozsot Bulgaria az idei termes 2- é v n é ) i d ö s p b b n ö k k a p h a t n a k
do.
u,an termeszetben adja vissza Nemet- hányjegyet, de
a« csak
„^l a
„ polgári szemé
országnak, az árpa fejében kukoricái Ivek. A katonák dohánvárói a had
ad. Belgiumot 820.000 q velöburgonyá- sereg gondoskodik. Franciaországban
val segitclte ki Németország.
a havi fejadag 120 cigaretta vagy 45
Spanyolországban megszigorították szivar, vagy 150 gr pipadohány. A
a gabona beszolgáltatására vonalko- jelentés megjegyzi, hogy a franeia dozó rendelkezéseket és a főzelékellá- hányforgalom 35 százaléka a fekete
tást is szabályozták. Természetesen piacon bonyolódik le. Az idei dohánybiztositottók a termelők szükségleteit termést 10 százalékkal főbbre beesüis Az iráni minisztertanács az or- lik. mint a tavalyit. A dohánvzók szá
szág összes gabonakészleteit lefog- mát 14 millióban
állapították meg.
Szegedi kutatói; lalta.
r
föltehető azonban, hogv ezeknek Csák
AZ ÁLTALÁNOS INTÉZKEDÉSEK
— Éppen az előadások színvona- közölt érdemes megemlíteni a német 80 százaléka dohányzik, a többi csela beszedés, bizonysága annak, nogv tömegélelmezés helyzetét. Egyre na- reüzletre használja fel a dohányjea magyar tudományos élet terén a gyobb méretekci ölt Németországban gyét. Horvátországban a 18 évnél idősebb férfink részére bevezették a doliatal generáció elméleti
megalapo- a dolgozóknak munkahelyükön
való
zottsága, tudományos
felkészültsége élelmezése. A gyári kantinck száma hányjegyek ej. Az adagok nagvságál
é- az akadályokat is lebíró munka- a háboru elején 6500 volt s ez a szám még nem lelték közzé Norvégiáhar
k"*zsége biztosítja a szükséges után- a mult év. végéig 12.000-re emelke- leszállították a riohány. i'tetve cigaBR gr do
pótlást. Elsősorban
a fiziológusnk dett az ellátott munkások száma p e - jretta adagokat. 38 napra
b4nvl
8n
r ] g a r H ^-i| kapnak
a
azok. akik elméleti irányú
kísérleti ,dtg 3.5 millióra a haboru elejt l o'
Nehéz % s , i nmunkások kei
dohanvzök
biológiai kutatásokkal
foglalkoznak. jmillióval szemben. A gyár, kanbnok - . , ^
s r
pr
k
k m)nt
aB
Szent-Györgyi professzor ur intézete 'mellett a munkástáborok konvhar , s
viszont az á'|)aJ foftVBMlók* a nök
például
mostanában
különösen
az nagy szerepet játszanak amelyek a ,
adagnak csak a i'ete| kapják,
izomműködés és a véralvadás problé- nemet és külföldi munkásokat. látják |
,« százalékkal csökSvédbrszftgban
mait tanulmányozza. Vannak azután
el A tábori konyhák száma 3000-ről i
„ ,,
tagjaink sorában klinikusok, gyógy- ,-<wi
^
ii j ..
n i
kenteitek a dol.anvadagokat
•
°
szer-vegyészek és számosan olyanok lo.OOO-re < ir»e kedett, az ellatortlak
A KÁVÉT Törökországban
is ada
'is. akik
tudományszakunknak
bizo- száma 1 millióról 4.2 millióra.
golni kezdik. A 20 évrtel idősebb szeSpanyolországban
rendszeresítetnyos határkérdéseivel
foglalkoznak.
mélyek fejadagja havi 10- gr FranEnnek a társaságnak a kebelén belül ték az egyéni élelmiszerjegyeket az ciaországban a kávé be(i fejadagja 15
az úgynevezett »tudó»i
féltékenység, eddigi családi élelmiszerjegyek he- gr, a tea-adag heti 25 gr.
nekt nyomát sem lehet találni, ellen- lyébe. Eddig a vendéglőkben szabad
A HUS-ellátás terén a németorkezőleg: mindenki igyekszik a maga- volt az étkezés, mostantól kezdve szági husadagszálliiás étdekes
Az
azonban
a
vendéglőkben
is
jegyet
kell
gyiijfötte tapasztalatokat és észleleteősszel ugyanis a bet? husadagot 50
adui.
Portugáliában
nemrégiben
kezket a többiekkel közölni és éppen
grammal fölemellék, uterl a kényezért egy-egy tlven kisérleti beszámo- dődött el az adagolás. Szappan, fa- szervágások következtében nagy husszén
és
étolaj
után
most
már
élelmiszöllőjct 750 P-ért.
Császár Ferenc
ló a magvas és termékeny vilák egész
böség volt. A felemelt husadag másorát indítja meg, ame.lyben hozzá- szerek adagolását tervezik. Uj Zé- jusig volt éfvényben, májustól kezd- eladta Prágai Sándor és nejének »
szólások formájában minden tag részt- landban tervezik a főzelék, rizs. szá- ve a 350 gr-os heti adagot 250 gr-ra Ladányi dűlőben lévő 960 n. öl földvehet. Ennek a társaságnak az eddigi rított gyümölcs és hal adagolását. csökkentették. A csökkentett
bus- jét 14.500 P-ért. — Ölott József é s neműködése
elevpn
bizonyság
arra, Ausztráliában május folyamán kezd- mennyiség pótlására
négyhetenként je eladták Kakuszi Ferenc és nejének
hogy a tudományos eredmények "em ték cl a vaj. sajt, tej -és hus adago- 300 gr-mal több kenyeret és 50gr-ma! a Nagykirálica diilőben lévő 1580 n.
el«zige|f1|en születnek meg. hanem lását. Az adagolás elrendelésének oka több zsirt utalnak ki. ígérik
külön öl szántójukat 3800 P-ért. _ Gera Felegalábbis kritika, tanács, útbaigazítás az, hogy mind több élelmiszert kell sajt és cukor adagok kiutalását is. renc eladta Gera Mihálv és nejének a
formájában a kutatók egymást támo- küldeni Angliába, a déli Csendes- illetékes helyen hangsúlyozták, hogy Lomnici-utca 97. sz. 200 n. öles házgató közössége érleli, formálja, löké- óccánon lévő amerikai csapatok ellá- ilyen módon nem csökkentésről, ha- helyét 600 P-érl. — Szérsi Teréz eltása is részben Ausztrália
feladata.
adta Horváth Istvánnak a Gép-utca
letesili és gyarapítja azokat.
Uruguya-han a szárazság következté- nem csak az élelmiszer adagon átcso- 19. számú házát 192 n. öles telekkel
portosításáról
lehet
beszélni.
FinnorA professzor elhallgatott. Elmond- ben 1.8 millió marha pusziul el és szágban szintén csökkentették a hus 15.000 P-ért. _ Kopasz. Kíván eladta
ta azt. ami mondanivalója a kérdések egész országrészek néptelenedlek el. adagokat, ezzel szemben az eddigi két Horváth
''*'ÚV.' Gyula és társának a Pnskásformájában fölvetett témával kapcso- Burgonya, főzelék és gviimölcs alig deciliterről háromra emelték a n a p i ' U C r í
számu házának fele részét
latban lehetett. Szavaiból a nemcsak van és ezért rövidesen ott is adago- tejadagot. Franciaországban 120 gr 4000 P-ért. — Bózsa József és neje
foglalkozása, de hivatása szerint is lásra kerül a sor.
a heti husadag. Svájcban a havi hus- eladták Balázs Sándor és nejének a
Bomhav-ban május elején kezdték
izig-verig tudósember
meggyőződéséadag májusban még 1200 gr volt, jú- Somogvi-telep II. utca 22 számú hánek lelkessópe áradl. Amit a társaság- el a rizs, buza s hajdina adagolását. niusban már csak 850 gr volt.
zukat 250 n öles telekkel 12.500 P-ért
Az árszabályozás céljából Angliáról és annak munkája jelentőségéről
Fópitv János és társa eladták KoA KENYÉRELLÁTÁS terén Fran- vács Annának a Somogvitelep TX. utmondott: knnfes-zió és ebben a vallo- ban a termelőknek állami támogatást
másban lehrt és kell hinni. De nem- adnak A gabona árának leszállítása ciaország elcg jól áll. A felnőttek 275 ca 558. számú házukat 125 n öles jecsak lehet, hanem jó is hinni és tudni 38 millió fontba került s ennek az gr-ot, gyermekek 200 gr-ot. nehéz lekkel 4200 P-ért. — Fodor
Antal
azl. hogv a magyar tudományosság összegnek nagyobb része malmoknak, testi munkások 350 gr-ol kapnak na- eladta F'odor lstvánnénak a Kancsal
a dűlőben lévő 466 n. öl földjét 1200
jövőjét, nem kell félteni. Jó kezek, a kisebb része a pékeknek jutott. A ponta. Finnországban változatlan
hivatott kezek irányítják azt a feltö- hus leszállítása 11. a fejé 18. a bur- kenyéradag. Svájcban legkevesebb 15, P-ért. — Frank János eladta Széesi
rekvő uj nemzedékei, amelv nem ön- gonyáé 11. a tojásé 7 és a cukor árá- legföljebb 20 százalék burgonyát kell József es nejének a Delelő dűlőben
ző személyi ambícióból és a fék leien rr.k leszállítása 4 millió fontjába ke a kenyérliszthez keverni. Romániában levő 414 n. öi szántójal 3108 P-ért. —
nagvravágyás nagyképűségével, hanem rült az államnak USA-ban hasonló- [és Bulgáriában a gabonát 100 szazale- ördög Tamásné eiadla Trója Ista tudomány iránti szerény alázattal képpen oldják meg a hus. vaj és ká-!kosan ki kell őrölni Palesztinában a ván és nejének a Nagv Mátyás dűlőtör, az emberi-ér boldogulása szol- vé árának 10 százalékos csökkentéséi, havi rizsfejadagot 850 gr-ra csökken- ben lévő 1521 n. öl földjüket 3042
gálatában az nj megismerések utján ami junius elsején tépett életbe. A Be tették.
P-ért.
Bozoki Ferenc és neje elörök eélok felé.
eonslrukeion Fináncé Corp
(Refiro)
A SZESZESITAL gyártásának kor- adták Roz.sányi Gyniánénak a Bóma500 millió dolláros hitelkeretet ka- látozásában Amerika követi Angliát Kálvária-.lerikó dűlőben lévő 98 n. öl
KOZMA BÉÉA
pott erre a célra az államtól.
Az eddigi 123 whicky gyárból csak 18 földjüket 3315 P-ért. — Paplócó Imre
eladta Szclpál Ferenc és nejének 3
DFRGONYEI,LÁTÁS terén Finn- marad meg.
orszagban javult a helyzet, ugyant®
A TEJ viszont a svédek nemzeti Cr.amangó dűlőben lévő 130 n. öles
májusban az addigi 10 kg helyett 13 itala és ott a fogyasztás 40 százalék- szántóját 266.50 P-ért. __ Szél MihályKft*x5n«tnyilT&nltá*.
kg buryonvát oszlottak ki fejenkért. kal emelkedett tavaly. Ezzel szemben né eladta Marschalek Gvuln és nejéMindazoknak, kik drága jó feA CUKOR szállításokat Némeior- a sajtgyártás 33 százalékkal csökkent, nek a Kecskemefi u. 3. szám alatt
lesegem. illetve édesanyánk
lévő 91 n. öles házhelyükei 9212 P-ért.
szágban közlekedési nehézségek mtaP a vajiermelés változatlan
maradt.
özv. Yass Andrásné eladta
Kováes
>tagosilolták«, mint a múltban a szén Angliában újjászervezték
Glőckner Jozssfne
a tejeloszLajos
és
nejének
a
Gaiconva
dűlőben
és
sörellátásokat.
A
tagosítás
azt
Auer A n n a
tást. F-Vanciaországban a heti sajt- lévő 360 n. öles ház.belvél 1«M P-érl.
jelenti, hogy egyes vállalalok csak a
temetésen megjelentek, koszoadag 50 gr.
maguk körzetében szállíthatnak cukrúe*.
virágadományaikknl
A ZSIItADÉK-ellátás terén, amint
rot. Franciaországban a májusi niDr. BERTALAN .!('>/>KB1
igyekeztek fájdalmunkat envhikoradag heti 250 gr volt. ami a/áMal már említettük, Németországban törvegyészmérnök
tl-ni, vagv részvét nyilat kozalnvált lehelségessé. hogy Franciaország tént változás. Négy hétre 50 gramíkksl felkeiestas. ezúton monmal
több
zsirt
adnak,
mint
eddig
nem szállít többé cukrol Észákaf'riditttk nála* köszönetet.
kába. Finnországban a cukorkaáru és Franciaországban a napi zsiradag 10
(rtóokner Jéisrt ** családja
megbízhatóan cyánoz
általában az édesáru gyártását meg- gr. Brazíliában tervezik a vaj adago- Szakszerűen,
Markos György. MARD? UTCA 18 H í m .
tiltották. egyetlen kivétel a keksz. lását
24*

egész vándorgyűlés, mondhatni a kémiai irányzat jegyében zajlott le
Mint jellemző tünetet (és nem divatot!) kell kiemelnem, hogy a kémiai
irányzat
erőtlejes
kidomborodnia
>o)t tapasztalható, ami az élettannal
foglalkozók számára egyáltalán
nem
meglepetés, meri amióta ez az Irányra t föllendült, a biokémiának hatalma- eredményei serkentőleg és termékenyítőleg hatnuk az ujabb nemzedékre is.

cyánvállalat a

H Í R E K
|Mgtdi

utmutató

A Somogyi - könyvtárban és az
egyetemi könyvtárban vasárnap és
ünnepnap kivételével
könyvtárszolgálat
A városi múzeum egész évben
nyitva.
Szolgálatos gyógyszertárak: Apró
Jenő Kossuth Lajos-sngárut 59, Nyilassy A. bérlő dr. Kiss Lajosné Itómai-körnt 32. Salgó Péter bért. Halász Klára Mátyás-tér 4, Temesváry
József Klanzái-tér 9.
Mozik műsora: Belváros!
Mozi:
K a n a d a i k a l a n d , Korzó Mozi:
»A SS-Mf. Széchenyi Mozi; ő r s é g váltás.

AZ

ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE
B8TE TTZ ÓRA KÖR.
VEGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR.

— Balneológuflok véleményét kéri
k f a város a szegedi hőforrás pavjlIonjának áthelyezése kérdéséhen. Dr
Tóth Béla polgármester
szombaton
délelőtt összehívta a városrendezési
bizottságot a vasutas hősök emlékmű
vének felállításával kapcsolatban ter
veaeft höforráspavillon
áthelyezése
kérdésének megvitatására. Az értekezleten megjelent a hódmezővásárhelyi kultúrmérnöki
hivatal
vezetője,
valamint dr. Horusitzkv Ferenc kír
főgeológns. a Magvar Földtani intézet kiküldött szakértője. A szakértői
vélemények" után a bizottság dr Ko
rnsitzkv Ferenc javaslatára
elhatározta, hogv kikéri a Magvar Balneológiai Intézet szakvéleménvéf is atekintetben. hogy a kut tervezett esetleges áthelyezése nem fiefnlvásnlhatja-e
károsan a gyógyforrás jellegét. A na
viflon lebontása é« átbelvezése kér
déséfoen majd csak a halneolótrlai
szakértők véleményének
Ismeretéiben
fog véglegesen dönteni a város
A MAXFz söröző délutánja, A
szegedi Magvar Asszonvok
Nemzeti
Szövetsége szombaton délután S óra
kor söröződélntánt rendezett a Háffisörkertben a fronton szolgálatot teljesítő katonák
tollmellénv
akeiótn
javára. A nagysikerű
söröződéin tán
háziasszonyai, akik a délután kell*
messé tételéről gondoskodnak, a kővetkezők voltak: dr. Tukats Sándomé.
Pnfz MatHd. Kosztnlánvi
Tvnláné
Szentkút} Viktorné. Tóbiás
Lnlosné
dr. Néme'dv Gvoláné. Sznmnlnokl Mária, TJítomerirzki Oszkárné Szlttner
Jánosné, dr. Nahóezklné. ft?. Danner
'.Tánosné. Szentmárton? Szevérné.
dr
Miklóg Jstránné. Bajczv Fajos né é<=
Kovács Ferencné. A söröző déhitánor
a katonazenekar
táncszámokat iátszőtt. A jó? sikerűit M A N V sörözd
délután a késő délutáni órákban éri
véget.
Vasárnap nem ezflnriet a megőgnzdasári munka
Néháev peppa?
ezelőft kormánvréndelet jelent U>cg
amelv a törvényhatóságok vezelőlnpk
elblfátlslra bízta, hngv kaWs'égesnek |átíák-e az aratási munkát időére a vasárnapi munkaszünet
felfüggesztését Fz a szükségesség _ mtnt
azt dr. TótK Béta belveffes polgármester ma a saifóva? közölte —- Sz*
ped környékén beállott, ezért szombaton polgármesteri rendelet
jelent
mer. amelv julius l-tőt kezdődő haHllva? szeptember W-ig bezSz'ólag a
mezőgazdasági munkáiéra vonatkozólag felfüggeszti a vas'árnant kötelező
munkaszünetet. Az idén tehát a nvárl
hónapokban minden
gazdasási munkát. igv az aratást, terméshefnkari
tást és cséplést i s lebet vasárnap
folytatni-

**

Süli* A r a i k * éá HorBal
w*
jegyes*:fc. (MioderT külön
4ri*<s®s kelyett)
btlyeü)
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— A szatmári püspök
kápolnát Ö E L M ' A - G V A K I l f i S W I f
szentelt Nagykárolyban.
Nagykároly- VASÁRNAP, MH» 4 « H « ,
4.
S
ból jelentik: Dr. Scheffler János szatmeg azervwetét a.betekben
mári megyéspüspök pénteken,
Jézus
felhalmozódott salaktól,'ha
Szive napján szentelte fel Nagykánincs i* éppen székiekedé:
rolyban a Salvatoriánus-rend uj kápolnáját, rendházát és az Isteni ÜdJó tisztító
vözítőről elnevezett második római
hashajtó a
katolikus plébániát, amelyet a város
által a rendnek adott volt pénzügyKESERŰVÍZ
igazgatósági épületben létesítettek. Áz
ünnepélyes tábori istentiszteleten
a
Mióta a j a p á n o k minden m á s püspök a várost felajánlotta Jézus
— A N Y A K Ö N Y V I HÍREK. Az «tn é p n é l sikeresebb harcokat foly- Szentséges Szivének. (MTI)
mult
héten született 27 fiu és 29 leány.
tatnak valahol Ázsiában, nyilasaink
— A baromfikereskedők
iparjogi Házasságot kötöttek: Horváth István
máról holnapra a turáni-eszme híminősítése. A kereskedelemügyi
mi és Bárányi Lenke Emiim. Vártay Zolveiül szegődték. Bizonyos Pál Feniszter konkrét esetekből folyó szük- tán János és Urbáq Maria, dr. Ecdrőrenc cikkéből megtudjuk, hogy a séglet folytán állást foglalt a baromdi Ferenc és Korek tua Olga, Baló
magyar Isten szó a japén
u d i - fikereskedők
iparjogi
minösitése László és Csórja Katalin, Dickuian
t a m a (ősiélek), vagy ha agy tet- ügyében. Eszerint ha az iparigazolszik y o k i - t a m a (jó lélek) szó- vány kifejezetten élő baromfival vagy Ferenc és Zántó Mária, Nagy János
és Hajabács Rózsa, Misán János és
ból származik. Viszont ugyancsak kifejezetten vágott baromfival
való
isten jelentésű japán K a m i
szóból kereskedésre szól, a kereskedő csak Pálinkó Erzsébet, dr. Lőbl István és
lett a magyar f e n e , ez viszont élő, illetőleg csak vágott baromfival Barta Veronika, Varga Mihály és Védős Zsófia, Németh József és Richazonos a f e n n határozó-szavukkal, való kereskedés gyakorlására
jogotehát a fene eredeti jelentése: fen- sult. Ha az iparigazolvány baromfi- weisz Ibolya, Németh András és Véc
séges vagy felséges.
'(Ezek val való kereskedésre szól, a keres Erzsébet, lluszta Nándor és Bernóczki
után nem is sértés, ha valakit fené- kedő mind élő, mind vágott baromfi Aranka, Kószó Mihály és Szabó Erzsébet, vitéz Farkas István és Apró
be küldünk.) — De megtudunk egyéb árusításával foglalkozhat
Mária,
Csányi József és Császár Veérdekességeket is. Az e m b e r s z ó
— Orvosi hir, Dr. V a r g a István ronika, Agócsi András és Szőke Vejapán »alaki hasonmása* a b a n beru,
amely azt jelenti, hogv városi orvos, belgyógyász a harctér- ronika, Szekszárdi János és Strausa
s z o l g á l n i . Ezek szerint az em- ről visszaérkezett. Rendel d. e. 8—9-lg Irén. Elhunytak: Csonka József 83
218 éves, özv. Bárkányi Mátyásné 57, Jó«
bert azért nevezik ember-nek, mert Újszeged. Ráday-u. 2.
nás Sándor 35, GÍöckner Józsefné 73,
Dr.
B
a
r
a
c
s
Marcell
gyermek
kötelessége a szolgálat Az istenség
és természetesen a közösség szolgá- gyógyász szakorvos rendelését újból Stefandel Henrikné 66, Gvumbjer IloPál 58
320 na 8 hónapos, Bottyánszky
lata.
Hát már bocsássa! meg a megkezdte. Zrinyi-utca 9.
Dr. S z ei 1 e r Tivadar fül-, orr-, éves, Pataki Jenő 11, Apró István I
nagy orientalista, de minekünk rokonszenvesebb lenne, ba az ember gégeszakorvos és fogszakorvos harc- napos, ökrös Julianna 35, László LaVilmos 69, Hajász
szavunknak olyan lapán alaki ha- téri beosztásából hazaérkezett és új- os 79, Ráczky
Szeged I., Zrinyl-utca 5. Berfalanné 32, Grünhaum Izidor 70,
sonmását találná meg. amelv azt je- ra rendel
lenti. hogv: s z a b a d n a k
l e n n i ! szám alatti rendelőjében d. u. 3—6-ig Szelesi Sándor 51, Bukinácz István 68,
Telefon: 24-71.
226 Hegedűs lstvánné 52 éves, Segner Li—oOo—
Dr. B r e i c h n Béla fogorvos ren- pót 67 éves, özv. Brenner Antalné 77,
— A vendéarlátóiparnsoE
az uj delését újból megkezdte Rudolf-tér fi. Almási Sándorné 54, Hagyik Tibor i%
árak.
Az Srmgzitéssel
kapcsolatos Telefon 17-64
241 Franck József 86, Bo^or Pál 6, Zöldi Margit 20 napos. Gerebecz Józsefrendeleiek. amint ismeretes, jelenlé_ Asszisztensnőképzés. Az ország né 41, Varga János 24 és Dóczi Jákeny áreltolódásokat eredményeztek a
egyetlen
laboratóriumi
asszisztensnőközszükségleti cikkek terén. A vennos 72 éves korában.
déglátóipart
szakma
kiszolgálási képző kétéves tanfolyama az egyetem
árait a régi anvaffárak alanián álla- fennhatósága alatt középiskolát végpították meg annakidején, ezért mnsf zett leányokat tudományos pályára kémozgalom indult meg arra, hogv az pez ki és biztos jól fizetett állásba
eddig érvénvben volt árak" megfelelő helvez. Felvételek megkezdődtek, kormódosítását kérjék'.
A szegedi ven- látolt számban vesznek fel hallgatódéglősök szombaton délután fél ré«v- kat. Tájékoztatót a Szegedi Katolikus
kor fittek össze a Tisza-szálló külön- Nővédő Egyesület. Szesed Korona-u K!»tizál-<ér 'hereskedelmi Bank-épület.)
termében megfan'ácskrzni a teendő- 18. küld.
_ Halálozás. P o l v á n i Boldizsár
ket. hasonlók-érmen a cukrászok is ér— Vadászpuakával kiütötte a szetekezletre fllnek' össze a közeit nanok- Andor nv. csendőrezredes julius 2-án
han. Ezeken a megbeszéléseken meg- Pa lies fürdőn 80-ik életévéhen váratla mé t. Pénteken este fél 9 órakor Juszövegezik' azokat a kérelmeket. nme- niil elhunyt Temetése Szegeden a fel- hász István 38 éves földműves Fekesővárosi
Dugonics-temetőben
julius teszél 382. szám alatt levő házának
Ivekben az 'Arellpnörzés
Or=?á
Kormánvbizfosságától a vendéglátó- 1-én délután 5 órakor Megboldogul- udvarán vadászpuskájával lövöldözve
kihjvott
Nagv a jobb szemét kiütötte. A
ipar fogyasztói árainak
felemelésé' tat özvegve. csikszentmártoni
Árpádné, mentők a szemklinikára vitték.
kérik. A cukrászok" a kiszivárgott hí- Ida, nővére, özv. Hollakv
rek szerint a ielpnieei 40 fillérei sfi- valamint kiterjedt roknnság gyászol_ Elmenekült a tétlenért
Wlv«j.
228
teménvárnk helvett 46—1R filléres, az ja.
Főfasor
elsőrendű üzemeknél 54 filléres árak
— A Délvidéki Szemle legujahh Robonvi Lajosné Újszeged.
pneedétvezését kérik' és ugvantlven száma a Dugonics-Társaság 50 esz- 53. szám alatt lakó MAV-felügyelő fearányban kívánnák emelni a fagv'.ali tendős jubileuma jegyében készült. A lesége pénteken délben tettenért egy
árát Is
lap közli Banner János.
Pálfv Jó- besurranó tolvajt, amikor a ruhászsef és Firbás Oszkár tanulmányait szekrényből igyekezett ellopni az ott
— A TTRZA VTZATLASA. A "ze G'ulácsv Irén beszédét, amelvef a Tö- levő ruhakészlet néhány darabját. A
ged? rendőrség révUanitánvsáen ie- mörkény-szobor leleplezésekor mon- munkájában megzavart tolvaj, amikor
lentésf szerint a Ttsza vízáttása dott. Oroszlán Zoltán a Tápal-kiálB- meglátta a belépő asszonyt, a ruhásjiltins 3-án esfp 7 órakor 347 err 'ásról ir. Nagyon érdekesek azok az szekrény mögé rejtőzött és amikor
a levegő hőmérséklete 15 tok Tel oldalak", ahol Bálint Sándor Móricz Rohonyiné kiszaladt a konyhába, hogy
zins volt.
Zsigmond hozzáirt leveleit teszi köz- segítséget hívjon, kimenekült a szellőzés céljából kinyitott ablakon, ahol
— Marófhy-Meízler Bcfeg. Mar'óthv zé.
— öngyilkossági kísérlet Szómba- minden valószínűség szerint be is haMeizler Fárolv nvilas képviselő, e
betiltott Pesti üis'ág főszerkesztő-tu- fon reggel 9 óra tájban Ferenczv- tolt a lakásba. A meglepett és elmelajdonosa. súlyos idegállapotban be- Szabó Ilona 23 éves bajadon a Vitéz- nekült tolvaj személyleirása a követtegen fekszik. Még m á j u s 24-én szál- utca 16. szám alatt levő lakásán ön- kező: körülbelül 170 centiméter mafiatalember, aki fehérmegmérgezte gas. barna
lították Ke idegösszenmlással
egvik gyilkossági szándékból
opsti klinikára. Orvosai szerint á'Ja- magát. A kihívott mentők a belgyó- drapp kabátot és sötét nadrágot viselt. A megadott személyleírás alapgyászati klinikára vitték.
nota javulóban van.
ján a rendőrség megindította a nyo•MMMHHBMimiiMlftASm
mozást.

Különvélemény

O R R J I V I T I S

Gnflri B fiánál Brsss:

Egri Laíos és felesége Salamon Klári, Salamon Mária *
szomorú szívvel tudatják, hogy forrón szeretett édesanyjuk

özv. Salamon

Idolfné

Sziklai Malvin

hosszú szenvedés után életének 78. évében elhunyt.
Temetése iulius 5é-n hétfőn délután 5 órakor.
Szeged, J943. julins hó 3.

A Szegedi Katolikus Nő védő
Egyesület felkéri tagjait, hogy Várhelyi József belvárosi plébános, prelátus ur az egyesület disaelnöképek alá.
pitványi gvásztniséjéu.
julius 5-éu 9
órakor a fogadalmi templomban tninéi
számosabban jelenjenek meg.
— Értesítés, A városi gőzfürdőben
a mérsékelt nyári üzem julius bó 5-ét.
megkezdődik. A gőzosztály férfiak részére: kedd, csütörtök, szombat, vasárnap. Nök részére: hétfő, szerda,
péntek van nyitva. A z iszap, hideggyógv és kádfürdők wudes územbea

Igazgatóság.

* n
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— Iparosok cérnája
megérkezett.
'rnmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmsmmmm , e S ! a z arcbőr. Pótanyagmen
Utalványok az ipartestületben
julius
5—15 napjai között naponta délután 4
arcápolószerek. Szőrszálak, szemölcsük végleges eltávolítása.
—7 óra között kaphatók.
221
, í 8 d z $ i kozmetika. Horváth Miháty-u. 9. (Széchenvi-Moziva! szemben.)
— Lopások. Mikulák Jenő Mátyás- A MAC atlétikai versenyének
feladó állomáson vasuli
iéi' 26. szám alatt lakó kömüvessegéd
kocsihoa
eredményei
szállilva:
lejelentést leit a rendőrségen, ismeBudapest, julius 3. A MAC renderőien tettes ellen, mert szombaton
A város közellátási hivatala hi- I. r. lucernaszéna
fcT-flött nyitott
lakásának
zárattad zésében szombaton délután rendezték vatalosan közli a Szeged város terü- l. r. lóhereszéna
szekrényéből több kenyér- és cukor-; meg a budapesti területi felnőit és if- letén érvényes hatóságilag megállar. ballacinszéna
14
jej.yet ellopott. _ Kisenberger Adolf júsági atlétikai versenyt. Az első uap pított árakal:
I. r. zabos bükkönyszéna
14—
eredményei
a
következők:
sz ntegyleti szolga lezáratlan kerékJ. r. muharszéna
12Fogyasztói ár: Só: 54 rillér. Cso100 m felnőit futásban 1. Csányi
Be' ját ismeretlen felles pénteken délr. rétiszéna
13—
magolt só: 84 fillér, poralaku marhaGyörgy
UTF
10.6,
előtt a közellátási hivatal elől eliopSavanyu, erősen ázott rétiszéna 13.—
100 m ifjúsági futásban 1. Ilegyesl só: 28 fillér, 5 kg-os darab marhasó Savanyu, erősen ázott rétiszéna
ta. A kerékpár 000 176 gvári számú,
6.50
1.80
P.
10
százalékos
ecet
a
vevő
edéfekete vázu, kékcsikos. Értéke 276 UTE 11.5,
1.
r.
takarmányszalma
6.—
800 m sikfutásban felnőtt bajnok nyébe mérve litercnkiiit 1.28, félliteres I. r. rozsszalma
pengő. — Bezendi Béta Rókusi Feke5.30
palackokban 86 fillér -r 85 fillér.
tefoldek 227. szám alatt lakó motor- Hires UTE 1:57.8.
Egyéb szalma
ó.—
Denaturált szesz: kimérve 3.70 *P.
800 m sikfutásban ifjúsági bajnok
szerelő ismeretlen tettes ellen tett
Nem vasútállomáson
történő- el1 literes 4 P-j-1 P palackbetét, fél adás esetén minden cselben az, ár
feljelentést a rendőrségen, mert pén- Muska AMOTE 2:4.6.
fillér q-kint 2 pengővel kevesebb. Lábon
5000 m sikfutásban felnőit bajnok literes palackban 2.06 P + 8 0
teken délután 2 óra tájban háza elől
palack betét.
3 Ivukot 40 pengő értékben ellopott. Szabó Miklós MAC 14:56.4,
eladott szálastakarmányok
legmaga3000 méteres sikfutásban ifjúsági
— Bakos Antalné Farkas Anna alÉlesztő: dekádramonkinf 4 fillér. sabb termelői árát ugy kell megáltagvöi lakos G. F. H. 206764 gyári «zá bajnok Molnár UTE 9:28.4.
— A 60 lapos ezivarka papir eddigi pltani, hogy a betakarított szálastamo kerékpárját
ismeretien
tettes
110 m gátfutásban felnőtt bajnok ára 3 fillérrel, a 100 hüvelyes szjvar- karmány ára a kaszálásig, gyűjtési és
szombaton délelőtt 10 órakor a Fo- Hidas Gdön BRTF 15.3.
kahüvely pedig 8 fillérrel magasabb behordási költségekkel együtt
sem
dor-utca 2. szám alatti ház kapualiá110 m gátfutásban ifjúsági bajnok az. eddig megállapított áránál. — Bú- haladhalja meg a fent mpgállapitott
ból ellopta A kerékpár értéke 150 Czája TJTE 185,
zadara 1.38 P. — Finomliszt 1.34 P. termelői árat. Átalányösszegben a terpengő. — Molnár Rozália ölbalom-u.
Távolugrásban felnőt) bajnok Ver- — Egysége* btiza- és rozsliszt 58 fil- melői árat megállapítani nem szabad.
21 szám alatti lakos 16 pengőt 1 be- mes RRTF 706 em,
lér.. _ Kenyér 58 fillér, zsemlye 10 A termelő állal a piacon eladott áruk
jelentőlapot és 1 legújabb z.sirjegvel
üzletébe a fenti árnál q-kint házhoz szállítva
Tárolngráshan ifjúsági bajnok Gvi- fillér: Kenyér viszonteladó
tartalmazó
pénztárcáját
ismeretlen mesi RFAC 637 em.
szállítva 55 fillér, zsemlye 8.5 fillér. legfeljebb 1 pengővel, kazalban rakva
tettes szombaton a marstéri piacon
Rúdugrásban felnőt) bajnok HoTeljes tej ára belterületen: Terme- pedig 1 50 fillérrel magasabb.
elemelte. — Az ujszegedi kendergyár monnav MAC 380 rm.
lő részére a fogyasztó lakására szálA gyufa legmagasabb
fogyasztói
munkaterméből ellopta julius 1-én isRúdugrásban ifjúsági bajnok Ják- lítva 52 fillér, termelő lakásán, pia- ára dobozonkint 8 fillér.
meretlen tettes Gondola Júlia Farkas- falw MAC 280 em.
con, vagy viszonteladó részére eladKristálycukor fogyasztói ára kiéira 14. szám alatt lakó gvári mnnGerelvvetósbPn felnőt) bajnok Vár- va 50 fillér. Tejcsai-nokí tej 54 fil- lónkint 2.10. kockacukor kilónkint 2.16
kásnő rrtiküljéből a kenyér, és eu- szegi MAC 62 92 m,
lér. Pasztörözötl tej 2 fillérrel ma- porcukor kilónkint 2.13 pengő.
korjegyeit. — Ráez Tstvánné Győri
Gerelvvetésben
ifjúsági
bajnok gasabb.
(A vágómarha termelői árát. a mar•Rozália csongrádi lakos
feljelentést Bánkút) BRTF 50.12 m.
Teljes fej ára a város külterületén: hahús fogyasztói árát. továbbá az élőtett a rendőrségen ismeretlen tettes
Kalapács vetésben felnőit bajnok termelő részére a fogyasztó lakására és vágott baromfi árát lapunk keddi
ellen, mert szombaton délelőtt
a Németh MAC 53.30 m
szállítva 45 fillér, termelő lakásán, számában közöljük.)
marstéri piacon kabátja zsebből kiA versenyt vasárnap folytatták.
Petróleiimkiosztás.
piacon, vagy viszonteladó részere elemelte pénztárráját 221 pengővel. —
A petróleum jegy 1. sz. szelvén vére
(MTP adva 43 fillér.
Feljelentést fett a rendőrségen a szeTanyai tejgyiijtő állomás legalább t liter, a 2. sz. szelvényére pedig fél
gedi postahivatal is, merf a Boldog—oOo—
vásárolható
iulius
40 fillért köteles a termelő részérc liter petróleum
asszony-stigáruf és a Rérsi-kömt sarhónapra.
fizetni a heszállitoll tejért.
Orsxéao* levente céllövő
kán levő automata telefonfülkéből isTejfel, legalább 16 százalékos zsírmeretlen tettes junius 29-ről 30-ára
ba'noksócok Sxolnokon
tartalommal a város bcllcriilelén, fovirradó éjszaka a kézib •szólót levágJulius 10. és 11-én tartják meg gyasztói ár 2.10 P. viszonteladói 1.90
ta
Fenyő Ferenc Bus páter-utca 8
Szolnokon az országos levente céllö- pengő.
szám alatti lakos fellelentést lett a vő versenyt. A versenyeken rész (veTejfel tanyákon, a város külterülerendőrségen ismeretlen tettes elleni, hetnek azok a társadalmi sportegye- tén: fogyasztói ár 1.90 P. viszontelVidéki előfizető. Jó szeme vau, hogy
mert pénteken délután 12 pengő) tar- sületben igazolt iskolánkivüii leven- adói ár 1.70 P.
talmazó pénztárcáját a Szőnvi-fürdő- ték _ ha 19 évesnél fiatalabbak —,
Yoghurt fogyasztói ára 2 dl-es észrevette. Valóban a kormány egyik
ben ellonta. A rendőrség a feljelenté- akik az 1912-i országos levenle céllö- üvegben 32 fillér, 2 és fél decilitcrcs pesti félhivatalosa a miniszterelnök
és a kormány illeni látogatása alkalsek alapján megindi'ottn a uvnmnzást vő versenven vagy a sportszövetség üvegben 38 fillér.
által rendezett országos bajnokságoTehéntúró fogyasztói ára: 165 P mával irott cikkében /szegedi közvékon még bajnokságot nem nvertek, illeményz-képpen lapunkban (megjelent
sovány tehéntúró 135 P kg-ként.
letve első helyezést nem értek el. A
nem kell
Pasztőrözött teavaj adagolva
10.20 üdvözíést közölte. Ennek
versenven csapat- és egyéni versenyPasztőrözött feavaj tömbben
10.1O különösebb jelentőséget tulajdonítani,
számok szerepelnek. A csapalok létPasztőrözetlen travaj adagolva
9.80 ez csak azérl lörlérit, mert a miniszszáma 7 fő. amelyek közül az 5 legüdvözölni
Pasztőrözellen icavaj tömbben
9.70 lerelnöküt. üdeérkezésekor
jobb köregységet elért eredménye
Főző vaj
9.50 csak a Délmagyarország tartotta ilszámit.
domosnak.
A színházi iroda közlemenyei
Piaci irósvaj
.
9 20
A Levente Hirkőzpont
jelentése
Juhvaj
.
8.20
- Nagy az érdeklődés az A-, B- és szerint az országos céllövő bajnoksá4.50
ti>7(vise|ői bérletek
iránt. Egy-két gon az ország lekjobb 140 leven|erél- Juh gomoly a
490
napja csak, bogy a bemutatobértel lövő.jc mérkőzik, igazolva azt a té- Juhturó
5.—
jobb helyei és az első két páholysor telt, hogy a /Céllövészet mindig hon Juhturö csomagolva
Juhturó 10 dkg-ként kimérve
—.58
elfogott és máris igen nagv érdeklő- védelem!/
Juhturó 10 dkg-ként csomagolva —.60 FEKETESAS U. 21. (ezelőtt tlonvéddés nyilvánul meg a többi népszerű
Az országos levente úszóverseny' Kevert turó 10 dkg-ként kimérve —.18 tér 4). Beiratkozások uj, kezdő és
bérletek, az operával bővített A-bcrFriss tvuklojás termelői ára ki- baladó tanfolyamokra. — Eug. szám,
let, az ujabban beállitott B-bérlet és Eszlergomban julius 24—25-én rende367
ként 4.20 P. 10' drb-on alul 55 gr-nál í i 88-1942—43
a tisztviselői bérletek iránt. Az
és zik mea.
ikisebb
drb-kent
21
fillér,
nagyobb
22
B-bérletncl 25 százalékos
kedvez-oQo—
' fillér.
ményt ad a színház és chben a soroKereskedő fogyasztónak 4.50 P ki
zatban a bemutató darabjai kerülnek
X A FzVSE szabadkai vendrgjité- lónkint. 55 gramnál kisebb darabonszínre ugyanazokkal a szereplőkkel.
larlóra csirkék Vásároljon napos CsiAz A-bér!ot e/.cnkivül a bemutalóbér- ka. Vasárnap a szegedi vasutasok sza- kint 10 darabon alul 22, nagyobb 21
badkai testvércsapatukkal
játszanak fillér.
bét Szegeden a Hangya bé.rkellelő álletben színre került operákból
hal
barátságos mérkőzést. TTgv volt, hogy
Kereskedő viszonteJIndónak klilón- lomásnál. Ilona u. 16—20. Telefon 11-19
operát jüt(at a közönségnek. A tiszta vasutasokat Raró|i Lajossal erősí116
kint 1.40. 10 darabon alul 55 gramnál
viselői bérlefre 40 százalékos kedveztik. ez azonban nem sikerült. A Vasményt ad a színház igazgatósága és a utasban játszik Varga is egy félidői. kisebb 22. nagyobb 23 fillér.
Takarmányrépa ára q-kint piacon
szinre kerülő 25 darab újdonságokat A játékos most jött haza hosszú táBy
vagv házhoz szállítva 4 pengő. Deés klasszikus darabokat uj rendezés- vollét ulán és újból edzésbe kezd.
ben látha'ja majd a bérlőközönség. •
u cember 1-től kezdve az ár havonta
F,z a népszerű bérlet, amelv hivatva
X Szervezkedik n SzVSE. A vasár- 40 fillérrel emelkedik.
Táknrmányrépamag q-kint 200 P.
van a színhazat hozzáférhetővé tenni napi ETO- DVSC mérkőzés ereriméNo- használtat, de jó állapotban levő kemindazok számára, akik szinte mozi- nve rendkívül érdekli a szrgedi vas- Napraforgómag q-kint 70 P
helyérakkal óhajtják
megnézni a utasokat. Ha a győriek győznek, az vember hónapban 210 P-vel. derem resek mcgvéielre. Cini: Makó,- Posta299
szinház előadásait. Bérlelváltás na- megnövelné a SzVSE esélvót is az NB ber hótól pedig 4 20 P-vrl magasabb ifj^k 23.
ponta vasárnap kivételével
délután T-be vaió bejutásra. Persze még így a napraforgómag ára. Tökmag q-kint j i f p g ^ m H H M H M a w H H M M ^ ^
6— fél 9-ig a szinház gazdasági hiva- bálra van a SzVSE—DVSC mérkőzés. 90 P. T/ueernamag q kint 500 P. Vötalában.
Azt azonban egyenlő pontaránnyal xitshngvma oklóber 15-ig q-kint I. r.
nyugodtabban
lehetne
abszolválni, 18.50, II. r 15, január 15-ig 22.50. III.
8-»s MA.V huzalos és 8-as HíSCS azonban a debreceniek győzelme ese- 18 pengő. Junius 30-ig 24.50, 19
I1.
tén a vasutasok harmadik helyre szo Ezen termelői áraknál a piaci és a-fo«s«gánjáró J o k o n w M l o k
nagyobb, sxaraxaí keresek rulnának. A SzVSE igv előreláthatóan gyasztói ár kilónkint 4 fillérrel ma• 1 a 4 6 k
tiz nap múlva kezdi el a szervezke- gasabb.
BALLA
KONZERVIPAR
Megtekinthetők Zeiecsky nradaJoas dést s több uj játékossal frissíti fel
Tavaszi bükköny q-kint 72 P.
H
u
s
x
á
r
u
t c a 8. « i á m ,
haji, Bók*sri|m?on,
NB L csapatát
Szálasfakarmányfélék termelői ára:

Fürst

Közellátási közlemények
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SZERKESZTŐI ÜZENET

Z I N H Á 7

A Szegedi Gyorsíróés Géoíróiskolában

KELTETTESSEN !

Pianinóf, va
rövid zongorát

KOZMETIKA

f Hormonos es uímros
arcvizek, krémek, olaiok, púderek.
Szertlő elleni fényvédő

Szépítő életmód

REITER

szerek.

OSZKARNÉ

K o z m e t i k a i intézete, Szeged,
Dugonics-tér II. I. em. Telefon 26-02
Arcápoláo. Szépséghibák, szemölcsök,
szőrszálak végleges eltávolítása.
Fénykezelés. Tanítványok kiképzése.
Olcsó bérletrendszer.

Ha azt akarjuk, hegy a test és az
i « bőre kifogástalan legyen, gondosíodnunk kell arról, hogy a táplálkozás mértékletes
módon
történjék,
vagyis az étkezések mennyiségét és
minőségét a szervezet szükségletéhez
képest szabjuk meg. A helytelen táplálkozási móddal nemcsak az egészség károsul érzékenyen, hanem
a
szépség is. Igy keletkezhetnek azok a
betegségek, amelyek a bőrt megrabolják frissességétől, színétől és helyet
idnak a fáradt, kifejezéstelen
tekin- V A S Á R N A P ,
tetnek, az idő előtti öregségnek.

RÁDIÓ

A túlságosan táplált test sok zsírt
halmoz fel. Amilyen káros a szépségre a fokozott zsírlerakódás, épp olyan
áldásos, hogyha normális mennyiségben jelentkezik. Ezért már egészségi
szempontból is ügyelnünk kell, hogy
középúton maradjunk, aminek következménye, hegy a formák harmóniában lesznek egymással.
R. 0.-n é.
(Folytatjuk)

) •
KOZMETIKAI ÜZENETEK:
Aggódó anya; Serdülőkerbeli pattanások külső és belső kezeléssel párhuzamosan feltétlenül gyógyíthatók.
Samuéra lsány, A száraz arcbőrü l flMB elég esak az arcbőrön hiányzó faggyú utánpótlásáról gondoskodni, hanem azt védeni is kell.
Szentsei: Nem megfelelő, mert hamar bomlik és másképpen többet árt
mint amennvit hasznát

J U L I U S

BUDAPEST I.
7.30: Fohász. Szózat. Reggeli zene.
8.15: Ilirek. 8.30: őszinte beszéd. 9:
Egyházi ének és szentbeszéd a Szent
Flóriánról elnevezett budai görögkatolikus magyar
plébániatemplomból.
10; Egyházi ének és szentbeszéd a felsővizivárosi Szt. Anna plébániatemplomból. 11.15: Evangélikus
istentisztelet a Deák-téri templomból. 12.15:
Levente-műsor. 1255: Országos Postászenekar Vezényel Eördögh János.
1.45: Időjelzés, hirek. vízállásjelentés.
2: Müvészlemezek. 3: A földművelésügyi minisztérium rádióelőadássorozata. 8.45: Táncoljunk nevessünk. Közreműködik Vécsey Ernő
(zongora),
Wevgand Tibor (ének), ifj. Schwartz
János (vibrafon) hanglemezekkel. 4
óra 30: Hirek magyar, német, román,
szlovák és ruszin nyelven. 5: Magyar
nóták. Matolcsv Margit és
Hámory
Imre énekel, liisér Oláh Kálmán cl

Mos! jó árban eladhatja
h á l á t , szöllő #t szánté
t a n y á s b i r t o k á t

Káettlkek 7000 P-től feljebb. —
Adómentes
•saiádi hál, I szobás, kertes, víz,
villannyal
Felsóvároson 20.000 P — Adómentes családi
kés 0 lakással, kerttel, viz, villannyal Rókueon 42000 P — Adómentes családi báz 8 szobás, fürdőszobás, parkettás, pincés, kertes 48
eaer P — Adómentes esaládi ház 3 szobás, kertes, Felsővároson 32.500 P — Emeletes bérház
4 szobás, előszobás és 6x1 szobás lakással Petőfi sugárutnál 50.000 P _
Magasföldszintes
ház 6 lakással Felsővároson, Szilléri sugárutnál 35.000 P — Alsóvárosi templomnál családi
báz 8 szobás lakással udvari épülettel 48.000
P _ Emeletes bérház 6 lakással
Csongrádi
Sugáruti iskolánál 60.000 P — Emeletes sarokház, ízletes, 3 szobás, 4x1 szobás lakással
Kálváriánál 75.000 P — Adómentes emeletes
ház 2 és 3 szobás komfortos lakással 100.000
P — Emeletes bérház 4x3 szobás
lakással,
kerttel Boldogasszony sugárutnál 100.000 P
Algyőn nagy sarokház
6 szobás, nagy
kerttel
fő utóm 30.000 P _ ELADÓ FÖLDEK, szöllő
és szántó, tanyás birtokok. — 500 n. öle 8 szán
tó berés Kálvária vámháznál 13000 P - T600
n. Sí szántó szatymazt autóbusznál 10.000 P _
4flM
öl szántó Alaryő farki dűlőben 16 000
P — S kat. szántó algyői repüőtérnél 20.000 Pi
— 10 holdas szántó Deszken 30.000 P — 50
holdas szántó szőregi határban ~ 150.000 P —
20 holdas szántó tanyával Deszken 50.000 P -30 holdas szántó tanyával Deszken 90000 P —
100 holdas szántó tanyával ártéai kHttal. Z»m
boron 400000 P — 2 holdas szöllő tanyával
Alsótanyán 20.000 P _ 4 holdas szöllő. szántó
tanyával Sándorfalván 24.000 P — 6 hold szöllő. szánté tanvávat. Nagvszéksóson 70 000 P
Belvárosi magasföldszinten háznak 2/|0-ed része
'>0 000 pengő
ALKALMI

VÉTELEKI

M é % m r n é
F. J í irediban. Hőrthv M. u. 2

Kulturaalotáhál

BUDAPEST

II.

9: Mindenből egy keveset. 12.15:
Kamarazene. 3: A rádiózenekar műsorából. 3.45: Legrégibb képes folyóirataink. Dr. Dezsényi Béla előadása. 4
óra 10: A Szegedi Vasutasok Hazánk
Dal- és Olvasköre. Vezényel Kertész
Lajos. 4.35: Száz év a tnagyar festömiivészetben. 5: Azúrkék égbolt alatt.
(Május 16-i adásunk
megismétlése.)
6.10: A magyarság és az antik műveltség. Dr. Kardoss Tibor előadása a
magyar humanizmusról. 6.30: Carmen.
Dalmű négy felvonásban. (Hanglemezről.) Utána hirek.
H É T F Ő .

J U L I U S

BUDAPEST I.
5.40: Üzen az otthon. A Vöröskereszt hajtársi rádiószolgálata.
6.40:
Ébresztő, torna. 7: Hirek, közlemények, reggeli zene. 10: Hirek. 10.15:
Zenekari müvek. 11.10: Nemzetközi
vflzjelzőszolgálat. 11.15: Itj. Toronyi
Gyula énekel, zongorán kisér Földes
László. 1140: Thököly hitvese. Irta

1 B Í M ART A W O H S Z A B
VASÁRNAP, 1948 j u l i u s 4.

BUDAPEST I I .
8: 'Az ember tTagédiáia. Dráma'
költemény kétrészhen. Irta
Madách'
Imre, rádiószlnnadra
alkalmazta
rendezte Németh Antal, zenéjét szerezte és vezényli Farkas Fereac. Utána hirek".

oniiiinhi^
a másnapf

Szépem berendezett szoba egy, esetleg két személy részére fürdőszoba használattal kiadó.
Szentháromság u. 2. I I
10.

Üres parkettás
szoba Stoppellassa
ruháit a
kiadó. »Belvárosban 2« * Budapest*
kézmüszö
vőnél.
Eredeti
gyári
jelige.
beszövések. Üzlet: Há
KERESEK
i sörkerttel
szemben
elefonszám 22-65.
4 tagu család részére
Újszegeden teljes elláIrodakisasszonyt
feltással 2—3 heti Idő- vesz Czégély műszaki
tartalomra
vállalat, Tisza
Lajoskörot 57

Í

l a k á s t

*A
f"

dr. Eörssy Júlia, 12: Harangszó. Fohász. Himnusz. 12.10: Rendörzenckar,
vezényel Bánfalvy Miklós. 12.40: H K
rek. 1.20: Időjelzés,
vízállásjelentés,
130: Honvédeink üzennek. A Vörös*
kereszt bajtársi
rádiószolgálata. 2*
Szalonötös. 230: Hirek, müsorismer*
tetés. 3: Budapest honvéd Őrzászlóalj zenekara, vezényel Pongrácz Géza. 3.30: Az ut Dai Nipponig. Csuzimától Havájig. Rásy Barna előadása,
3.30: Csepreghy Gyula tilinkózik. kíséri Horváth Jancsi cigányzenekara,
4 20: Hirek. 4.45: Időjelzés, hirek. 5r
A betegek élelmezéséről
általában,
Dr. Somos
Elemér
előadása. 5.15:
Közvetítés a (Hunnia-filmgyárból.
5
óra 50: Koskennlemi, a finn költészet mestere. Képies Géza előadása.
A verseket Lehoíay Árpád mondja
el. 6.20: A Mária Terézia 1. honvéd
gyalogezred zenekara játszik
Seregi
Artúr vezénylésével. 6 50: Hirek. 7:
Körül a világ szabadtéri szinpadalg.
Innocent Vineze Ernő riportja' hanglemezekkel.
820: Látogatás Beniáth
Aurél festőművésznél. 8.50t Könnyűzene — könnvfl percek. Közreműködik
Kellv Anna. Palló Imre. Angval Nagv
Cvula, Laskó-énekegyüftes és a rádiózenekar. 9 40: Hirek. 1010: Vidák József cigányzenekara muzsikál. 10.50:
Zenekari müvek. 1145: nirek.

APRÓHIRDETÉSEK

M é z e r n é
i r o d á j a közvetítésével.
E l a d ó családi és b é r h á z a k ,
szóllő, gyümölcsös, szánté
tanyásbirtokok !

gSnyzewflkara. 550: Ksoftár Ss trombitaszó. Wass Albert elbeszélése. Felolvasás. 6.10: Szervánszky Péter hegedül, zongorán kiséri Szirányi János.
6.35: Legkedvesebb verseim. Elmondja Mészáros Agi. 6.50: Hirek. 7: Az
olasz rádió műsorából: Szórakoztató
zene, 7.25: Akiket mindig szívesen
hallgatunk. Budinszky Sándor csevegése. 7.40: Rég volt, szép volt. Részletek Zeller: Madarász cimü operettjéből. 8.50: Hangképek a
vasárnap
sportjáról. 9.10: Filmdalok. 9.40: Hírek, sport- és
lóversenyeredmények.
10.15: Ki mit szeret? 11.45: Hirek.

számára

íap

csak

délután
5 óráin
v e s z

fel

a

kiadóhivatal.

Szerény különbejáratu
bútorozott szobát ke- Ajánlatot 152-es postaresek. >Lehetőleg kül- fiókba kérek.
város* jeligére.
KIADÓ LAKAS:
Keresek egyszerű, de 2 szoba, előszoba bútiszta bútorozott szo- tor, fő-bérleti lakással
bái, «100» jelige.
azonnalra,
Belvárosban, bútorozott szoba,
Szépen bútorozott szo- konyha használattal. —
ba kiadó. Szent István Kertész
lakásügynöktér 15, I. 7.
ség. Kölcsey u. 10.

Ügyes szobainas a háztartás minden ágában
jártas, állást keres. —
•Délelőtti órák. jelige.

Textilnagykereskedés a
szakmában
gyakorlott
segédet felvesz.
Cim:
Klauzál tér 5.

Németet, franciát, spanyolt, olaszt tanít, pótvizsgára előkészít német anyanyelvű nyelvész.
Leve'et .Nyelvész* jeligére a kiadóba.

Jóházból való fiút vagy
leányt tanulónak vagy
kiszolgálónak
felveszünk. Centrum, Dugonics tér 1.

Bútorozott kis
szoba LAKÁSBÉRBEADÓK
figyelkülönbejáratu. 1 sze- és bérbevevők
mély részére kiadó — mébe! Lakások, bútoTömörkény u. 12, Csí- rozott szobák, üzlethekos.
lyiségek, lakrészek, komoly, szakszerű és —
Különbejáratu
kényel- gyors közveiitése előmes bútorozott
szoba íegmenteser a
Belváfürdőszobával kiadó — rosi
Lakásügynökség
Baross Gábor u. 3a. I. nél. csak Dugonics tér
emelet.
11 sz.

Birodalmi német nő lanit irni, olvasni és beszélni. Jelige »77«
Perfekt gépírónő óragépelést, jegyzetek készítését, másolást vállal. Érdeklődést 18-03
telefonon.

Tüzőnők, cipész segédek
flekszt, ágó és
mrm
teksz munkára felvétetim
nek. Jelentkezés va•sm
t í z l<?1 h e l y i l e g
Vcresács u. 17a. sz. ház I sárnap is. Jung eipőÜres albérleti
szoba, , eladó. 2X2 szobás mo- • üzem, Korda u. 25, —
keresek
<Házaspár> j dern lakás, sok föld* j Kálváriánál.
mellékhelyiségíeligére Szeged, posta-; szinti
gel. Viz, villany, hel.-ő I Tanoncot (leányt) havi
fiók 170.
csatorna Érdeklődni d. 50 P fizetéssel
félve*
Tágas, világos
üres u. %—4-ig.
szek. Gáspár Illatszerszobát
keresek üzlet
tár, Széchenyi tér 7.
részére a Belváros kö- Eladp ház adómentes,
zepén külön bejárattal 2 szoba, előszoba, nagy Tanulólányok varrodáJoó Ferenc
óranagy- konyhakerttel. Szamos ba és kötődébe fizetéssel felvétetnek. Francz
kereskedő. Gróf Appo- u. 8 sz.
kötődé és varroda, —
nyi 23 sz.
Oroszlán u 6.
Egy
szoba,
konyha,
Fóbéruemij és kealyü
6pejzhó! 4Hó lakás ta- Kutyanyirást váliateX
azonsaira
karítás
ellenében ki* levelezőlap hívásra el- varrónőket
adó. Érdeklődni szíves- megyek. H J Deák ¥. felveszek. Pauiusz, Káségből Bihari utca 19. u. 25a.
rász u. 10.

Polgári stábat,
alsós
gimnazistákat
javító
vizsgára előkészít
—
«VII-es gimnazista, jel
ige a kiadóba.
őskeresztény,
munkálatokban

irodai
jártas

tisztviselő-

im

felvesz
azonnalra Jiodváth
nos, Móra U. 21.

Já-

Jómunkás fodrász hölgyet keres Nagy fodrász. Újszeged, Bethlen
u. 9b.
Németül beszélő fiatal
leány állást keres gyér
mekek mellé délutánra,
német órákat j s adna.
*P. I.» jeligére a ki*
adóhivatalba.

MagM
ó r a b é r f i i efésiri

asztalossegédek
felvétetnek

1>ÜNAI
asíta|«s
Debreceni u. 11. Jelentkezni lehel vasárnap délelölt.
239

UúAíaAlúsi
aEfajJ&naLott.
Mindenes jó bizonyítványokkal Szöregrc felvétetik.
Elsőrendű
koszt .és jó
fizetéssel.
Jelentkezni Szeged. Nádor u. 10 sz. a. a délelőtti érákban.

2 70 m férfi ruhaszövet
ZÁLOGJEGYET.
eladó Baross Gábor u.
bútorokat
éa
hajonlc
3a. II. em.
Eladó egy olnjpumpás
fogorvosi
szék.
egv
nikkel falikar üveglappal elektromos
furógép 110 vollos. orvosi
vizsgálóasztal. Dr. Szegő. Szabadka. Gőringu. 3.

5 ágy
csillár

használati
tárgvakai
magas
áron
veszek

Leánv v. fiu tanuló —
felvétetik. Székelv fénv
képész, Széchenvi tér
2a. sz.

PDÍÍJ-V€T€L
Solíngenl ollók,
borotvák, kéook
nagy választékban kaphatók. azok köszörülését, javítását felelősség
soo mellett vállalja

F r á t o r műköszörűs
Négy középiskolát végMtknátti Ktlmta a. S,
zett őskeresztény fiút
FOGTECHNIKUS
Légvédelmi
TANULÓNAK
FEKETE
flretéssel
felveszek.
FÜGGÖNYT
Gvelvai, Bajza u. 3
211 rendeljen CSONKÁNÁL
Dugonics tér 4.
115

háztól házig
.targalem ügynöksége
Bútorszállítás
, helyben H vidéken
fépkodaOtkal le.

|"¥ve»1etv*teM irede:
leiayvtee le,

CIQ N

lakásfertőtlenitó vállalat
Szeged, Somogyi-utca 10
l elefon: 31—77.

Bórkabátiát

most festesse, javíttassa, alakittassa.
Szakszerűen végzi Csordás
bőrruhakészitő mester.
Sajka u. 14
271
Rendes asszonyt v^ay
leányt mo.sogatásra —
felveszek. Aradi u. Tej
ivó.
Asztalos segédet állandó munkára felvesz
Czeglédi asztalos, Petőfi S. sugráut 36 szám.
Tanonc fizeté.ssel
felvétetik

A Deimagiiflrország
CSERE ROVATA

Apróhirdetésünkbe a mai
időknek
megfelelő uj rovatot iktatunk he a ugy
véljük, ezzel is előfizetőink
érdekeit
szolgáljuk. Számtalanszor
előfordul
ugyanis, hogy valakinek van valami
holmija, ami feleslegessé vált, de szüksége volna más valamire, amit viszont
nem fud megvásárolni. A »CSKRE«
rimii rovatunkba feladott apróhirdetés
utján mindenki megtalálja azt, "ki a
keresett holmitól akar megszabadulni
és személyes megbeszélés alapján I'l>onyoli|ha|ó a csereüzlet. Mai számunkban már közöljük is első ilyen
hirdetéseinket és uj rovatunkat
igen
tisztelt előfizetőink figyelmébe ajánljuk

Rádió, varroda asztalok, gyermek
vaságy
kisebb üres üvegek elEGY RÉZ
adók. Kölcsey u. 10, 2
GYERMEKAGY
ajtó.
és borbélvszék
eladó.
Kerékpár tiszta uj, fér- Megtekinthető hétfőtől
jfí, icladó.
M|indennap Mikszáth K. utca 12. 1.
12-ig megtekinthető — emelet 2.
Polgár u. 20, házmes- Jókarban levő
sötétternél.
kék gyermekkocsi
eladó.
Érdeklődni
á'i.
Uj perzsaszőnveg eladó gvermckmenhclv altiszt
és egy női jókarban lé- nél.
vő kerékpár eladó. TeELADÓ
réz u. 2.
egy keveset
használ!
MINDENNEMŰ
N. S. U. százas
ÉPÍTÉSI
FAANYAG
fekete lakkhintó, vetőgép, nagy mázsa, ló- Horváth Károly lisztszerszám. kötelek, azon
Kistelek,
ital eladók. Megtekint- kereskedés,
217
hetők Deák Ferenc ti. Petőfi u. 12.
2 szám. Dr. Wodctzkv Keresem megvételre —
Uózsefűék
230 magas árért
Fornet:
SzuEladók lakkcsiszolt — Belgyógyászatot.
francia
hálószoba és kils. Kölcsey u.

moloiMpár

nagv vaspántos ládák. Üzletberendezés,
négy
Megtekinthető
hétfőn, ajtós jégszekrény elGverlvámos u 6. III. 6. adó. Tabán utea 40 sz.

Díszmagyar
menvaszszonyi ruha eladó vagy
kölcsön kapható. PapFiatal kifutófiut felve- pál. Mikszáth Kálmánszek Fonvó Soma, Köl- u. 19
r.fev u. 4
ADÓPRÉS

C S E R E
TISZTA GRAPJU
férfiöltönyt cserébe adnék belföldi perzsaszőnvegért. Cimeket a kiadóba kérek «1943> jeiicére
Gyönyörű toledós ágygarnitúrát adnék cserébe ráfizetéssel is —
márkás rádióért. Ajánlatokat
«Bádiócsere»
jeligére kérek.
FEKETE
békebeli csipkesálat elcserélnék karton
fejkendőért. Jelige •Békebeli*

Rádió J + t , táska gramofon, alkalmi
vétel,
eladó. Tömörbénv
n.
12. Csikós
Mnsdószckrénv és álló
f;'fogasok eladók
Dr.
Kalonáné, Somogyi i l
11 sz
Kis jégszekrény olesén
eladó Dáni u. 3. emelet.

Egy kitűnő állapotban
lévő nagy sparherdt ki- 25-ös, 26-os
főzésnek is
alkalmas, CIPÓ ós PZANDÁL
sürgősen eladó. AlJKE
ELADÓK
Kiss D.-palota. I em. Kertész
lakásügynökVeszek magas árban ség. Kölesei n. 10.
ISKOLA KÖNYV EKET,
ifjúsági és egész könyvtárakat. _ GrünwaldUönyvkercskedes, Horthy'Miklós u 1
1%
Egv női gyapjú fürdőruha, fehér
drapéria
kéj szárnnyal, madeira
Hímzéssel eladó Bőveh
bet Margit u. 30, föld
szint 3.

Jóhangu, niarkas, rovn
kercszIHuros
zongorái
veszek, közvetlen
vevő. Ilauer,
Berzsenviu. lb. 1. 8.

különfélék
Motorkerék*
oár javítását

Barna fél
bá ió, egy vállalom.
gyermek vasagy eladó gepmiiliely,
sugáriit 88.
Alkony n. 5, emelet.

RévészIVlöfi S.-

Negyedik fiu
f>olgári
iskolai könvvek eladók
Újszeged, Felsőkikötösor 8.

MÉLTÓSÁGOK
ASZSZONVHOZ forduljanak
bizalommal
vagyonos
özvegyek, hajadonok, jó
pozícióban lévő i,ővilEgy szép fehér
háló,
lendők.
Birtokosilökágyterilö. prima hátihöz benősiilcs. Budazsák, ülőkád eladó. —
pest, Főpontafiök 304.
Feketesas u. 9
Válaszboríték
Menyasszonynak aikal
nias diófnnéros
háló- 7—8600 pengős kölcsönt
szoba hu(or eladó. Vá keresek magas, fix haszonrészesedésre, hoszsárhelvi sugárul 12.
szabb időre. >Ingatlan
leFiu kerékpár háromne- garancia* jeligére
gyedes, leánv kerékpár veleket a kiadöhivalaJfeles, női
kerékpár, ba.
gáztűzhely eladó. Kos
40 éves független
nő
suth L. sugárút 46.
férjhez menne hozzáillő
Vaiódi
perzsabundái özvegy vagy független
vennék magas alakra, férfihez. <40 éves> jeljó állapotban. Cim a ki igére a kiadóba.
adóban.
Gépekkel felszerelt cipőüzememet
bérbeadEgypárevezős
csónak nám hozzáértő
szakeladó. Tisza Lajos kör- iparosnak. Ajánlatot —
út 52, 5.
Szeged, postafiók 65.
Konyhaasztal.
székek, Elsőrangú.
képvisele*
gyermek
fürdőkád, tekkrl rcwfelkezem, —
francia muszlin
raaa társulnék kereskedelmi
bőrtalpú 41-e* -fli rinő ügynökséggel,
>Áru
kitűnő ál lapot M r
-I van* jelige.
adó. Báró josika n 34
Többéves gyakorlattal Két zsirjegv elveswtt
irodai pénztiárkezelőnö Régcr T.ászíó és János
állást vállal. »ösker.* névre. Kérem a megtalálót jnlalom ellenében
jel.
Viola u. 2 alá leadni.
Egy forgalmas helyen
lévő füszerüzlet
más Házasság céljából szemegismerkedni
elfoglaltság miatt
el- retnék
adó Lakás nélkül. — 30 35 éves komolv és
Briiszeli
körút 14 sz. szolid városi vagy áliami tisztviselővel, leÉrdeklődni hétfőn.
nét özvegyember is. t
Pctrofor
petroleum- gvcrniek nem akadálv.
tizemü
takarcklüzhelv • Kölcsönös megbecsühárom férő h el Ivei al- lés* íeligére levelek a
kalmi áron eladó. Bo- kiadóba
dó. Hétvezér ulea 42.
Megismerkedne
házasAlig használt 35
női
bőrcipő eladó. Frelier,
Széchenyi tér 8, rövidáriiúzlct.

ság céljából
38 éves
csinos varrónő husz'szer nengőt érő ingatlannal. «RÍ7.los
jövő>
ielisére.

Kocsma jogfolytonos,
Prima gázkokszot adcsaládi ismeretséget keres 32
nék wzáraz bükkfáért. főutvonalon,
éves, magas, iómegjeLeveleket
>10 mázsa* okok miatt eladó. Gim lenésü tisztviselő Hájelige alatt a kiadóhi- a kiadóban
zasság céljából. Részlevatal továbbjf.
Egv használt sparherd! tes levelet «Vidéki» jelMegvételre keresek — eladó. Arviz n. 13. La- igére a kiadóhivatalba
kéreg
ka tosné.
használt
LÁTCSÖVET (sukkért)
távcsövet,
fényképezőFelelős szerkesztő és telelős klndó:
gépet. LTEBMÁNN ccg.
B e r e y
G é z a
Kelemen n. 12.

Eladó: ebédlőbtitor, egy
pult, egy üvegfal, egy
kidugós tábla, egy kocsikerék. 2 utcai kira- Kifogástalan férfiruha,
kat, kávépörkölő. Sin- olcsón eladó.
Pópitv
gcr. Margit utea 22.
fodrász, Dugonics tér 3.

kifogástalant
TJgves bejárónőt ió fiCsinos strandkabin, egv
KERESÜNK
zetéssel felveszek. —
vasdragaes, egy
WC
Jung. Korda u. 25 Kál- megvételre. Liget utca kályha, jutányosán elváriánál.
3 is.
235 adó. Munkácsy u. lb.

fehérnemiieket. z á l o g -

iepveket, mirdenröl legHa«znált ruhák, fehér
magasabb álban veszek
neműek,
trodaherende
zé<ck. 110-es hsjszárilc C S E H Ó AtHa-utca 8.
bura. stb eladók.
Ht
vásra báz.boz megyek Fekete szék cs aszlal,
Szinherter. Mikszáth K lehet piros is ós tükutca 11
15^ röt veszek. Fekete-sasU. 9 sz. Pékánvné.

Tanulót
fizetéssel és
Alkalmi
kézimunkást
állandó
bútorcsarnokunkat
munkára felveszek. —
Harkányi
angol
női
házlebontás
miatt
szabó. Mikszáth K. utáthelyeztük Tórökeladó. Tömörkény utca
utca 6 szám alá. —
Juta lék ügynök, ki Sze- ca 12
2c. földszint 2.
Kérjük a cégtáblái
geden és környékén fiifigyelni.
Ugyanott
szer- és
vegyeskeres- Ügyes kézilányokat ál- Tiszta uj sanlung fehér
landó
munkára
és
taveszünk és eladunk
kedőket. gyárakat, malnulólányt
felvesz
Srliim
KOSZTÜM
mindennemű
bútomokat és nagyobb Ipar
divatszalon. esküvőre alkalmas elrokat és ruhaneműműhelyeket látogat és merling
kéi.
216
jól he van vezelve, — Kárász n. 8.
adó. Faragó utca 29,
kurrens
mellékcikket Rádiómfiszcrészt
234
fel- emelet.
60 kc, női motorkerékkaphat.
.Versenyké- vesz Frischtnnnn, Báró
F/LA PÓ
pár, majdnem uj eladó.
pes* jeligére a kiadó- Jósika utca 13.
ba
2 szoba, konyhás ház, Megt. hétfőtől gróf ApTanuló és kézilánvnknt iehontásra való, azon- ponyi Albert u. 23. —
Ogyes. megbízható ta- felvesz Pariing szalon. nal elhordhafó. Petőfi délelőtti órákban. Joó
ta n'ulólányt felvesz He- Horváth M. u 9.
S. sugárul 92. Csiszár. Ferencnél.
gyes Mária női és gyeriprkruha szalon. Fcke- Mindenes főzőtiő, fiatal Sötét hálószoba bútor, Savanyitásra alkalmas
f
gyermekszeretö. jó bi- konyhabútor, uj
esas n 10, cm 5.
gáz- kádak eladók. 'Barnazonyítványokkal
ki® tűzhely,
betoncsövek, gyár. Rigó utca 38.
Kőfaragó
tanonc és háztartáshoz jelentkez- scz.lón függöny, ágyteKeveset használt krém,
rsiszolónő
felvétetik. zen. Attila n. 9. 1.3
rítő, c*illár, előszoba- mély, steppelt gyermek
T'ischer kőipar, Kálvászekrény eladó. Len- kocsi eladó. Öthalom u.
ria u. 3.
Bejárónőt felveszek -- gve! n tea 26.
6. sz.
Horváth
Mihálv u. 9
Három- és kétéves
Kozmetika.
Jókarban levő nemzeti Eladó: férfiöltöny, dupKILLANVA ÍM MELLÉ
la kézimunka ágyterilö
C> vermek szerető 14—15 szín
12—15 év kóröli leányt
2 ajtós jeges, 23-as gyer
ZÁSZLÓ
éves bejáró
keresek félnapra.
mekcipő, női átmeneti
ELADÓ
LEÁNYT
240 felveszek 1 és fél éves Takaréktár u. 2, 19 aj- kabátok. Jókai ulca 3.
2381 r,rossmanné.
és »o.
Gyermekek mellé gyer- kisleányom mellé
könnvehh
házimunkára.
mekszeretrt leányt felveszek Valéria tér 4. Nadnbánné, Polgár utca 15
sz Engl.
Hölgvíndrász
scgédleinvt perfekt viznndolálót. magas fizetéssel —
felveszek
Kecskeméti.
Fodor u 36

Hasznait rúnánál.

Szerkesztőség: Szeged. Kölcsev-utca 10. I em
Éjszakai szeikesztőség:
Kálvaria-u'ca 14. sz
Kiadóhivatal: Szeged. Aradi-utca 8.
lelefor
(szerkesztőség, kiadóhivatal,
nyomda)
13-06.

2X2 személyes egyforma uj asztalnemű eladó. Nyomatott ABLAKA GYÖRGY kórforgogepea
«Fehér damaszt>
jelSzeged. Kálvária-utca 14.
igére kiadóba.
Felelős üzemvezető: A b l a k a LA t v 4B,

