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Erőteljes német ellentámadások
Sztaniszlau és Tarnopol között
Meghfusult szovjet áttörési kísérletek a Dnyeszter és.Pruth
közti szakaszon - Súlyos elhárító csaták a Krím-félszigeten
— Heves légi ütközetek délnyugati és középnémet területek
fölött

Ili. Viktor Emánuel lemondott és a trónörököst az
olasz királyság föhelytartóiává nevezte ki

továbbra ls súlyos elhárító harciban
állnak. Odesszától nyugatra a német
és román erők az ellenségnek nagy
veszteségekat okozva, tervszerűen szakadtak el. Északbukovináhan német
és román csapatok oldalba támadták
az ellenséges táraadó éleket és szétverték azokat. Két kisebb várost viszszafoglaltunk. (MTI).
UJ némot búvárhajó offenzívéra
számítanak aa amerikaiak
Lisszabon, április 12. Bermudából
jelenti a brit hírszolgálat: Knox haditengerészeti miniszter csütörtökön
mondott beszédében kijelentette, hogy
a szövetségesek hamarosan tömeges
buvárhajótámadásokra
számíthatnak
az Atlanti-óceán északi vizein. A német buvárhajók gyártása egyáltalában nem szünetel és meglehetősen jól
vagyunk tájékozva afelől, hogy milyen iramban bocsátják vízre uj hajóikat. Kétségtelenül' hamarosan ismét
tömegesen támadnak' —. mondotta többek közt Knox. (MTI)

Berlin, április 12. 'A véderő főpa— Nettuno területén messzehordó ritkoznak, hogy a hadijelentés erőrancsnoksága közli:
ütegeink az ellenség anyagraktárait teljes német ellentámadásokról szá— A Krim-fcisziget északi arcvo- lőtték és nagy rombolásokat, vala- mol l)e. (MTI)
nalán a német és román csapatok mint sokáig tartó tüzeket okoztak.
A román hadijelentés
kemény harcokban délebbre fekvő
— Német harci és torpedóvető
Bukarest, április ÍZ A román haállások irányában szakadlak el.
repülőgépek a szerdára virradó éj- dijelentés szerint a
Krim-félsziget
Igen sok ellenséges páncélost lőtszakán támadást intéztek a Föld- északi részen, ahol az ellenség tulsuiytünk ki.
közi-tengeren folyó brit-északame- lyal támad, a német, román csapatok
— A Kercs-félszigctén foganato- rikai utánpótló forgalom ellen. A
sított elszakadó mozdulatok során harcok során Algír előtt az erős elKeres városát és kikötőjét vala- lenséges elhárítás ellenére két rommennyi hadifontosságu berendezés bolót elpusztítottak egy hajókaraszétrombolása után kiürítettük. A vánból, bomba- és torpedó találaBerlin, április 12. A keleti harc- lyekért egyedül lett volna érdemest
áldozataikat meghozni
*
nagy erőkkel utánuk nyomuló bol- tokkal pedig 6 összesen 42.000 ton- téren a harci cselekményeket fo- nagy
•evistákkal súlyos harcokat vívunk. na űrtartalmú teherhajót rongáltak kozódó mértékben jellemzik a né- klasszikus értelemben vett esata— Ovidiopolnál, a Dnyeszter tor- njcg oly súlyosan, hogy e hajók met ellentámadások — irja a Német döntéstől, a német tábori hadsereg
kolatától keletre csapalaink heves egyrészének elsüllyedésével lehet TI katonai tudósítója. — Egyebek megsemmisítésétől. A harci eseméközött a következőket irja: Hadvi- nyek legidőszerűbb jelensége, hogjj
ellenséges támodásokat
hárítottak számolni.
selési szempontból az
általános Krím-félszigetén most már telje®
cl és előrenyomult bolsevista erőket
— A Közép- és Keletnémetország helyzet az európai harctereken nem erővel tombol a csata. A németek
semmisítettek meg. A harcok során
20 ellenséges páncélost pusztítot- ellen iníézett keddi nappali táma- változott. Nyugaton az angolok és és románok az elpusztított Kercsból
dások során az amerikai bombázók északamerikaiak felvonulása egyre visszavonultak egy olyau vonalra,
tunk el.
— 'A Dnyeszter a í s ó szakaszán újból súlyos veszteségeket szenved- jebban kirajzolódik azzal a céllal, amelyen már álltak és amely kesÖrheytől délkeletre és
Jassytól tek. Heves légiharcokban és a lég- hogy az invázió utján szárazföldi kenyebb mivoltánál fogva kedveészakkeletre a páncélosokkal támo- védelmi tüzérség tüzével 129 ellen- j támaszpontokat szerezzenek. Dclen zőbb lehetőségeket nyújt az ujabb
gatott orosz áttörési kísérletek meg- seges repülőgépet, köztük 105 négy-J a z angol-amerikai áttörési kisérle- »koptatómalom« üzembehelyezésé hiúsultak.
Jassytól északnyugatra motoros bombázót lőttünk le. Sok lek első szakaszát a német elhárí- re. Az természetesen még elválik,
a német gyorscsapatok visszaverték megtámadott helységre, különösen tás erőssége következtében közbeeső liogy a németek és románok hot
az ellenséget és egy fontos magas- pedig Stettin város területén ká- | szakasz váltotta fel, amelyet mind- rendezték be fővédelmi vonalukat.
lati
terepszakaszt kézrekeritettek. rok, a lakosság körében pedig vesz-' két fél uj átcsoportosításra
hasz- A Krímért folyó csata a Szovjet
Sok elvágott ellenséges harccsopor- teségk keletkeztek. Brit bombázók";
ki.
számára nagy érvágás lesz és olyan
tot morzsoltunk fel.
a szerdára virradó éjszaka zárt felKeleten viszont a helyzetet válto- erőket vesz igénybe,
amelyeknek
— Sztaniszlau és a továbbra is hőzet védelme alatt terrortámadást zatlanul a Szovjet támadó hadjá- ezen a helyen való felhasználása a
*zivósan védelmezett Tarnopol kö- hajlottak végre Aschen városa el- rata és a tervszerű német ellenmü- legkényelmesebb lesz a német és
zött a német és magyar kötelékek len. A város területén károk kelet- veletck jellemzik. Igy ezidőszerint román hadvezetőség számára. Anyaz erős ellenséges ellenállás mellett keztek és a lakosságnak veszteségei csakis Kelet figyelemreméltó. A nyival is inkább, mert meghatárovoltak. A nehéz elhárító körülmé- bolsevisták
több helyeséget foglaltak el.
nagy
támadásainak zott rendszabályok kezdenek kiala— Kővel harcteriiletén csapalaink nyek ellenérc mind a német, mind nagy területi eredményei elvitatha- kulni a Kárpátok előterében. A
bolsevista erőcsoportokat
vertek pedig a megszállt nyugati területek tatlanok. Ámde elvitathatatlan az a Szovjet ugyan reméli, hogy hamaellen intézett támadások során ösz- jelenség is, liogy a németeknek vé- rosan visszaszerezi Krímet, de ebszét.
repülőgépet dekezve is sikerült a Szovjetet a ben épp ugy csalódni fog, mint a
—- Osztrovlól délkeletre a bolse- szcscn 22 ellenséges
vistáknak
újonnan
harcbcvetetl semmisítettünk meg. Néhány birl végső hatás tekintetében kimanőve- keleti arcvonal néhány más szakaerőkkel és erős csatarepiiltámoga- repülőgép Hannover
területén is rozni elgondolásaiból, vagyis meg- szán csalódott. ( m t i ) "
tásal végrehajtott folytatólagos tá- dobott bombákat.
fosztani azoktól a sikerektől, amemadásait elkeseredett harcokban
— Gyors német harcircpülők a
részint pedig
ellentámadásokkal
szerdára virradó éjszaka jó hatásvisszavertük.
— A haditengerészet jármüvei a sal támadlak keletangliai célokat.
inarvai öböl felett 4 bolsevita bomBerlin, április 12. Az Interinf je- harcokban sem sikerült egyetlen
— Egy némel hajókaraván biztobázót lőttek le.
lenti
a keleti arcvonal helyzetéről; áttörési kísérletük sem a keresi
sitó jármüvei a Loire torkolatánál 4
Az érdeklődés
középpontjában hídfőnél, sem az északi bejáratok— A délolaszországi arcvonalon brit vadászbombázót kényszeriteti'ohaincsapataink a keddi nap fo- lek leszállásra. Tengeralattjáróink jelenleg a Krim-fclszigeti súlyos nál, most sikerült nekik túlsúlyúlyamán sok ellenséges támaszpon- 5, összesen 37.000 tonnányi hajót, harcok állanak, amelyket négy nap kat a szivasi sóstavaknál érvényretot és erődöt röpítettek levegőbe valamint kél rombolót és egy akno- óta a sokszoros számbeli fölényben juttatni. A német és román csapalegénységestül.
szedőhajót süllyesztettek el. (MTI) levő bolsevista erő régóta várt nagy tok magukhoz vonva a sziget keleti
támadása indított el. A . német és részén bevetett erőiket, most megromán csapatok az elhárítás és az rövidített állásokba vonultak, miellentámadások során elkeseredett után előzőleg az egész hadianyag
ellenállással rendkivül súlyos vesz- és valamennyi készletet elszállítotBerlin, április 12. 'Az általános i katonai helyen nem fűznek meg- teségeket okoztak emberben
és tak. Ebben a keretben a szerdárai
változatlanságára jegyzéseket a szerdai hadijelentés- hadianyagban a Szovjetnek. Miután virradó éjszaka Keres városát klW ó h-vaUtozaSMl- ttJelákes német I he*
nnnzk kiemelésre
n hnlsevisláUnok
hóunnnM- tartó iirí lettél,- de később az ottan? n ő m /

Német Katonai tudósitó az általános
hadihelyzetről

Német előnyomulás Sztaniszlaunál.
heves harcok a Krím-félszigeten

Erőteljes n*met ellentámadásokról a d hirt
a német hadljelentés

u j szovjet készenléti állást lerohan
CSÜTÖRTÖK, 1944 ÁPRILIS 13 tak és szélvertek.
A Dnyeszter és a Pruth
közölt
német és román kötelékek visszakötelékek mégegvszer sulyos és vé- vertek a bolsevisták ujabb áttörési
res veszteségeket okozva 'visszaver- kísérteiéit, elreteszelve Orhey körlek a szovjet támadásokat. A Pere- nyékét. .fassytól északnyugatra pekop-Armiemzk földszoroson folyó dig német támadó vállalkozások a
harccselekmények súlypontjában a szovjet erők védekezésével szemben
bolsevisták egyre ujabb támadáso- fontos állásokat foglaltak cl. Ugyankat intéznek a méiyen tagolt né- csak terepnyereségei ériek cl a német főharcmező ellen, mig a többi met és román csapatok a Dnyeszter
szakaszon "német és román harc- felső folyásának térségében Sztacsoportok heves és váltakozó har- niszlautól keletre. Tarnopol védőrokban állanak. A Dnyeszter torko- serege továbbra is megtartotta a
lalvidékén, Odesszától nyugatra és legnagyobbrészt égő várost. A nédélnyugatra német páncélos és gya- met csapatok a várostól északnyulogos kötelékek a bolsevisták táma- gatra előrenyomulásban vannak.
dását visszavetették és közben két
(MTI)
*"

Meghiusuít orosz áttörési kísérletek
a Dnyeszter és a Pruth között
Berlin, április 12. A keleti arcvonal déli szakaszáról jelenti az Interinf: A Rrjm-fétsgúgeten diiló sulyos
elháritó harcok során a bolsevisták
többszörös túlerőben levő csapataikkal megkísérelték az áttörést. A német ós román csapatok az óriás nyomás előt lerövidített és már régóta elkészített állásaikba vonultak vissza,
azonban sulyos veszteségeket okoztak
r bolsevistáknak. A I>nye»zter alsó
folyása és a Pruth között a bolsevis-

A z egyetemeken ma
befejeződnek a tanítások
Budapest, április 12. A hivatalos
lap csütörtöki száma a vallás- és
közoktatásügyi miniszter rendeletét
közli a* egyetemi előadások befejezéséről. A rendelet szerint az előadások április 13-ik napján fejeződnek
be, kivéve a műegyetem
műszaki
karainak 4-ik évfolyamán tartandó
előadásokat, melyek május hó 17-én
érnek véget. A rendelet hatálya kiterjed a jogakadémiákra és más
főiskolákra is, ellenben nem vonat*
kőzik a hittudományi főiskolákra.

szemináriumokra
és
teológiákra,
valamint az egyházi hatóság al«tt
álló tanárképző főiskolákra. A rendelet hiztositja a kötelező knlloqiumok, vizsgák és szigorlatok megfelelő lebonyolítását és gondoskodik
arról is, hogy az elmaradó nem kőtelező kollofpumok miatt a hallgatókat a tandíjkedvezmények további élvezetében hátrány nélkül ne
érje. A leckekönyvek aláírására a
rendelet egyszerűsített eljárást ál*
lapít meg. (MTI)

Viktor Enténuel lemondott
a trónörökös Javára

Zürich, április 12. Az angol hírszolgálat nápolyi jelentése szerint
UI, Viktor Emánuel
olasz király
rádióbeszédben közöl le azt a z elhatározását, hogy visszavonul a
közügyektől
és fiát, U t n b e r t o
trónörököst, a piemooli herceget az
olasz királyság főhelytartójává nevezi ki.
Viktor Emánuel király rádióbeszédében bejelentette még Umberto
trónörökösnek a királyság főhelytartójává történt kinevezése a haátruházásával
főbb akadályának a szovjet követelést lalom formaszerinti
tartja, atnely finnország haderejének akkor lép életbe, amikor a szövetleszerelésére és a német csapatok séges csapatok bevonulnak Rómába.
Finnországból való kiűzésére irányul. (MTI)
Még a békebarátok körében is hangsúlyozzák, hogy a finn haderőnek ez Ax viasz király * po'iilkal a g y i i g
év augfrsitus elsejéig néhány ezerre
k e * véért m o n d o t t I *
való csökkentése rettentő lehetőségekZürich, április 12. Mint Nápolyból
nek tár ajtót. A csaknem védtelen jelentik,
olasz kormány hivatalos
Finnország területére egész biztosan szóvivője V i 11 o r i o Emanuele UU
idegen katonaság vonnlna be és nem rály
nyilatkozatával
kapcsolatban
lehetne tudni, hogv egyáltalában visx- megállapította, hogv a király azért
sr.avonulnának-e és ha igen. mikor? döntött ugy. hogy nyilatkozatát már
fia Moszkva azt követeli, hogy még most megteszi, mert ezáltal kiküszöáprilis folyamán űzzék ki Finnország- bölhet minden olyan akadályt, amely
zól a német csapatokat, akkor ez a finn esetleg útjában állhat a különböző poállani függetlenségének komoly fenye- litikai pártok erőkifejtésének az olasz
getését jelenti — állapítja meg a lap. kormánnyal való teljes együttműkö(MTI)
désre vezető nton. A király nyilatkozata kivétel nélkül minden párthoz
szól. (MTI)

követe a schaffhauseni bombázás által
okozott károk következtében jóvátételének első részleteként egymillió dollárról szóló csekket nyújtott át. a külügyminisztérium vezetőjének. (MTI)

ták megismételték áttörési kísérleteiket, általában azonban mindenütt viszszaverték őket. SzUmizzlautól keletre
a bolsevisták észrevehetően visszamaradtak. Dél felöl azonban megkisérellék, hogy az utóbbi időben elvesztett
területet újból visszaszerezzék, itt
azonban a német és magyar csapatok
rendkívül tevékeny elhárításába ütköztek. amelyek azután további térnyereséget értek el. (MTI)

Elsüllyedt egy norvég város
főutcája
Oslo. április 12. Lada kőzségbet\
Trondhjem város határában ápriiir
ll-én este szokatlan természetű szerencsétlenség történt. Földcsuszamlás
következtében lesüllyedt 150 méter
hosszúságban a község főutcája. Néhány kőhöz és kunyhó, valamint egy
éppen az uton haladó teherautó eltűnt a földrétegek között, amelyek helvenkint 7 méter mély szakadékot kéi
peztek. (MTt)

Z£rt ülésen tárgyal* a finn or$z**«gyüfé«
Mdbnlki, április 12. 'A' finn országgyűlés szerdán délután 2 órakor zárt ülést tartott,
amelynek
napirendjét nem tették közzé. Húsvét előtt, április 2-án tartolt utolsó
ülésén, amely még nyilvános volt,
valamennyi képviselőnek zárt levelel adtak át és ennek tartalma a
szerdiii ülés tárgya. (MTI)
A í v l d sajtó n * m bízik
• tlsn b * k « lehetőségében
Stockholm, április 12. A Stockholnis
Tidnincren helsinki levelezője azt irja,
hogv a finn közvélemény egyáltalában nem bizik a béke kilátásaiban. A
Dagens Nyheter a béke megkötése leg.

Sok bombázót lőttek le Maim és Frankfurt felett
Berlin, április 12. Április 12-én a
Héli órákban egy kisebb amerikai
repülőkötelék
berepült
a
birodalom délnyugati
terültére, Wicsbaden-Mainz térségébem
és a Majna-Frankfurttól északkeletre heves légiharcokra került sor
német vadász- és romlwlókölelékekkel. Megfigyelték, hogy egész sor
sor gépet lőttek le.
Ugyanebben az időben amerikai
repülőgépek egy gyengébb köteléke
Középnémetország fölé repült be,
itt is harcba keveredlek a német
jégvédelem erőivel. (MTI)
táglbarxok a Fartő-tó
é s a Kafati-alpok faiett
Boriin, április 12. Az Interinf értesülése szerint szerdán délben a Birodalom déli határai felett, főleg a Fertő-tó és a Keleti-alpok területe felett
zajlottak le Jégiharcok a német vadászok és az északamerikai bombavető
kötelékek között A német elhárítás
több négymotoros bombavetöt megsemmisített vagy leszállásra kényszeritett. (MTI)
I z a n g t l i a A s i raptilők húsvéti
tAmaőiaafaak francia áldozatai
Berlin, április 12. Parisból jelenük: A párisi rádió a legutóbbi Páris
ellen intézett légitámadással kapcsolatban utalással a katonaságtól mentesített Róma ujabb bombázására, adatokat közöl arró), hogy hogyan töltöt<*ék az angol-amerikai r«Dülők húsvét-

jukat. Parisban 93. Liliében 120 halott, Parisban 220, Liliében S00 sebesült. Egyedül Seine megyében 158 elpusztított lakóház és kereken tOQO hajléktalan. Ezek a rádió adatai szerint
az angol-amerikai repülök húsvéti utiának eredményei. (MTI)
Bombatámadás árfa
a belga király kastátyát
Brüsszel, április 12, A szövetsége,
seknek húsvét hétfőn Brüsszel város
ellen intézett légitámadás során sok
bomba a Laekon királyi palotát övező
kertbe esett. A királyi családnak a támadás idején a kastélyban tartózkodó
tagjai szerencsésen megmenekültek
Egy bomba L i p ó t király lakosztár
lyától aliig 20 méternyire robbant. Egy
másik bombái nyilvánvalóan az Arisztid királyné emlékének szentelt mau*
zolenmnak szántak. Charjes-roin kívül, ahol 125 halott és 150 sebesült
volt, Gent város területe ellen is támadást intézlek a szövetséges légierők
kötelékei. A romok közül eddig 100
halottat ástak ki, köztük sok asszony
és gyermek volt. (MTI)

Emlékező szentmise
a Dómban Glattlelder Gyula
névünnepén

Viktor Fm*nu«l amnesztiát a d o t t
ax emigráns k o m m u n i s t á k n a k
Velence, április 12. A bari rádió
közlése szerint R a d o g 1 i o húsvétkor törvényt bocsátott ki, amelynek
értelmében tisztes visszatérést engedélyeznek mindazoknak az olaszoknak,
akik a fasizmus idején kivándoroltok,
elmenekültek vagy elbujdostak. Ugyanakkor Viktor Emánuel volt olasz király közkegyelmet adott a fasizmus
ellen elkövetett bűncselekmények tetteseinek. Azt hiszik, hogy egyedül a
Szovjetunióból mintegy HO.ÖOfl annakidején
elmenekült kommunista fog
viaszatérni Délolaszországba. (MTI)
Slottlnlws tárgyalása a sxovjat
nagykövettel
Lisszabon, április 12. J>«donbÓl
jelenti a brit hírszolgálat: S t e t U n i u s helyettes amerikai külügyminiszter ma találkozott a szovjet nagykövettel. Vele volt V i v a n t amerikai nagykövet is. (MTI)
Brit nyllatfcoxat k é s i é t
Hull basxédárát
Lisfzabon, április 12. A brit hírszolgálat értesülése szerint angol részről rövidesen
nyilatkozni
fognak
H u l l n a k az amerikai külpolitikáról
mondott beszédéről, A nyilatkozatot
esetleg maga Churchill teszi meg.
(MTI)

Beterjesztették
•x I f i A legnagyobb tengerészet*
költségvetését
Lisszabon, április 12. Wasipgtoni
jelentés szerint a képviselőház elé terjesztették a tengerésaeti költségvetést,
amely * haditengerészet beruházásai/
r« a julius 1-évei kezdődő évre 32.647
Ax
egymillió dolláros
millió dollárt irányoz elő. Er. a legkártérítése
Sdiafthsusen k a m k á s á s á é r t
nagyobb
tengerészeti
költeégveléí,
itsesvetm,
amelyet eddig az tar/l
ttero; április? 12.- HiVaíatoshF köz*
baa benyújtottak. (MTI)
ük, bójfy
Egyesült-A!J»tPf?k beroi

(A Délmagyarország munkatársi®
tói) Szerdin reggel — Gyula nap®
ján — emlékünnep színhelye voll a
fogadalmi székesegyház. Csanád*
megye elhunyt
íöpásztora:
dr.
Glattfelder
Gyula
emlékére
reggel 8 órakor szentmisét mondott
d r H a l á s z Pál kanonok, a Dóm
plébánosa. Ugyanakkor, amikor a
főoltárnál dr. Halász Pál misézett,
a Szent Gellért-oltárnál S o p s i c h
János prelátus-kanonok
niondptl
emlékező szentmisét a íőpúsztorérL
Az orgonánál C s o m ó k Elemér, a
Dóm karnagya működött közre.
Mindkét
erniékmise végén közös
imádság hangzott el az elhunyt
érsek-főpásztor
lelkiüdvéért,
Aa
emlékező szentmisén megjelent a
Katolikus Nővédó Egyesület testületileg, a Szent
Imre-kollégium
küldöttsége, valamint a katolikus
nőegvesületek elnöknői.

A szentmise után az összes résztvevők levonultak a székesegyház
alatt levő kriptába, ahol a megje*
lentek nevében dr. C s i k ó s-N a g y
Józsefné, a Katolikus Novédő Egye*
síi let elnöknője és az Aclio Calho*
lica női bizottságának vezetője tette
le az emlékezés koszorúját a Klebersberg-kriptáhan nyugvó érsek*
püspök koporsójára. Az ólnökaszszonv rövid beszédben emlékezett
meg az elhnvl főpásztorró),
majd
Sopsich
János
prelátus-kanonok
mondott imát a koporsónál- Végül
a jelenvoltak elénekelték a »Menl?
meg engem Uram!« kezdetű gyászéneket, amelyet a megboldogult fő®
pásztor temetések alkalmával min*
dig roagá intonált. Az emjékií iméntié;; ezzel végetéid.

I
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a iraiszfirtasiácsot a bombatámadások
áldozatainak számáréi
Rendeletet fogadtak ei a zsidó gyógyszertárak jogának megvonásáról

Budapest, április 12. Á kormány
tagjai S z t ó j a y Döme miniszterelnök elnöklésével szerdán délelőtt
10 órakor minisztertanácsot tartottak. Vitéz J a r o s s Andor belügyminiszter napirend előtt tájékoztatást adott a minisztertanácsnak a
fővárost és körnvékét ért legutóbbi
légitámadások áldozatairól. A hivatalos megállapítások szerint a
halálos áldozatok száma 1073, a sebesfitteké 520. A kormány tagjai
mély részvéttel vették
tudomásul

d i ó s s á

f f t f c a p i t á n v
u t ó d a

a belügyminiszter bejelentését. Áttérve a napirendre, a minisztertanács rendeletet fogadott el a lésitámadás elhárításával kapcsolatban
személy vagy • dologi veszteséget
szenvedők gyors segélyezéséről és
kártalanításáról, hozzájárult a belügyminiszternek a zsidók
gyógyszertári jogosítványainak elvételéről szóló rendeletéhez, majd több
más időszerű kormányzati kérdés
tárgyalás után 3 Órakor ért véget.
(MTI)

n w i g d i l b a

P e í r i n q S

m e n i ,

O u f i r j t u

Budapest, április 12. É l i á s s y nek ellátása alól felmentette. EgySándor, a rendőrség budapesti fő- úttal Petrányi György rendőrfőkakapitánya szolgálati idejének eltel- pitányhelyettest, a vidéki rendőrség
tével a belügyminisztertől nyugdí- szombathelyi körzetének szemlélőjét
jazását kérte. A miniszter a kérést bizt ameg a budapesti főkapilányelfogad'a és a főkapitányi leendői- ság vezetésével. (MTI)

MegbSatetik a házőrség parancsnokol
és helyetteseit, ha bejelentés nélkül Tizennyolc tanút hallgatnak ki
elhagyják helyühet
a Vezér-ügy ma újrakezdődi

( V Délmagyarország munkatársától) A város légoltalmi parancsnokságának
tudomására
jutott,
bogy a házőrségparancsnokok és
helyetteseik tömegesen hagyják el
Szegedet. A polgármester felhívja
n házparancsnokok és helyetteseik
figyelmét arra, hogy ők hárman
azok. akik a lakóházban szükséges
védelmi, mentési munkák elvégzésére ki vannak képezve. Ha mind a
hárman elhagyják á ház vagy házcsoport területét, vezetés és iráryiiás nélkül marad annak lakossága.
A honvédelmi törvény büntető rendelkezései módot nyújtanak arra.
hogy az a személyes légvédelmi
szolgálatra kötelezett, aki szo<tálati
helyét elhagyja, különösen habom
idején, súlyosan
megbüntettessék.
Ezért a légoltalmi őrség parancs-

BELVÁROS!
MOZI
Csütörtökön

Szerelmos szivei?
LAVOTTA SZERENÁD
KADAR KATA
MESÉK A BÉCSI ERDŐBŐL
PÁRISI EMLÉK
HARMATOS RÓZSASZÁL
___ .
Főszereplök:
HZILASSY, SZELLAY. BORDY
BBLLA, JÁVOR PAL
MICKY ÓG PLUTO
ELSZASZI UTIKÉPBK
;

HÍRADÓ.

nokának és két helyettesének k'izö-megbeszélésen egymás között Ittztázni kell, hogv melyikük' mikor
hagyja te a várost és igy kell bizlosilaniok azt, hogv hármójuk közül melyik ne hagyja el a lakóhelyül szolgáló várost, tehát szükség
esetén mindig legyen valaki, a kiképzett parancsnokok közül, aki a
ház vagy házcsoport
légoltalmát
vezeti és irányítja.

Legközelebbi műsorunk:

TONELLI
AZ UFA nagy artistavllágfilmje

(A Délmagyarország munkatársától) Megírta a Délmagyarország,
hogy a szegedi ítélőtábla a fellebbezés folytán hozzákerült
Vezérféle rézgálicpanama
bűnügyében
megsemmisítette a törvényszék ítéletét és az ügy aktáit részbeni u j
bizonyítási eljárás lefolytatása végét visszaadta az elsőfokú bíróságnak. Az ügy újbóli letárgyalására
csütörtökön délelőtt kerül sor a

Á l l í t s á k

f e l

a

törvényszéken, vitéz dr, S z a l a y
Zoltán tanácsa előtt. A Szalay-tanács a bizonyítási eljárás részbeni
megismétlése során esupárj azt a 58
tanul hallgatja ki, akiket annakidején nem hallgattak ki valamnynyi vádlott jelenlétébén. A vádloltag padján Vezér Ernőn kívül az *
négy vádlott foglal helyet
'„k annakidején megfellebbezték az í t é letet.

„ c s e i f t i i s k o t ó t "

A Katolikus Itázlasszanirok m e m o r a n d u m a a cseitduerdC*

megoldására

A TÉBE félmilliós adománya a bombakárosullaknak
Budapest, április 12. A T a k a r ó pénztárak és Bankok Egyesülete
végrehajtó bizottsága április 12-én
elhatározta, hogy a budapesti pénzintézetek nevében 506.000 pengőt
ajánl fel a bombakárosultak megsegítésére. (MTI)
Budapest, április 12, Áz Országos
Magyar Sajtókamara elnöksége elhatározta, hogy 5000 pengét juttat
illetékes helyre a bombakárosültak
segélyezésére. (MTI)
K O R Z Ó B A N

3, 5. 1

törvényszéki fitárgyalásán

Ma, a nagy filmesemény 1

ÉS 8 uaHQh

Í M . . .

Eszenyi (Hga—Hosszú Zottén
Nagy István—Turay Ida
TesBády Hona—Peifees F,
niüvésrí fowcwpliséve!.

(A Délmagyar ország munkatársától) A szegedi Katolikus
Nővédő
Egyesület háztartási
szakosztálya
szerdán délután 4 órakor értekezletet tartott az egyesület Koronautca székházában. Az értekezleten,
amelyen dr. C s i k ó s - N a g y Józsefnél elnökölt, a háziasszonyokat
legközelebbről érdeklő problémákat
tárgyalták meg. Elsősorban a cseJédkérdcs került megvitatás alá s
több felszólalás jellemezte a jelenlegi helyzetet. Szinte »feketézés«
folyik a cselédfronton — hangoztatták a felszólalók. — A háziaszszonyok sérelmezték" azt is, hogy
a háztartási alkalmazottak " nem
akarják leadni élelmiszerjegyeiket
Felsorollak az összes sérelmeket és
elhatározták, hogy még a csütörtöki napon küldöttségileg felkeresik
Szeged polgármesterét, akit arra
kérnek, hogy utasitsa a cselédelhelyezá irodákat, hassanak oda, ^ g v
az elhelyezkedést kereső háztartási
alkalmazottak csökkentsék bérigényeiket Olyan háztartásbeli általmázott at pedig, aki esti kimenőt

kér, ne helyezzenek el. Az értekezlet elhatározta, hogy a belügynüininisztériumhoz fordul memorandummal a cselédtörvény megváltoztatása érdekében. Meg akarják változtatni a felmondási időt, évente
orvosi vizsgálat elrendelését kérik
és sürgetik a háztartási iskola bevezetését »cselédiskola« elnevezés
alatt. Ezenkívül kérik, hogy a háztartási alkalmazottakat számítsák a
mezőgazdasági alkalmazottak kategóriájába. hogy részesülhessenek
a mezőgazdasági ruhaakrióban.
Állandóan

telt

házak előtt

fut

K A R J I D Y
K A T A L I K
izgalmas, pazar kiállítása kémdrámája, a
M
A
C
H
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Férfi szereplők: PETROVICH «Z„
B I H A R I J Ó Z S E F , SZABÓ SÁNDOR

Ma g, 5, 7 órakor
S Z É C H E N Y I

rcozi

Katonai szabadságos leveleket
hamisított ás élelmiszerjegvekkel
szélhámoskotiQit egy faesztergályos

I

(A Délmagyarország munkatársától) Háborús bűnesetek tettesei felett ítélkezett szerdán délelőtt a törvényszéken í i í . M o l n á r
István
tanácselnök büntetőfanácsa. A tá-gyníásra kerülő
okirathamisitási
ügy vádlottjai F e h é r V a s s Lajos és 23 éves rókusi faesztergályos,
vndházastársa,
J á s z a i Erzsébet
23 éves kiskunfélegyházi bejárónő,
C i n k Mátyás 21 éves szegedi napszámos és Z a k a Lajosné. születeti Váczi Mária 19 éves háztartási
alkalmazott voltak. Fehér Vass Lajos ellen négyrendbeli megánokirathamisitás és tizenegy rendbeli közei 'lathamisitás büntette, vadházaslársa ellen egyrendbeli közokirathamisítás büntette, másik két teltei társa ellen
négy-négyrendbeli
közokirathamisitás
büntette uiialt
emelt vádat az ügyészség. Fehér
Vass ugy követték el a magánokira thamisitást, hogv 1942 októberé) en négy szegedi nemlétező munka dó nevében kitalált munkásnevek re munkaadói igazolást hamisitoU, a hamis igazolványokkal elment a közellátási hivatalba és ott
biehéz testi
munkások számára
szóló kenyérpótjegyeket kért s ka-

pott az igazolványokra. A pótjegyeket aztán jópénzért eladta.

•állal

OLCSO.N

lícusa*

Dusonicsv i l l a n y s z e r e l e stér
e h2.e t ,
javitasokat
I Pótlási nehézségek miatt adassa
villamos takarító eszközeit jókarban.

A közokirathamisitást már sokkal bonyolultabb módon követte el.
Faesztergályos
tudománya segítségével primitív házinyomdát készített, azzal katonai szabadságosleveleket hamisított, aztán kiállított ilyen szabadságos katonalevelet S z s g f l f t i u t m u t a t ó
A Somogyi-könyvtárbau vasárnap
11 kotonaismerőse nevére azok
é«
ünnepnap kivételével könyvtártudta és beleegyezése nélkül, a sza?
szolgálat.
badságos levelekkel ismét elment a
Az egyetemi könyvtárban vasárnap
közellátási hivatalba és felvette a
é« ünnepnap kivételével könyvtárkatonák részére, szabadságidejükre
szolgálat.
járó összes élelmiszerjegyeket, amiA városi múzeum egész évben
ket azután szintén eladott. A jegyenyitva.
Szolgálatos gyógyszertárak. Leinket Szegeden és Kinkundorozsmán
zinger örök. k. dr. Tukats Sándorné
bocsátotta áruba.
Horváth M. u. 9, Pósa Balázs KálváA törvényszék a vádszerinti bűnria-utca 17, dr. Kocsis J. Endréné
cselekményben mondotta ki bűnösFöldműves-utca 17, Selmeczi Béla
nek Fehér Vass Lajos és egyévi, vaSomogyitelep IX. u. 489. (A somogyilamint háromhónapi börtönre Ítéltelepi gyógyszertár vasár és ünnepnap délelőtt 10-től zárva.)
te. Jászai Erzsébet, Cink Mátyás és
Városi Színház:. E g y
boldog
Zaka Lajosné, akik szintén résztpesti nyár.
vettek a csalárd uton megszerzett
Mozik műsora: Belvárosi Mozi:
élelmiszerjegyek
értékesítésében,
S
z
e r e l m e s s z i v e k , Széchenyi
egy, illetve négy-négyrendbeli okMozi: M a c h i t a .
iríjthamisitásért
három-háromhó—o—
napi fogházat kaptak. Valamennyi
AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE
vádlott belenyugodott az Ítéletbe,
ESTE HÉT ÖRAKOR,
igy az nyomban jogerőre emelkedett.
— VÉGE REGGEL ÖT ÓRAKOR.

A Magyar negujulás partja
szegcdi szervezetének nyilatkozata
a MtP-hez való viszonyáról

fA Délmagyarország inunkatársá(ól)
A Magyar Etet Párt nagy választmánya nagyszombaton tartett ütésén fog
iaikozött Szeged két országgyűlési
.éj;viselőjének, dr. R o s t a Lajosnak
is P e t á k Nándornak a pártból való
kiitpésével. A felszólalók helytelenitőieg nyilatkoztak a kilépésről, kifejezéves juttatva azt, hogy a kilépésre
nem volt szükség, mivel a Magyar Élet
Pártja szorosan együttműködik a Ma. var Megujulás Pártjával. Ezzel kapcsolatban a Magyar Megujulás Pártja
szegedi szervezete részéről a következő nyilatkozat közlésérc kérték a Délm f>.v arorazágot:
>A Magyar Élet Párt nagyszombati
migyválasztmányi ülése, amint erről a
húsvéti szegedi napilapok hasábjairól
értesültünk, olyan beállításban foglalkozott pártunkkal, továbbá pártunk
és a Magyar Élet Pártja viszonyával,
ami ránk nézve nem túlságosan hizelgö és ami komoly félreértésekre adhat
alkalmat. Ezért a Magyar Megujulás
Pártja szegedi szervezete álláspontját
a körvetkezőkben juttatja kifejezésre és
• arja a nyilvánosság elé:
A Magyar Megujulás P'ártja a nemzetiszocialista párt, amelyet küzdelmes inultja, programja, szervezete és
tántoríthatatlan világnézete élesen elválaszt minden más nem nemzetiszocialista párttól, igy a Magyar Élet
Pártjától is. A Magyar
Megujulás
Pártja a magyar kibontakozás, a magyar jövő egyetlen biztositékát a nem/.(tiszodaifzmusban látja. Pártunk áliái;iontja szerint tehát mindazok a
pártok, amelyek nem a nemzetiszocialista világnézet és program alapján
rejlik ki politikai tevékenységüket, utí in állnak a magyar jövő kibontakozásának.
A Magyar Megujulás Pártja nem•^rjfrszocialista mozgalma elhárít magáért?! minden olyan fetkinálkozást, jöjjön az bármely oldatról, amely a párt
'értékállóságát, világnézeti hajthatatlanságát és nemzetiszocialista prov r aroiá»
felhígítani és
devalválni
Cvek'-.ik és amely felajánlkozás a
kórfihftj| y.t a lát-
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— Haendel Vilmos debreceni egyetemi tanár újból elfoglalja katedráját.
Debrecenből jelentik: A kormány vtszsráhelyezte katedrájára szepcsváraljai
dr. H a e n d e l Vilmos egyetemi tanárt, a politikai tanszék professzorát.
Dr. Haendel Vilmos az egyetem évadnyitó közgyűlésén, mint prorektor, ünszatot keltheti, hogy a Magyar Meg- nepi beszédet mondott
Beszédében
ujulás Pártja egyike azoknak a pár- erélyesen állást foglalt a magyar potoknak, amelyeken keresztül igen so- litika balratolódása ellen. Hangoztatkan a levizsgázott és megbukott múlt- ta, hogy a magyarságnak cgy kötelesból átmenthetik >nélkülőzihetellennek sége van: végigharcolni a világhábohitt önmagukat; az eljövendő nemzeti- rút Németország oldalán. Arról az
szocialista niunkaállam számára is.
angol orientációról, amely akkoriban
A Magyar Megujulás Pártja nem tapasztalható volt, dr, Haendel Vilmos
vitatkozik tempókülönbségekről, párt- megállapította, hogy egyértelmű a
programok azonos pontjairól és a le- szovjetbarátsággal és hogy feltétlenül
tűnt liberális korszak sok
kedves, Olaszország sorsára juttat bennünket.
csacska politikai csemegéjéről, mert A beszéd miatt annakidején Itaendel
nem cr fá csak a felszámolás alatt Vilmost felfüggesztették állásától. A
átló mult szomorú politikai örökséigé- Sztójay-kormány most a professzor
vel foglalkozni, amelynek különben kérelme nélkül, hivatalból szüntette
teljes felszámolására törekszik, mert meg a felfüggesztést. A professzor a
a Magyar Megujulás Pártja nemzeti- húsvéti szünet után meg is kezdi előszocialista mozgalma világosan isme- adásait.
ri céljait, ismeri a célok megvalósítá— Mit jelent * csendőrség fegyver.
sához vezető utat és eszközöket, erős használati jogának . kiterjesztése. A
erős hittel hisz vezetőiben, vitéz lm- Délmagyarország tegnapi számában
r é d y Bélában, vitéz R á t z Jenőben közöltük, hogy a hivatalos lap vasárés vitéz J a r o s s Andorban. Erőség napi számában fontos kormányrendehisz óriási tömegeiben, párttagjai hű- let jelent meg, amely szerint az eddigi
ségében, nemzeti becsületében, politi- rendeletek kiegészítéseképpen a szolkai tisztaságában és tántoríthatatlan gálatban álló csendőrség számára
nemzetiszocialista
meggyőződésében. megállapított rendkivüli fegyverhaszErősnek érzi magát önmagában a nem- nálat! jogot 194-1 április 14-től kezdőzet megmentéséért megindított harca dően az ország egész területére kitergyőzelmes befejezéséhez, a >Jobb jö- jesztették. Az uj rendelkezés azt jevőt!; megteremtéséhez, amely >Jobb lenti, hogy az ország bármely részén
jövőt!; köszöntésünk, de egyúttal po- ha valakit a csendőr megállásra szólitikai küzdelmeink végcélja is.
lít fel és az, illető, aki magát gyanússá
A Magyar Megujulás Pártja törté- lette és erre a felhívásra kielégítő vánelmünk
legválságosabb napjaiban, lasz nélkül elszalad, kiteszi magát anmárcius 19 és 21 közölt minden erejét nak, hogy a csendőr lelövi. A vonatkoa válságba jutott nemzeti becsület, zó rendelkezés ugyanis eként szól:
nemzeti önállóság és nemzeti függet- -Ha valaki a háborít idején vagy rendlenség megmentésére fordította. Szere- kívüli viszonyok között magát gyanúsnet vállalt a mult felszámolását elő- sá teszi és felhívásra kielégítő válasz
készítő kormánvban, de a Macyar Meg- nélkül elszalad — ebben az esetben a
ujulás Pártja nemzetiszocialista moz- csendőrnek joga van a fegyverét haszgalma sem szervezeti önállóságát,' sem nálni.; Illetékes helyről nyomatékoprogramját, sem nemzetiszocialista vi- san felhívják erre a közönség figyelláismézetét nem bocsátja kómpromisz- mét. Ismerőseinket is figyelmeztessük
szumok zsibpincára. mert tántorítha- a csendőrség fegyverhasználati jogátatlanul hisz eszméi, programja v.ég- nak kiterjesztésere.
letres és totális diadalában és töretle— Elmarad a tanulmányi verseny.
nül hisz abban, hogv önerejéből meg- Budapestrgl jelénilk: A MOT 'jelenti,
teremti a maffrarság megmentését és hogy az idei tanév korai befejezése és
nagyszerű fejlődését biztositó nemzeti- az egyéb rendkivüli viszonyok követszocialista munkaáttamot. A Magyar keztében az országos középiskolai taMeffuiulás Ptóteu,Szegedi MSEvezete © írnfnuiiiii.ly.om—i nlmíu-nd/jábbta..*--

Meghalt
báró Korányi Sándor
Budapest, április 12. Báró K d *
r á n y i Sándor felsőházi tag, *
budapesti tudományegyetem orvosit
karának nyugalmazott tanára szerdán reggel 78 éves korában meghalt. (MTI)
—oOo-

A hadbavonultak táviratilag
értesifhetök a légitámadások veszteségeiről
Budapest, április 12. A honvéd?
vezérkar főnöke megengedte, hogy
légitámadások után a károsultak »
keletkezett károkról a hadmüvelett
területen tartózkodó hozzátartozói?
nak távirati értesítést küldhessenek.
A távirat tartalmazhat értesítést a
légitámadás következtében meghalt?
súlyosan vagy könnyebben rnegsesült
közvetlen
hozzátartozókról,
anyagi károkról, lakásház szétromboíásáról, kilakoltatásról,
légive?
szely miatti kiürítésről és az u.f
lakcímről. Az ilyen táviratokat af.
legtömörebben kell megfogalmazni.
Azok egyéb értesítést nem tártai-©
mazhatnak. A táviratokat a polgári
postahivatalok veszk fel. Az ilyen
táviratokat hatóságilag igazoltatni*
kell. A címzésben csak a nevet*
rendfokozatot és tábori postaszámol;'
szabad feltüntetni. Arról, hogy személyben vagy anyagban kár nenv
eseti, értesítést az ilyenek nagy
száma miatt küldeni nem lehet.
i
(MTI?
— Elitéltek két árdrágítót. Ocskó
Györgvné született Varga Erzsébet 5<b
éves kiibekliázi asszony tavaly nyű?
ron Szegeden mákot drágított. A tör?
vényszék uzsorabirája a szerdán meg-?
tartott tárgyaláson 200 pengő pénz*
büntetésre ítélte. Az iiélet jogerős. —»Farkas Csamangó József 30 éves szöged! földműves tavaly novemberben »
vegyes tűzifát 7 pengő 30 fillér maxi?
mális áron felül árusította, 304 kilót
155 pengőért adott. Az uzsorabiró 30<í
pengő pénzbüntetésre ítélte és kötelez?1
te 155 pengőnek, az el nem kobozható*
áru ellenértékének megfizetésére. A*'
ítélet jogerős.
— A Janik-vendéglőben m a «st«
halászlé és turóscsnsza. Telefon 16-19,
— Megjelent a Délvidéki Szemle
legújabb száma. A Délvidéki Szeml*
áprilisi" száma a szokott nívós tarta-v
lommal jelent meg. Juiiasz KáJmán ket
délvidéki történetíró centenáriumárólir, Halasy-Xagy József professzor pe«
dig Marcus Aureliusuak magyar nyelven most megjelent elmelkedéseit is*
merteti. Igen erdekes Pozsonyi Zoltán;
tanulmánya a bizánci—bo.gár hatásról
városaink kialakulására. Közli az áp*
rilisi szám Berky Imre emlékezett*1
szabadegyetemi előadását A bábon*
filozófiája cim alatt. Koch Sándort
professzor az Országos Magyar Természettudományi Muzcumról ir értékes
cikket, Bálint Sándor, a kiváló nép-1
rajzi tudós pedig A szegcdi Kisaszszony-Társülat cim alatt értekezik a
Mária-kongregációkról a szegedi b*?
rokk idején. A tartalmas rovatokban
Krammer Jenő, Vándor Gyula, Palás;
thy László cikkeit, Makiári Lajos zenekritikáját és Dorogi Imre képzőművészeti beszámolóját közli a lap,
— Adomány a kibombázottnknak.
Lapunk keddi számában hírt adtunk a
Cselló-testvéreknek a kibombázottak
fel segélyezésé re küldött 200 pengős
adományáról. A híradásba hiba csúszott be, amennyiben a 200 pengőt nem
Csehó-testvérek, hanem C s e h ó Aj®-*!.'
Csehó Illés és neje adták a tfixwbA''
róttak nak.,4

Röptében
Néha az előzékenységgel is haj van.
Azt mondja ugyanis a villamoskalauz
leányzó az időses bácsinak;
— Szíveskedjék a kocsi belsejébe
befáradni.
A fogantyúba kapaszkodó
bácsi
hangja csupa szemrehányás lesz.
— Édes fiam, miért kívánja maga,
nogy fáradjak? Ha tudná, mennyit lótottam-futottam már az életben, nem
serkentene fokozott tevékenységre, inkább a pihenést ajánlaná,
A leány zavartan nézett reá, hamarjában meg sem értette, végül az
öregúr vigasztalta meg.
— Nines semmi baj, csak a megszokott frázist akartam kifigurázni,
amely az előzékenységre is terhet rak.

SPORT
Vasárnap

ismét
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nehéz mérkőzésük lesz a szegedi
NB-csapatoknak

A Szeged AK sérülések révén alaposan megfogyatkozott csapata változatlan erővel készül a soron következő nehéz bajnoki mérkőzésre.
A csapat szerdán délután kétkapus
edzést tartott az ujszegedi sporttelepen, mig pénteken fürdő van
műsoron. Sajnos Vörös sérülése sulyosabh, még mint a vezetőség gondolta és reá nem számithat a vezeGondolt-e már valaki arra, hogy az tőség. Ugyanez az eset Dórával és
irónak milyen kárt okoznak a köksön- Gaázzal is, mig Bognár szereplésére
könyvtárak? A zeneszerző jutalékot esetleg sor kerülhet.
kap minden nótája után, amit bárme'A csütörtök este fél 8 órakor öszlyik lebujban huz et a cigány. A színszeüiű
szakosztályi ülésnek nagy
padi irónak baszna van minden nézőből, az jró népszerű lesz a kölcsön- gondja lesz, hogy a megfogyatkokönyvtár száz és száz előfizetője ré- zott játékosgárdából az aránylag
vén, de a könyvét nem veszik meg. legjobbakat összeállítsa. A követVájjon rendezik-e ezt a kérdést egy- kező játékosok jöhetnek számításszer nemzetközi utón?
ba összeállítási sorrendben: Ludas
— Szabó, Gyuris —- Baróti, MóraA múlttal való teljes szakítást Cs. városi, Szigeti — Korányi II., Szőes,
V régi iíjságiróbarálunk testesítette Kakuszi, Harangozó, Nagy és Ábmeg a legtökéletesebben. Váltót írtam rahám, valamint felgyógyulása eseneki alá, Cs, aztán Budapestre került,
a váltó lejárt és sürgettem a jóhjirátot, tén Bognár.
hogy legalább áz aláírt blankettát
A csapat vasárnap 3 órai kezdetküldje el, a kamatokat majd kinyögöm tel a nagyszerű formában levő és a
én, a tőke maradjon a jövő reménysé- legerősebb csapatával kiálló Fegyge.
vergyár ellen viv nehéz harcot az
fis. F. azonban nem küldött semmit, ujszegedi sporttelepen.
*sak levelezőlapra jegyezte aforizmáElőtte az UTG a Ganz TE-vel
ját.
/Nagyon sajnálom, de nem vagyok játszik 1 órai kezdettel hasonlóan
Azt megelőzően
>bban a kellemes helyzetben, brtgy a nehéz mérkőzést.
délelőtt negyed t2 órakor a Szeged
váltóimat továbbra is aláírjam »
II. játszik a KRVSE ellen elsőTreff.
osztályú amatőrbajnoki mérkőzést,
mig ezt megelőzően fé! 10 órakor
i SzAK ifi a MAK ifivel mérkőzik
a bajnoki pontokért.
Vasárnap tehát megint nagyszerű műsor várja az ujszegedi sporttelepen a sportra éhes közönséget,
Felfüggesztették Jávor Pál
Reméljük,
hogy n szegedi csapatok
szinéezkamarai tagságát
a mostoha körülmények dacára is
Budapest, április 13, A Színművé- megállják a helyüket.
szeti és Filmművészeti Kamara feAz NR !!.
csoportjának bajgyelmi bírósága J á v o r Pál szín- noki táblázata egyébként igy lest a
művészt, a Nemzeti Színház tagját vasárnapi forduló után:
az ellene folyó fegyelmi ügyben áp- t. Szeged AK
10 15
1 85:22 33
rilis 12-én hozott' ítéletében kama- 2. S»VAK
19 13
4 58:27 28
rai tagsághoz kötött hivatása gya- 3. ZDSE
19 12
4 83:24 27
korlásától fegyelmi ügyben hozott 4. Ganz TE
19 13
5 46:29 27
itéiet jogerőre emelkedéséig azon- 5. Fegyvergyár
18 S
5 37:23 21
19 9
nali hatállyal felfüggesztette. (MTI) 8, OTE
7 32:20 21
7. WSC
18 8 5 S 27:28 21
—oMakói VSE
18 9 1 8 88:33 19
A színházi irode KdAemttujei 8.
9. ZAK
18 7 2 9 36:S6 lő
Az Kgy boldog pesti nyár utolsó 10. UTG
19 6 3 10 23:40 15
előadásai.' Ma este bérletszünetben, 11. HTVE
17 7 - 10 30:48 14
hétfőn, 17-én este tminkásclöadásbun, 12. A. Bocskai
19 4 4 11 20:38 12
vasárnap pedig délután tartja a szio» 13. BTSE
18 3 3 13 24:49 8
háa nagysikerű operettjének, az Egy 14. Topolsw
18 2 3 13 17:53 7
boldog pesti nyár-nak utolsó előada- 15. Ujverbáss
18 1 5 13 18:03 7
sait.
A Giil baba felújítása. A Gül baba,
Muszka Jenő legbájosabb és zeneileg
legnépszerűbb oi»erettje. A szinház Ün- Gairtma—Ti«ia — Budapesten
nepi díszelőadás keretében, uj betanuA Tisza idegenben játszik vasárláshan njitja fel a darabot abból »? nap: Budapesten a Gamma ellen. A
alkalomból, hogy a magyar operetfM- vasutas-futballisták meg fosják kisé
neszerzés egyik legjiagyobbjának « t relni a lehetetlennek látszót; bjEyőm
a darabját 10 évvel ezelőtt mutatták a Gammát, hogy megmenekedjenek a
be a magy ar szinpsdok. Gömőrv Lá«*» kieséstől A Gamma—Tisza maoesef
jé reintézésében a címszerepet Babos Palásti vezeti, Pozsonyi és Sirály se,
•'VUla. I.eilát pedig Erdész Irén já* gédlfitével.
rza. Egyik érdekessége nz előadásnak,
"ogy Gábor diákot, amit eddig általános szokás szerint hölgyekkel játszatHarmadik helyen végezlek
tak, ebben az előadásban férfifőszefpplö, Haller Sándor játsza, Hálás sze- a szegedi hosszutavfutók Budatepekhea jutottak még Fapp István,
pesten
ifjabb Máthé T.ászló ,v. Márton Sándor,
Húsvét vasárnapján
Htódegtc a
Vőtcsey Rózsi és Fonáth Katalin is.
Pénteken este: Giil hab® beijiUtelÓ- MAC országos ifjúsági és flb»«'4 mezei futóversenyét a Margttszigri sétá.
bérletfben.
Szombaton «ste: Gtil baba A- és B- nyain. Az egyéni felnőtt versenyt Nélueth Béla nyert?.. Az emtetikg io-es
bérletbcn.
Vasárnap este: pül ba.ha bérlet szü- csapatok réijjre kiirt ««p$tVgrw»yt
a szegedi Vasutasok kérésére a vernetben.

senybíró ötös csapatversenyre változtatta meg. A Tisza ugyanis essk kilenc versenyzővel érkezett meg a fővárosba s ezért, nagyon helyesen, eltértek a kiírástól. A derék szegedi
távfutókat minden dicséret megilleti
helytállásukért. A csapatküzdelemben
nem akadt ellenfele a MAG csapatainak. A verseny részletes eredménye:
Ifjúsági II. o. (4 ind., táv körülbelül 3 kilométer): 1. Jákói ÜTB 11:54,
2 Szekeres UTE 12.Ö1.4, 3. Ródi GTE
12:188.

Felnőttek I, a. (4700 mr- t. Németh
MAC 14:48.6, 2. Garay MAC 15:14.6, 3.
Gyergyó MAC 15:23.2, 8. Qlrttba Tisza, 10. Kocsmár Tisza, 12. Száesy Tisza, 14. Kincses Tisza, 15, Ábrahám
Tejkiosztág
Tisza, 16. Szalma Tisza, 18. Tihanyi
Április 13-án az április 13-ibi tejjoTisza, 19. Temesvári Tisza,
gyekre; A-jegyre 5, a B-jegyre pedig
Csapatban: J. MAC, 2. MAC B), 3. 3 deciliter tejet kötetesek a kereskeTisza 54 ponttal,
dők kiszolgáltatni—©0»—
Huskiosztás
NB H7. Alföldi-esopwrt
A város belterületén április 13 lói
1. B. MAV
17 13
3 39:18 27 április 21-ig terjedő időre az uj közei2. Csabai AK
16 12
4 47:17 34 látási szelvényiv EL jegyére 10 dkg
a G. Martfű
16 f i
4 50:22 23 marhahús vásárolható.
4. Szegedi HTSE 17 10
6 52:25 21
Lóhusból a szelvényiv B-jcgyér*
a SzTK
17 10
6 43:34 21 dkg szolgáltatható ki.
6. MAK
17 9
6 36:29 20
8 45:30 15
7. CslE
16 7
A gyapjú beszolgáltatásának
7 47:42 15
8. Szolnoki LE
16 6
szabályozása
7 30:36 15
9. Sz. MÁV IL
16 6
A
közellátásügyi
miniszter rende*
8 25:32 15
10. Gyulai TE
16 7
11. Tszentmiklós 16 3 - 11 23:39 10 let§ értelmében a termelő köteles a*
13, Szentesi MÁV 16 3 3 10 16:41 9 1944. évben merinó és merinóval ke»
i a Mezőkovácsh. 16 4 _ 12 17:49 8 resztezett fajtájú juhok éa bárányok?
1Í Mezőbarény
16 1 3 12 17*58 5 rój lenyírt gyapjumönnyiséget telje*
egészében beszolgáltatni.
Ha a gazdálkodó 1944-ben összesen
—oo»—
legalább 10 kiló gyapjút szolgálta*
X Kiss Antal az 03K eportezapató be és a beszolgáltatott gyapjú mennyidumának gondnoka. Budapesten most sége a merino vagy merinójellegíi ke-,
van szervezés és épités alatt az Or- rcsstezatt gyapjúból legalább ugyanszágos Sport Központ spprtszana tó- annyi, mint amennyit a termelő 1913riuma. Amint értesülünk, a szanató- fcan beszolgáltatott, akkor a termelő
rium gondnokává Kiss Antalt, a ki- a hatóság áhaí megállapított áron
váló szegedi sportembert, a SzUE te gyapjuszQvetjuttatásban részesül. A
hetséges úszóját és vizipólójátékosál fenti feltétetek mellett juttatható gyapnevezH% ki. Kiss Antal rövidesen a júszövet mennyisége, ha a termelő aa
fővárosba utazik, hogv elfoglalja tú 1944. évben 10 kilónál több, de §0 kivatalát. Értékes versenyzőt veszít el lónál kevesebb gyapjút szolgáltat be,
vele Szeged uszósporija. Kiss Antal összesen 3 méter, ha pedig 5Í) kilóuál
még nem döntött, hogy Budapesten me- több gyapjút szolgáltat be, az 50 jutót
lyik egyesület színeiben fog sportolni. meghaladó minden befejezett
kiló
x A Tisza kerékpáros szakosztályá- után további 1 méter.
Az 1(M4. évi nyirásu ós beszolgáltanak háziversenye. A szegedi vasutasok kerékpáros szakosztálya vasárnap tott gyapjút a termelő 1944-45. évi
rendezte összetett futamu háziverse- hőszolgáltatási kötotességéuek teljenyének második futamát a budapesti sítésébe beszámítják még abban az
országúton, A két verseny összetett esetben is, ha azt a termelő július 1-a
eredménye a következő: I.—III. osztá- előtt szolgáltatta be,
A birkáról gyapjút csak egyszer
lya fakeretes: 1, Elek, 130 km, 4 óra
5 pere, 2. Kopasz rajta, 3. Báréin raj szabad lenyírni, még pedig legkésőbb
ts. Ifjúsági fakeretes; 1. Károlyi A juljus 15-ig, a bárányt szintén csáb
30 km, 1 Óra 8 pere Felnő" vaskere- egyszer lfihet nyírni, még pedig legkékesi 1, Károlyi Z. 80 km, » éra 80 sőbb szeptember 30-ig. A nyirás időpontjának megállapítása a községi
perc, 2. Deék rajta 3. Iítmya rajta.
elöljáróságra tartozik.
A termelő a lenyírt összes gyapjúi
ar, illetékes tanyai elöljáróságnál, városban pedig a közellátási hivatalnál
bejelenteni köteles. A részes juhászaia z o n n a l i belépésre ban tartott birkákról és bárányokról
nvirt gyapjú tekintetében a bejelentésért a részes juhász és a beíoiradrt
gazda együttesen felelős.
ösbercsitenv,
A bejelentést a nyírás befejezésé tő!
lakozott követeimé* számitett nyole nap alatt, a birkagyannmeknek is meftjunál azonban legkésőbb jalias 24-ig.
teieio,
a báránygyapjunál pedig legkésőbb
összes irodai munkáikban és add? október 9-ig kelt megtenni.
A* összes lenyírt és bejelentett
üjpgkben jártas, lehetőleg német
gyapjút a termelőtől csak a Futóra,
nyelvtudással rendelkező munkavagy ennejr vásárlásra Jogosított bízó
bjré
mápyosaí és taZgbiw»!t}ai vásárelh tt
ják meg, illetve a Futóra megbízót rta
nak köteles eladni a hatósághoz tő tént gyapjukészlc! bejeleuléséröl sza
miiolt 15 «ap alatt.
Ajánlatok „RÉSZVÉNY4 tertaplő köteles a itesgol^áiisto!'
TÁRSASAO" jeligére a grapjnt
a'.bwawgéfatúsfg xrv
?37
kiadóba.
rüeajrtwlyp m^őrizni.

Közellátási közlemények

6$érlparl mmw

föffsz«vi*e!5f.
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Szeged sz. kir. város adóhivatalától.
22672—1944. sz.
Tárgy: Többgyermekes adózóknak
járó adómérséklés.
A. m. kir. pénzügyminiszter löo.OOO
—1940. VII. számi rendeletének 12.
j-a szerint:
i Annál az adózónál, akiinek háztartásához kettőnél több gyeidnek tartozik és a jövedelemadónak azért nem
aianya,
mert évi adóköteles tiszta jövedelme az 1000 pengőt, ha pedig adóköteles és adómentes jövedelme van, az
adóköteles tiszta jövedelme az évi 600
pengői nem haladja meg, a terhére elönt földadóból, házadóból és általános
kereseti adóból, valamint e<zek után
járó állami, törvényhatósági és községi adókból az első és második gyermek után 5—5 százalékot, a harmadik
•s negyedik gyermek után 7—7 százalékot, minden további gyermek ulán
10 százalékot kell töröloi.
Az adózó
háztartásához tartozó
gyermekek alatt a közös háztartásban
éíő törvényes, törvényesített, mostovagy örökbefogadott kiskorú gyermeket és unokákat kell érteni. A levonás mértékének megállapításánál és
óz adóalapból való levonásnál azon1 ,n csak azokat a gyermekeket sza• d figyelembe venni, akiknek önálló
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vételi kedvezménnyel

órái? a Délmagyarország
keresetük nincs. Ennek a körülményuek. elbírálásánál az adóévet megeiőző
év utolsó napján mutatkozo tényleges
állapot az irányadó, tekintet nélkül
arra, bogy az adózó és gyermekeinek
családjogi helyzete és kereseti viszonyai az adóév folyamán miként változtak.
Adókedvezményben nem részesíthető az az adózó, aki az adóévben jövedelem- és vagyonadónak
alanya,
vagy jövedelem- és vagyonadóval éippen a gyermekei számára való tekintettel nincs megróva.
Az adómérséklés kedvezménye csak
az igényjogosult terhére kivetett földadóra, házadóra, általános kereseti
adóra — ideértve az állandó üzlethely
nélkül működő házalók kereseti adóját
is — és az ezek után járó állami, törvényhatósági és községi pótadókra
terjed kJ.
Nem terjed ki az adómérséklés az
alkalmazottak kereseti adójára, valamint az ez után kivetendő pótlékokra.
Ez az adókedvezmény az 1938. TV.
te. 14. §-ának (1.) bekezdése, illetőleg
az ennek végrehajtása tárgyában kiadott 29.000—1938. számú végrehajtási
utasítás szerint a hadirokkantakat,
hadiözvegyeket, hadiárvákat, valamint
a vitézségi éremtulaidonosoknt és tűzharcosokat megillető adókedvezményt
nem érinti, tehát a gyermekkedvez-
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né aéja ei tiszteikét, h á z á t , s z ö l l ő wat»
P P M W I
s z á n t ó tanyásbirtokát, mielőtt fel nem
hecaülteti vagy ajánlatot nem kér Mézerne
F- Efl. i r o d á t ó l , K u l t ú r p a l o t á n á l .
Máztelek 100 n. öl Rókuson 20.000 P, Alsóvároszáméra csak
sou 160 u. öl, köves utcán 20.000 P — Adómén
rts családi ház 2 szobás Újszegeden 35.000 P Családi bár. 4 szobás, komfortos, nagy kerttel,
köves utcán, Újszegeden 100.000 P —370 n. öl
gyümölcsös 1 szobás házzal 8000 P — 800 n. öl
gyümölcsös bérföld Újszegeden 14.000 P — Kir e s % fel a
családi ház Felsövároson 20.000 P, magasföld
szintes haz — 2 esohás, kertes, Alsóvároson
ktedótófetal:
hidász laktanyánál 40.000 P — Sarokház 1x2,
3x1 szobás lakás es kerttel. Alsóvároson, köve"
utcán 65.000 P — Adómentes ház 2 lakással
Felsövároson .köves utcán 65.000 P _ Sarokház ,füs/erüzlet és 2 lakással, Alsóvároson köves utcán 45.000 P — Sarokház, magasföldszin
tes. jókarban 2x2, 3x1 szobás lakással, Felsö- Teljesen különbejáratu
városon 53.000 P — Uri családi ház, 4 szobás, bútorozott szobát kekomfortos, adómentes 100.000 P — Adómentes, resek közvetlen fürdőüzletes sarokbérház 1x3. 3x2 szobás lakással szobával. <Főhadnagy>
120.000 P — Adómentes emeletes ház 3 és 4 szo- jeligére.
has, komfortos lakással 200.000 P Sarokbérház
belvárosi 2, 3, 4 szobás komfortos lakásokkal
250.000 P — Eladó szöllő, gyümölcsös, szántó i i 2 l c 1 h c l y i í t Q
tanyás birtokok; 2 hold szöllő, gyümölcsös taházasnyával Alsótanyán 30.000 P — 1 hold gyümöl- Szerényigényü
csös. 4 szobás villával vasút közelében 45.000 P párnak lakást adok —
külső takarításért. Ma— 1 hold szántóföld felsővárosi feketén, Klára- yer. Oroszlán u. 6.
falván, holdankint 10—12.000 P —7 katasztrális
príma szántóföld beréveL a
kübeki müulnál 70000 pengő.
— 12 kat. szántóföld sző
regi halár, vasúttól 2 km-re, holdja 5000 P — Elsőrendű
28 kat. szántóföld bevetve, feles terméssel 150
HÖLG YFODRA8Z
ezer P — 30 kat. holdas szántó tanyával deszki kisasszony és egy tahatárban 130(100 P — 52 kat. holdas szántóföld nulóleány felvétetik —
Femina
szőregi balárban 220.000 P — 90 kat. szántó és fizetéssel.
szalon,
legelő szőregi tiatárbaD 360.000 P — Rókuson bólgyfodrász
1 szobás haz. istállóval 500 n. öles kerttel 18 000 Kígyó u. 2.
•p _ Felsövároson uj ház, 2 szobás lakás és80(1
SUTÖ». öl gyümölcsössel 80.000 P — Adómentes két
SEGÉDET
emeletes bérház 6 komf lakásokkal 500.000 P
Beké" m. egyik gazdag községében, főulon és felvesz Hernyak Imre,
piacnál, szép kocsma-üzletes ház havi 5000 P vásárhelyi sugárul 3b
forg. vendégszoba, kaszinó, nagv kerttel 80 0<H) lJ.
Gyermekszerető, intel— Klarafahan 2 Szobás ház, 1 holdas kerttel ligens, zsidónak szá20.000 P. másik egyszobás ház, félholdas kert- mitő nő jó referenciáktel 12.000 P. — 2 kat. holdas príma Szántó kal állást keres. »Nyuzombori határban 12.000 pengő.
godt otthon* jeligére.
ALKALMI VÉTELEK!
Borbély segédet felvesz
M é z e r n é
Borsányi (Becker), Újf.
Irodában. Horthy M. n, Z Kultúrpalotánál. szeged, Vedres u.

délután
5 óráig

&

mény az előbb emiitett címen megadott kedvezményen felöl — az előírás
teljes összegének alapulvétele mellett
— jár, az adómérséklés azonban mindkét jogcímen sem lehet több, mint az
évi adóelőírás teljes összege.
Az adómérséklés elnyerése végett
az érdekeltek bejelentéseiket minden
évben legkésőbb április végéig kötelesek a városi adóhivatalhoz benyújtani.
Vitéz dr. Szabó Géza tanácsnok,
a városi adóhivatal rezetője.
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Csütörtök, április 13.
Budapest I. 6: Üzen az otthon. 6.25:
Ébresztő, torna. 6.45: Reggeli zene. 7:
Hirek. 8: Hirek idegen nyelveken. 8.35:
Hanglemezek. 10: Hirek. 10.15: A rádiózenekar. 11.10: Vizjelzöszolgálat.
11.15: A folyamerők fuvószenekara.
11.40: A vadon hősei. Elbeszélés. 12:
Harangszó, Himnusz, Fohász. Utána:
Szórakoztató zene. 12.40: Ilirek. 13.20:
Vízállásjelentés. 13.30:
Ilonvédeink
üzennek. 14: Szalonzene. 1430: Hirek.
15: Szórakoztató zene. 16: Müveitek iskolája: számolás. Előadás. 16.20: Zongorajáték. 16.30: Változatok egy népMindennemű

fonalak és
végőrnK
festését
fehérítését,
kikészítését vállalj*
TARJÁN-PÁLCSICS
Textilfestő és Kikészítő
Gyár, Nagykanizsa. —
Keresünk továbbá ügy
ncköt, ki a k>s szövőiparosoktól
termeivényüket nyersen, kikészitetlenüí
részünkre
felvásárolja.
őskeresztény,
gyakorlott irodistanő i'elvléetik.
Ajánlatokat
saját kézírással. Postafiók 248-re kériink.
Cipész segédek vegyes
munkára felvétetnek —
Korona utca 1. szám.
Egy jómunkás borbélysegédet állandó munkára felvesz Simon József, Feketesas u. 7.

jegyirodában.

dalra. 16.45: Hirek. 17: A földművelődésiigyi minisztérium rádióelőadássorozata. Előadás. 17.25: Magyar nóták
17.45: Asszonyok lázadása. Csevegés.
18: Szalonzenekar. 18.35: Az idő sodrában. Előadás. 18.50: Hirek. 19: Ma
gyar nótaszerzők félórája. 19.30: Vándorló témák. Előadás. 21.10: Csendes
dallamok. 21.40: Hirek. 22.10: Hirek
idegen nyelveken. 22.40: Tánczenekar,
23.15: Cigányzenekar. 23.45: Hirek.
Budapest II. 17-t öl 17.30-ig: Hirek
idegen nyelveken. 22.10-től 22.40-ig: A
Rádió hangversenydobogóján.

TŐZSDE
Budapesti érxektozsdczárlat. Magyar Bank 91.—, Hitelbank 121.5, Nemzeti Bank 415.—, Pesti Hazai 154.—,
Szegedi kenderfonógyár 240.—.
Zürichi devizazárlat. Páris 6.28.75,
London 17.36, Newyork 430—, Brüszszel 69.25, Madrid 39.75, Amszterdam
229.37.5. Berlin 172.55, Szófia M71,
Bukarest 2.37.5.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalé©
valutaárfolyamai:
Szlovák
koron*
11.45—11.75, lira —.—, svájci frank
70.60—80.60, svéd korona 71.70—82.70,
Budapesti terménytőzsdezárlat, Ma
is üzlettelen volt a gabonatőzsde forgalma.

Keresek kisebb háztartásba zsidónak tekintendő jobb nőt, aki a
megkülönböztető jelzés
viselésétől
mentesítve
van. <Egyenrangu\ jeligére a kiadóba.

Férfi kerékpár,
alig
használt, békebeli gumikkal eladó.
Hajósutca 4b. emelet.

Törzskönyvezett angóranyulak téli gyapjúval
eladók.
Somogyitelep
Főző mindenest, ki a IV. n. 152.
háztartás minden ágában önállóan, tisztán Eladó nagyon szép viés rendesen dolgozik, lágos, keményfa hálöbentlakással felveszek. szoba bútor, dupla fe-.
Vitéz
Rarczánfalviné, hér kézimunka ágyteriKorona utca 1' sz., ei- tővel és matraccal 2
pészüzlet.
drb függő villanylámpa, gyuródeszka, vasaZsidónő három
sze- ló, vekker óra, konyhamélyhez felvétetik, le- edények, stb. olcsón.
het idősebb is, család- Megtekinthető d. e. 9—
tagnak tekintetik. Bol- 11, délután 4—6 óráig.
gár, Kossuth Lajos su- Munkácsy utca 2. sz.
gárut 29.
Amerikai
rendszerű
Zsidó családhoz
Íróasztalt keresek megvételre. Peternelly füHÁZTARTÁSI
szernagvkereskedés, —
ALKALMAZOTTAT
Szeged, Feketesas u. 24.
KERESÜNK.
Ajánlatokat >Sas« jeli- Mély gyermekkocsi —
krémszínű, teljesen jó
gére.
239 ál'apotban eladó. .Valéria tér 2. Iüss.

ÖÖÍTF-VAET

Modern kombinált szekHasznált
rény, «Triumph» férfiBŐRRETIKÜLÖKET kerékpár, fehér félháló,
és BŐRÖNDÖKET
fehér tonettszékek aszminden
mennyiségben
Pusztára keresek meg- veszek. RACZ cipösza- tallal eladó. Báró Jóbízható fözömindenest, lon. Kölcsey utca 7 sz. sika u. 21. fdsz. 4.
hosszú bizonyítvánnyal
s
AUTOGEJZÍR!
egy gyermekszerető Fehér nubuk, bőrtalpú
fiatal szobalányt. Je- 33-as, majdnem uj félVESZEK
lentkezni Fodor n. 19. cipő és kifogástalan gusz. Szanvi.
mdtalpu |32-es tornaci- Tejüzem, Aradi n
pő eladó. 2—3-ig. Tisza
249
Magányos férfi háztar- körút 20, II. 3.
tását vezető zsidó nőt
k+resek. Ajánlatot »Jó Kifogástalan, jókarban
otthon 3* jeligérc ki- lévő férfi és női keadóba.
rékpárt megvételre ke- Női erszény találtatott.
resünk.
Hódy János Igazolt tulajdonosa átZsidónak
tekintendő cipőinyár, Lengyel ut- veheti. Báró Jósika u
21. ajtó 6.
fiatal, egyedülálló nőt ca 26.
családtagknét
kezelnénk háztartásba, esetFelelős szerkesztő: Szász Fért ne.
leg bútorozott szobát
Szerkesztőség
és kiadóhivatal: Szeged. Arakaphat. <Magánház 28>
di-utca 8. Éjszakai szerkesztőség: Kálváriajeligére pontos cim.
utca 14. Telefon : szerkesztőség, kiadóhivatal, nyomda: 13—06.
Gyermektelen
házasKiadásért felel: Berey Gézá.
pár keres zsidónak tekintendő bejáró, vagy
bentlakó mindenest. — Nyomatott ABLAKA GYÖRGY köriorgógépén
Szeged. Kálvária-utca 14
Tud. Takaréktár u. 3.
Felelős üzemvezető: A b l a k a i s t % i %
sz. házmesternéL
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