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Hadparancs!
Budapest, április 15. A Kormányzó ur, mint a legfelsőbb hadúr a
kővetkező hadparancsot intézte a
magyar honvédséghez:
Honvédek, magyar katonák!
A háború végső kifejlődéséhez
közeledik és döntő szakaszához jutott. Elsősorban a magyar sors
szempontjából, mert az ellenség itt
áll, egészen határaink közelében.
Most tehát ismét hazánk közvetlen
megvédéséről van szó. Erre gondoljon mindenki, midőn az első hadsereg apáinak nyomdokain elindul

a Kárpátokon át Galícia területére,
ahol 1914-tól 1918-ig oly sok dicső
csatában tündököltek a magyar
fegyverek. A harcban természetesen
nincs vissza, csak előre. Elvárom,
hogy mindenki megteszi kötelessé?
gét és méltók lesznek a hős elődökhöz. Fájdalmasan érint, hogy e nehéz órákban nem lehetek magam
is közletek. Gondom lesz azonban
arra, hogy itthon a lehetőség legvégső határáig gondoskodás történik azokról, akik hozzátok legközelebb állanak. Éppúgy, mint az első
világháborúban, most sem állunk

egyedfii. Ma is ugyanazzal a német hadsereggel harcolunk vállvetve, amely 1914 és 1918-ban becsüteles szövetségi hűséggel állt
mellettünk és amellyel elévülhetetlen, ebben a háborúban is vérrel
megpecsételt bajtársi szálak fűznek
bennünket össze. Mindent cl kell
követnünk, hogy ebből a szörnyű
viharból, amelyben nemcsak hazánkat, hanem az egész emberiséget, kultúráját és civilizációját védjük. győzelmesen kerüljünk
ki.
Kelt Budapesten, 1944 április 15.
H o r t h y s. k. C s a l a y s. k.

A maggar csapatok visszavertek
az oroszokat a kárpáti hágóknál
A

. £ 3 s L y a r h ?L C Í e r é 5y® k nagyszerű érvényesülése a Kárpátok
előtti harcokbani ~ Sztanisztaunál megállították az orosz támadást — Hivatalos jelentés a péntek éjjeli berepülésről

Sikertelen orosz áttörési kísérlet o krim-felszigeteli

Berlin, április 15. A német véderő
lőparancsnoksága közli:
A Krim-félszigeten a német és
román csapatok állandó harcokban
vannak az utánuk nyomuló ellenséggel, folytatták az elszakkadást délnyugat felé.
. .
_ Feodozóia és Szinferopol varosokat kiürítettük. Április 8 és 13 körött a hadsereg, a légi haderő es a haditengerészeti tüzérség kotelckei 2bi
ellenséges
páncélost
semmisítettek
A Dnyeszter alsó folyásánál a
szovjet csapatok megkísérelték, hogy
« folyó nyugati partján levő hídfőket
visszaszerezzék. Valamennyi támadast
tzonnal ellentámadásokkal visszavertünk. A légi haderő csata- és harci
repülőgépek nagy erőivel beavatkoztak Krim félszigetén és Tarnopol térségében az elhárító harcokba. Csak
ezekben a térségekben két napon 73
szovjet páncélost semmisítettünk tneg
41 levegőből inditott támadásokkal.
— Delatynnál és Sztaniszlautól ke-

letre levő térségben a bolsevisták nagyobb erőkkel támadtak. A támadást
visszavertük. Néhány betörést elreteszeltünk.
— Tarnopoitól nyugatra csapataink
betörtek az erősen kiépített elier.ségts
állásokba és SZÍVÓS ellenséges ellenállás mellett teret nyertek. A város
helyőrsége elkeseredett küzdelemben
továbbra is helytállt a minden oldalról támadó bolsevistákkal szemben.
— A Brődifól északra és Köveitől
délnyugatra levő térségben csapataink
szétvertek szovjet harcsoportokat.
— Pszkovtól délre az ellenség nagy
erőkkel folytatta áttörési kísérleteit.
Csapataink megint teljes elhárító sikert arattak és megsemnf.sitettek 48
páncélost a 90 támadó páncélos közül.
— Olaszországban csak kölcsönős,
élénk felderítő és rohamcsapaltevefccnységet jelentenek. Gyengébb ellenséges légierők nappali" támadása á
nvugatnémet határvidéken kisebb károkat okozott. (MTI)

A honvédvezérkar
eredményes kárpáti karcairól

Budapest, április 15. A hovéd*ezérkar főnöke közli:
A Kárpálátjnrők védelmére előretolt biztosító egységeink mintegy
két hét óta harci érintkezésben állnak az ellenséggel.
Csapataink
együttműködve német kötelékekkel

az ellenség további térnyereségét
f
m egálHto ták. A fontosabb irányokban megindított ellentámadásaink
, szívósan védekező ellenséget viszszaverték és jelentős terepszakaszok
birtokbavételéi eredményezték.
(MTI)

Magyar csapatok h ő s i ' " g ^ f "
verték vissza az oroszokat a m p á t o k n á l
Budapest, április 15. Illetékes ka- naav
n a e y erőkkel támadva egyrészt Ro. . "másrészt Magyarországon át
tónai helyről közlik: Az elmúlt he- m ^ ó h b a balkánra jusson," megtek hadieseményeiből kétségtelenül
n- ntt E hadművelet keretében a
megállapítható, hogy az orosz hadT a A ^ l
hinduim.
.vízetés ama szándéka, bogi, \gen_

madás, mint ismeretes, most már
elérte a Kárpátok lábait, de Csernovic vidékén a német haderő, ettől északra pedig a Tatárhágó kijáratainál a készenlétbe helyezett
magyar hegyicsapatok, Sztaniszlau-

nál pedig a német megszálló csapatokat felváltó magyar erők a támadást nemcsak megállították, hanem
részben vissza is vetettek. A magyar csapatok ebben a harcban évezredes katonai muttjukhoz, méltóan
vették ki részüket Hősies magatartásukkal igen komoly, le nem becsülhető ellenfélnek
bizonyoltak,
hatásosan cáfolva sok esetben az ellenség győzelmi hazugságait. A
Sztaniszlauért folyó harcokban éppen az a magyar vasutbitositó feladatokat ellátó és csupán ennek a
feladatnak megfelelően
felszerelt
hadosztály
tüntette
ki
magát,
amelyről hetekkel ezelőtt már azt
állította az orosz jelentés, hogy teljes mértékben elfogták. Büszkeséggel állapihatjuk meg a lefolyt harcokból, hogy a magyar katona hősiessége, kitartása, küzdőképessége
töretlen. Ellenfelével szemben a
harcot minden körülmények között
felveszi. A támadó orosz páncélosok!
zömét kézifegyverekkel (kézigránát)
semmisítették meg. 'A hősiesség é*
önfeláldozás
legragyogóbb
tette*
közé tartozik L ö v e y Dániel, egyik
utászászlóaljunk állományába tartozó zászlós magatartása, aki b a *
sonlóan a japán repülők önfeláldozásához, nagymennyiségű robbanóanyaggal együtt rávetette
magát
egy T34. ellenséges páncélosra é®
miközben
azt
megsemmisítette,
maga is hősi halált h a l t Bizalommal nézhetünk ilyen példák után,
mert a jövőben a Kárpátokat a magyar

katona acélos kardja védi.

Súlyos veszteségei ellenére sem sikerült
a krimi szovjet áttörés
Berlin, április 15. 'Ar. Interinf jelenti a keleti harctér helyzetéről;
A Krim-félszigeten a német és
román kötelékek elszakadó mozdulataik során elérték a sziget délnyugati részén a hegyi terepet anélkül, hogy a bolsevistáknak sikerült
volna kettészakítani a német és
román csapatokat. Az ellenség most
már mind szemben, mind pedig a
két parti sávon ki van téve valamennyi fegyver fokozott elhárító

hatásának és az előző napok veszteségein is túlmenően. A szovjet,
állításaival ellentétben, igen nagy
veszteségeket szenvedett, ani.t bizonyit az is, bogy az ezen a héten
a krimi harcokban megsemmisített
szovjet páncélosok száma 300-ra
emelkedett. Az Ukrajna déli cs
északi részén levő szárazföldi arcvonalszakaszon a harcok irányzata
változatlan. (MTI)

Meghiúsultak a Szovjet előretörései
a Kárpátok előterében
Berlin, április 15. Az Interinf jelenti a keleti arcvonal déli szakaszáról:
Jassytól északra és északkeletre
az arcvonal mélyéből
odarendelt
német és román kötelékek kelet felé
tovább haladlak előre, és Bukovina
keleti részén ujabb szovjet erőcsoPortokat vetettek vissza, közben elfoglaltak néhány helységet. Északukrajnában német csapatok magyar kötelckekel együtt
kemény
Harcokban álllak Delatyntól keletre
és délkeletre. A Szovjet erőfeszítéseit a Kárpátok előterében meghiúsították. Az eayik magyar Larccso-

portnak" sikerült egy ujabb szovjet
készenlétet szétvernie és előrenyomulni egy patakon egy dombláncon túlra. A Dnyeper középső folyásától északra német harci erők
meghiúsították a Szovjet tömeges
bekerítő
műveleteit
Tarnopoitól
délnyugatra. Galícia
hadműveleti
előterének e kiierjedt és erős lezárása ellen a bolsevisták pénteken
nagyobb erőket vonultattak fel. Ellenlökéssel szétzúzták a szovjet páncélosok egyik nagyobb készenlétét.
A volt Tarnopol város rommezőit a
bolsevisták főként nyugatról és délről nauv túlerővel támadták meg, ;

* • * « « « G Y A B 0 R S t A G bolsevistát
kísérletet tettek arra,
VA8ARNAP, 1*44 ÁPRILIS 16. hogy az előretolt német záróreteszállást több helyen felszakítsák. EbA' német védők
nagymértékben ben a harcban visszaverték őket és
szétlőtt állásaikat továbbra is meg- közben kiegyenesítették az egyik
tartották és 8 harckocsit lőttek szét. betörési helyet. (MTI)
Köveitől délnyugatra és északra a

Sztálin visszautasította a CViurchillékkal való
ujabb találkozó Javaslatát

Berlin, április 15. Berlini jelentés
szerint a svájci lapok lisszaboni értesülést közölnek Roosevelt, Churchill
és Sztálin ujabb találkozójáról. Az
ujabb hármas értekezletnek a kezdeményezése állítólag Churchilltöl indult
ki és később Roosevelt is helyeseitea
javaslatot. A brit-amerikai javaslatot
Sztálin elutasította. Ez csak néhány
a magyar légiteret. A visszarepűlés nappal ezelőtt tőrtént, még pedig
a késő éjjeli órákban a berepülés- Churchill miniszterelnökhöz intézett
sel megegyező útvonalon folyt le.
Egyes helyeken a légvédelmi tüzérség működésbe lépett. A bombázásBerlin, április 15. Az United Press
ról jelentés nem érkezett be, a berepülés zavaró jellegű volt. (MTI) jelenti Newyorkból: A Herald Tribüné értesülése szerint a? ameri kai külügyminisztériumban
külföldi gazdasági ügyekkel foglalkozó
menekülőkre. Ez a terrortámadás osztálya és az angol kormányzat
igen sok áldozatot követelt. A la- hasonló hivatala már mérlegelés
kosság egy másik része a környék tárgyává tett több gazdasági rendszabad terepén kezdett menekülést. szabályt arra az esetre, ha a svéd
Alacsonyan szálló gépek a tömeg kormány nem teljesítené a szövetközé géppuskáztak. A város egyik ségesek ' kívánságait. E rendszabákülvárosában igen nagy pusztítás lyok között szerepel, kflolajkiviteli
volt. A környéken egyetlen ház sem tilalom, valamint a
Svédországba
maradt épen. Ebben a külvárosban való buza és bőrkivitel eltiltása
a római katolikus templomot bomÍrország esetében pénzzártai elbatalálat érte. (MTI)
rendelését, valamint a buza cs uz

Hivatalos jelentés a péntek esti
magyarországi berepülésről
Budapest, április 13. A folyó hó
H-én az esti órákban egyes ellenséges repülőgépek széles kiterjedésben lépték át az ország déli és
délnyugati határát és a Dunántul,
valamint a Duna—Tisza közét át-'
repülve északi irányban elhagyták

Angolszász nyomás a semlegesekre

Angol légiterror Győrben
<»VŐr, április 15. 'A győri légitámadás alkalmával nagyon sok egyés kétemeletes bérházat, valamint
földszintes házat ért
telitalálat.
Ezek romokban hevernek. Más házakat a légnyomás pusztított el.
Telitalálat ért egy u j templomot is
olyan mértékben, hogy ennek csak
egyes falai állanak már. A lakosság egy része a Dunapartra menekült. Alacsonyan szálló ellenséges
gépek bombazáport zúdítottak a

Magyar repülők dicsérete a német sajtóban
Berlin, április 15. A szombat reggeli berlini lapok az ellenséges légi
offenzívával kapcsolatban kitérnek
a Magyarország felett lezajlott légicsatára és többek között a következőket írják: A Délnéractországba
benyomult amerikai bombázó kötelékek az elhárító ágyuk tüzelése
folytán és a légvédelmi vadászok
állandó
támadása
következtében
széles arcvonalon nagy veszteségekel szenvedtek. Ugyanekkor Magyarország felett egy második nagy
légicsata zajlott le. A Birodalom

délkeleti részében bevetett német
légvédelmi erők, melyek az előző
napon a Délkcletnémetország ellen
irányuló ellenséges légitámadások
során annyira kitüntették magukat
és az április 13-1 német hadijelentésben jelzett 51 ellenséges gép lelövésével nagymértékben
kivették
részüket és velük együtt a magyar
repülők is az ellenségre vetették
magukat. Bátor támadd szellemüknek szintén sok repülőgép esett áldozatul. (MTI)

Stimson a nőmet légierő erős
harcképességeról
B«ra, április 15. Washingtonból jelentik, hogy St i m s o n hadügyminiszter a következőket' mondotta: Minden
alkalommal, amikor mélyen Németor-

szagba hatol be egy támadás, ilkótíedett harcok folynak. Az elienseguek
még miudig rendelkezésre állnak re
piilügépek és fegyverek. (MTI)

amerikai gépek" szállításának
szüntetéséi mérlegelték.

be-

Portugália esetében az ola j- és
gépek kivitelének tilalmi. Spanyolország esetében pedig az olajzártat
fenntartása és az angol szénszállítások beszüntetése jön szóba. Ezzel
kapcsolatban utaltak arra, Hogy a
Törökországnak szánt angol-amerikai fegyverszállításokat már beszüntették. .Azonkívül szóba került
az is, hogy beszüntetik a lextilnemüek, vegyszerek, gyógyszerek stb,
Törökországba való szállítását.
(MTI)

Svédország nem teljesíti az angolszárz
jegyzék követelését
Berlin, április 15. A svéd külügyminisztérium
megerősitette, hogy
az angol és amerikai követ csütörtökül a svéd kormánynak jegy.
zéket nyújtott át a tengellyel foly-

tatott kereskedelemi kapcsolatokról.
Stockholmi diplomáciai
körökben
az a véemény, hogy Svédország
nem teljesiti a szövetségesek köPe?
lelését. (MTI)

A svédek megvédik kereskedelmük
függetlenségét az angolszászokkal
szemban
Stockholm, április 13. A stockholmi
lapok továbbra is elutasító álláspontot foglalnak el azzal az angol-amerikai jegyzékkel szemben, amelyben a
szövetségesek a Németországba irányuló golyóscsapágyszállitások
beszüntetését követelik. Az Aftonbladet
fordul szembe a leghatározottabban

ezzel a kívánsággal, amelyet egyszerűen méltatlannak nevez. Svédország
semleges ország és az is akar maradni, hangsúlyozza a lap és mint ilyen,
mindkét féllel joga van kereskedelmet folytatni. Ezt a jogát a nyugati
hatalmakkal szemben is meg kell
delmeznie. (MTI)

Átnyújtották az angolszász Jegyzéket
Ankarában

Ankara, április 15.
"Az ankarai
angol és amerikai nagykövet pénteken
délelőtt
egymástkővc'ően
megjelentek a török külügyminisz3. Magyarországnak a Szovjet- tériumban és azonos értelmű jegyunióval es a többi szomszéddal való
szoros együttműködése biztositandó, mihelyt lerázták a fasiszta uralTokió, április 15. A legutóbbi namat.
pok során a Csendes-óceánon négy

Károlyi Miháiyék „magyar tanácsol"
aiaKiiouan konaonban
London, április 15. Alíred ürant, a
Reuter-iroda
tudósítója
jelenti:
Londonban »magyarlaiiács«
alakult. Feje gróf karolyi Mihály, a
jólismert demokrata emigráns, "volt
magyar elnök és miniszterelnök. A
tanács felöleli az Angliában és
Amerikában levő valamennyi demokratikus mozgalmat. Az angliai
magyarok koréból 4000 támogatási
megajánlás, az Atlanti Óceánon keresztül pedig
szívélyes táviratok
erkeanek özönével a tanács főhadiszállására. A szakszervezeti magyarok nemzeti tanácsától Károlyi biztosítékot kapott arra, hogy "támogatni fogják. Biztosra veszik, hogy
a magyarok megtalálják heiyüael
a demokrata nemzetek körében. A
tanács főbb céljai a következők:
1. Ellenállási mozgalom szervezése Magyarország belsejében, partizanegys«g,ek alakítása, Tito tábornagy hadseregével való közös harcok, felhívás a magyar katonákhoz
lázadásra ós a szövetségesekhez
való al&zökésre.
2. Béke a szövetségesekkel, a magyar' csapatok visszavonása a Szövutiioüoi és a többi harcterekről. Az
opsóág mozgósítása a hitlerista Ncm&r,i£ elleni küzdelemre

szovjetorosz üzenet alakjában. Az üzenet szerint az orosz arcvonalon folyó
katonai műveletek most Sztálin telje*
figyelmét követelik meg és feltétlenii
szükségessé teszik, hogy az országban
tartózkodjék. A katonai eseményele
mostani időpontjában politikai értekezlet feleslegesnek látszik. Csak a
második arcvonal tényleges megalakítása tehetné szükségessé ujabb, közvetlen politikai érintkezést. (MTI)

zéket nyújtottak át a külügyminiszternek a Németországnak szóld
török szállítmányok
beszüntetése
tárgyában. (MTI)

A Japánok négy búvárhajót süllyesztettek el

ellenséges buvárnaszádot süllyesztettek el. Ez a siker azoknak a fokozott
rendszabályoknak eredménye, amelyeket a japán parancsnokság az ellenséges buvániaszádveszély leküzdése végett hozott. Két
buvárnaszádot
nagy
hatósugara
A levitézlett Károlyi-féle társa- bombázók, másik kettőt hadihajók
ság tehát ismét hallat
magáról. semmisítettek meg. (MTI)
Azok a hitüket veszített politikai
Amerikában nyugtalankodnak
akarnokok, akik egyizben már az
a kommunista hullám miatt
örvény szelére vittek a magyarsáBerlin, Április 15. Washingtonból
got, must újból megkezdték fon- jelentik: Üouglas MacArthur tábornok
dorlatos mesterkedesuket az emig- Miller nebraskai republikánus képviráció sötét hátterű boszorknáy- selő levelére válaszolva, a republikákonyhám, a magyarság azonban el- nus elnökjelöltség elfogadásának lehetőségére vonatkozóan a többi között
zárja iiileil a szirenabangok elől.
özeket irta: Az Ön leírása az Egyesült-Államokban uralkodó átlapolok
H o r n * tengernagy szerint
nem er vege* « n a n e r u es idén rőt nagyon kiábrándító és alkalmas
arra, hogy minden igaz hazafit kotteuí, április 13. NewyorkbuJ je
moly megfontolásokra indítson. Amelentik: t l o m c altengernagy, az Egye- rikának néra szabad lecsusznia otyan
sült-Államok tengerészeti törzskara- belső viszonyok közé, aminők ellen
nak helyettes Iónoké, az amerikai kep kifelé küzd. "
viselőhaz költségvetési bizottsagaban
Az Associated Pr««s ezeket jegyzi
kijelentette, bogy az európai háberu
iusg:
Miller levelében kijelentette,
az ö nézete szerint ebhen az evbep. nem
hogy az amerikai szövetségi kórmá'ny
ér veget. (MTI),
haUlmának_áJ>taláno&sá_..,Taló kitár*
4. A feudelista fasizmus gyökerestől való megsemmisitese és »szabad és független Magyarország
megteremtése, amely a parasztnak
földet, a munkásnak kenyeret, valamennyinek pedig biztonságot ad.«

jesztése ellen .politikai forradalomnál
iöbb« van folyamatban. Sok amerikait
erősen nyugtalanít a kommunista bullám, amely a mélységbe készül Uszltani az európai országokat, Ázsiát M
Délanierikát. (MII)
Ujabb légitámadás Nls allén
Belgrád, április 15. Szombaton délben ujabb angol légitámadás érte Ni*
város lakónegyedelt. (MTI)
Sértatlan a zágrábi magyar
kolónia
Zágráb, április 15. Az április 13-ait
Zágráb ellen intézett bombatámadás
alkalmával sem a magyar követség,
sem a magyar kolónia tagjainak semmi baja nem történt (MTI)
Raadar tangarnagy atvanévas
j«hi.auma
Berlin, április 15. l l a e d e r vezérlengernagy, a német haditengerész©!
tengernagy-felügyelője Lprüis ló-én
ünnepit 50 éves katonai jubileumát.
lYncs

vanozas

a légit iasztás m ó d j á b a n
Budapest, április 15. Az m. kir.
bouvéd országos légvédelmi központ
jel ín ti, bogy a riasztás eddigi módjában aetn történt változás. 4MTU

Feloszlatták az ország helsfi rendjét Rendelet az elsötétítés ujabb
veszélyezteti politikai pártokat
szabályozáséról
Bndapet, április 15. A" belügyminiszter a Magyar Szocialista Párt
(Rátz Kálmán), a Független Magyar Polgári Párt, másnéven Kossuth-párt (Bartha Albert), a Polgári
Szabadságpárt (Rassay Károly) ós
a Nemzeti Tábor, Magyar Szociális
Népraozgalom (Szűcs István) elnevezésű politikai pártoknak budapesti központját és vidéki szervezeteit az egyesülési szabadsággal el-

követett visszaélések megtorlásáról
szóló törvény alapján feloszlatta,
további működésüket megtiltotta és
a pártoknak bárhol található vagyonát lefoglalta. Az indokolás «•./•?.
rínt ezek a szervezetek, illetőleg
egyes tagjaik az ország ellen irányuló tevékenységet fejtettek ki.
amely az ország belső rendjét, külpolitikát helyzetét és a hadviselés
érdekeit veszélyeztette. (MTI)

D c s z Q n f f f l c k több n a p i l a p o t
is l o l p O l r a f o t
Budapest, április lő. Vitcz Ko* o s v á r y-B o r c s a Mihály államtitkár a sajtóval kapcsolatos ügyek
,"kormánybiztosa a miniszterelnök
t ondeletére a következő időszaki
Japok megjelenését tiltotta be:
Budapesten: a Budapesti Tudósító és a Magyar Tudósító hirlapí'udósitó újságokat, a Független
•Magyar Újság, a Magyar Gazda, a
Szabadság, A Szabad Szó, a Jelenbor cimü politikai hetilapot, a Kisgazdaság, a Holnap, a Magyar Csillag, a Magyar Törvényhozók Lapja,
az Ország Utja, a Film Szinház
Irodalom, a Színházi Magazin, az
Ünnepe a Die Zeit, a Dolgozó Nő,

a Rakéta, A Mult és Jövő cimü időszaki lapot, az Izraelita tanügyi értesítő és a Magyar Izraelita Hitközségi Tisztviselők lapja cimü zsidó lapot, Szegeden a Délmagyarország és a Szegedi Napló cimü poli
likai napilapot, Miskolcon a Felső
magyarországi Reggeli Hírlapot és
a Magyar Jövőt, Pécsett a Pécs'
Napló cimü politikai napilapot
Beregszászon megjelenő Kárpátalja,
a Dombóvárott megjelenő Tolnai
Hirlap és a Gyöngyösön megjelenő
Hevcsmegyci Hírlap cimü politikai
hetilapot. A miniszterelnök errevonatkozó határozata a hivatalos
lap vasárnapi számában
jelenik
meg. (MTI)

fi törvényszék m á s o t o r is
négyévi fegyházra és 15.000 pengő
pénzbüntetésre ítélte Vezér Ernői
Társai is régi büntetésüket kaiták
(A Öélmagyarország munkatársából) A Vezér-féle rézgáli cpanama
ininperének megismételt főtárgyaSása során szombaton került sor a
(perbeszédekre és az ítélet kihirdetésérc. A perbeszédek elhangzása

TONEUI
az a nagy UFA-Bavaria világfám, mely
a tegnapi bemutatón a legnagyoba sikert váltotta ki, ez az a film, amelyei
mindenkinek meg kelt nézni!

iomm

Pattanásig feszült, izgalmakkal leli,
nagy artista íílm. '

IOMUJ

•BflBBMHHBOHMBB
a ragyogó kiáljitásu nagyszabású látványosságokká; is tarkított bűnügyi
lőrténef.
Főszereplők:
ftttüinand naíhaiy,
w i i v n i e n a r i í t l s ts
piary ráül.
legétdekesebb ui H f A H í r a d ó
5
Vasár n a p 2,
- 7-kor*
Köznap 3, 5, 7.

Vasárnap, hétfőn és kedJem a

B e l v á r o s i _M^li><t|!í-

után a S z a 1 a y-tanScs ítélethozatalra vonult visza, m a j d kihirdette
ítéletét. Eszerint V e z é r Ernő volt
városi irodaigazgaJtö bűnös honvédéimi érdek sérdmére elkövetett
hivatali sikkasztás bünteltébeiTs és
emiatt a törvényszék, csakúgy, mint
az első alkalommal 4 évi fegyházra,
15.000 pengő pénzbüntetésre, valamint 10 évi politikai és hivatali
jogvesztésre tiélte. A büntetésből
másfélévet a vizsgálati fogsággal
kitöltöttnek vettek.

Budapest, április 15. A Budapesti
Közlöny vasárnapi száma közli a
honvédelmi miniszter rendeletét az
elsötétítés újbóli szabályozásáról. A
légoltalmi elsötétilés április 17. és
23. között 21 órakor, április 21. é*
-O. között 21 óra 30 perckor kell

A közgyűlés megszavazta
dr. Pálfy József polgármester
nyugdíjazását
ErdemeitJegyzőkönyvben örökftikm e* és
"l?®L es *?! ik ?* wckéDét - Fontos határ©*
zafiok a légoltalom fokozottabb klépitéss
érdekében

(A Délmagyarország munkatársá
tói) A törvényhatósági
közgyűlés
szombaton délelőtt 10 órakor tartotta évnegyedes ülését dr. T u k a t s
Sándor főispán elnökletével. A Magyar Hiszekegy elmondása és az
elnök megnyitó szavai után vitéz
dr. G á r g y á n
Imre napirend
előtti felszólalásában az angolszász
terrortámadások kegyetlen módszeréről emlékezeit meg a felháborodás hangján.
A polgármesteri jelentéshez
hozzászólva vitéz K a k u s z i .István a mezőgazdasági ruhaakció
szegedi
végrehajtását
sürgette,
K e 11 i n g Lajos javasolta, hogy a
polgármesteri jelentéseket a jövőben adják ki a városatyáknak, hogy
esetleg azokhoz a részekhez is hozzá tudjanak szólni, amelyek az idő
rövidsége miatt nem kerülnek felolvasásra. B a l o g h Péter az Aigner-telep mostohu sorsát és civilizálatlan körülményeit tette szóvá és
kért azokra orvoslást. F a j k a La jos
személyes természetű hozzászólása
után dr. I v o g u t o w i c z Károly a
mezőgazdasági részhez szólva a takarmánysilók minél nagyobb számban való felállitása* sürgette Heg y e s i János a
lábbeliellátás
ügyét, W a g n e r Gyula a rézgáttcakció kiterjesztését, R ó z s a Illés a
vetőburgonyaakció
kiosztásának

G á b o r Miksa 1 évi és 6 hónapi
börtönt, valamint 5 évi hivatali és
politikai jogvesztést kapott) G e r a
Józsefet 2 hónapi fogházra Ítélték,
de büntetését báromévi próbaidőre
felfüggesztették. K a l m á r Jenőné
ezúttal is szintén 1 évi börtönt és
3 évi hivatali és politikai jogvesztést, K o h a j d a György 4 hónapi
fogházat kapott

És a RaHBH iának...
Eszenyi 0l(ja—Nany István
Tasnády Ilona—Hosszú Zoltán
Turay Ida—Pethes F.
felejthetetlen főszereplésével

KORZÓBAN
/

módját hozta a közgyűlés elé. A
hozzászólóknak dr. T ó t h Béla helyettes polgármester adta meg a választ, ami után a közgyűlés a jelentését tudomásul vette.
A kisgyülési előterjesztésekre áttérve
dr. Pálfv József nyudijazásí
ügyét
tárgyalta elsőnek a közgyűlés. A kisgyűlés javaslatát, hogy a törvényhatósági közgyűlés 43 évi szolgálát
után közszolgálati érdemeinek jegyzőkönyvi megörökítésével, arcképének megfestésével, május 31-i határidővel helyezze nyugállományba
a polgármestert, dr. T ó t h Béla helyettes polgármester emelkedett hangú beszédben méltatta a gazdag,
munkás élet megérdemelt nvugalomba lávozó polgáryiester érdemeit.
A közgyűlés tapssal és éljcnzéssel ünnepelte a város nyugalombavonuló első polgárát és a kisgyülési
előterjesztést elfogadta.
Az adófelszólamlási
bizottság
tagjait választották meg ezután
névszerinti titkos szavazáscal ujabb
három évre.
Több kisgyülési határozat miniszteri jóváhagyását a közgyűlés
tudomásul vette. Hozzájárult a közgyűlés egy harmadik gazdasági ellenőri állás megszervezéséhez és
egy irodasegédtiszti állás megszervezéséhez, a csengelei közigazgatás
kirendeltségéhez. Szerveznek ezenkívül négy u j dijnoki állást és rendezik az erdőörök szervezeti helyzetét. Megszavazták a tűzoltóság legénységi létszámának 93-ra, ti-zt;
létszámának 9-re való íclcpaelését..
Együttesen tárgyalta Te a köz :
gyűlés a csanádi püspök átiratát és
vitéz dr. Gárgván Imre javaslata'
a helybeli kegyúri papság magasabb fizetési osztályba s<>1
rovása

Gera József megnyugodott az
ítéletben, igy az nyomban jogerőre
emelkedett, a többiek fellebbeztek,
ügyük tehát az ítélőtábla elé kerül.
V a s á r n a p és h é t f ő n
utoljára adtok!

végrehajtani. Az elsötétítés továbbra is hajnali 5 óráig tart. Az elsötétítés időpontja előtt bekövetkezett
légitámadás vagy zavaró repülés
esetén a teljes clsötétilést azonnal
végre kell hajlani, illetve minden
kisugárzó fényt el kel oltani. (MTI)

KARADY KATAL'N
izga'niar, pazar kiállítású kémdrámája.

i A C H I T A

Egv kalandornő vivédása, kegyellen
feladata és asszonyi szive között.
Férfi rzeierlök: Petrovioh, Bihari, Szabó
Előadáso : kezde'e ma 2, fél 4, 5 es 7,
hétfőn 3, 5, 7 orakor

SZÉCHENYI

MOZI

ügyében. A kisgyűlés javasol ja a
magasabb fizetési osztályba sorozást, A javaslat egyhangú elfogadásra talált. Ugyancsak elfogadták
a somogyitelepi " plébánihához plébánosi állás szervezésére vonalközé
javaslatot, a kereskedelmi leányiskolához egy tizenkettedik tanári
állás, Valamint hitoktatói állás szervezését.
A szingazgató szubvencióját ténylegesen 100.000 pengőre emelték fel.
Az egyetemi építkezések céljára

kisajátított területek

meg-zerzésA-

m

Maghall Vafutfn
Lisszabon, április 15, Meg Bdfi erflá
silett jelentések szerint Nikoiajev \m*>
t u t i n tábornok, aki pénteken Kieslez hozzájárult a belügyminiszter.
ben meghalt, hat héttel ezelőtt megse'Az egyházmegye tulajdonát képező
intézkedés a z $ M « vdilalofok onuagkészietenck
besült, amikor átadta az első ukrajGróf Apponyi Albert-itkaí két telzaroiosorot
nai hadsereg főparancsnokságát.
ket a további kisajátítások során
(MTI)
Budapest, április 15. A hivatalos 1000 pengőt lehet kifizetni. Ezen az
szerzi meg a város olyan módon, lap legközelebb megjelenő száma kor
összegen felül a kifizetést csak akkor
hogy az egyházraegyének egy ka- mányrendeletet közöl a zsidók vagyo szabad a zsidó részére teljesíteni, ba
Időzített bombákat talállak
a Slxtus kápolnában
nonoki állás lédesi lésére évjáradé- nának bejelentése és zár alá vétele taxatíve félsorolt célokra, igy például
kot folyósít és ennek ellenében tárgyában. A rendelet értelmében
Lisszabon, április 15. A római rá*
alkalmazottak fizetésére vagy munkakapja meg a területet. A többi terv- zsidó egész vagyonát az illetékes pénz. bérekre, bíróilag megítélt követelésre, dió jelenti, hogy a vatikánvárosi Sia*
i/evett íngatlankisajálitást a minisz- ügyigazgatóságnál hivatalos nyomtat- átvett áru vételárára, adóknak és köz- tus-kápolnában igen nagyméretű időványokon bejelenteni köteles, kivéve a tartozásoknak
kifizetésérc szükség zített bombát találtak. A bomba azokter kívánságára egyelőre beszünteszemélyes szolgálatra szolgáló lakás- van. A rendelet értelmében a zsidó ál- hoz volt hasonló, amilyeneket Tito tálík. A kögyülés ilyen érielemben berendezést, ruházati, háztartási cik
talában 3000 pengőt, ha pedig kereske- bornagy csapatai a Balkánon használhatározott.
keket, ha ezek együttes értéke a 10.000 delmi vagy ipari üzemben az előző üz- tak. (MTI)
A Horthy-telepen napközi ottho- pengőt nem haladja meg. Ha ezek a leti évben elért forgalom 5 százalékát
Tozso miniszterelnök
nos óvóda felépítését határozták el, vagyontárgyak a bejelentésre kötele meghaladó készpénzt köteles a Pénza végső győzelembe vetett hit
majd több telektömbrendezési terv- zett zsidóval közös háztartásban élő intézeti Központ tagjai sorába tartozó
hozzátartozók szükségletének kielégíszilárdságáról
hez járultak hozzá. A királyhalmi tésére is szolgálnak, a mentesség ér- valamelyik pénzintézetnél betétkönyvre, folyószámlára vagy postatakarékTokió,
április
15. Hivatalos közlés
várostanyán heti állatvásár tartá- tékhatár minden egyes hozzátartozó pénztárt betétszámlára befizetni. Az
szerint a harraas egyezmény hatalmáisát engedélyezte a közgyűlés. A le- után további 3—3000 pengővel növeke- igy befizetett összegeket a rendelet nak műszaki bizottsága Tokióban ülést
vente leánymozgalom támogatására dik. Amennyiben azonban az emiitett ugyancsak zár alá helyezi. Külön sza- tartott, amelynek során beható te-j
10.000 pengőt szavaztak meg. Átok- vagyontárgyak összege a mentességi bályozza a rendelet a zsidó kereskedel- nácskozások eredményeképpen a há-j
1
házán orvosi lakás épül. Három- határt meghaladja, az egész vagyont mi vagy ipari vállalatokra vonatkozó rom nemzet képviselői megegyezésre
be kei) jelenteni. A bejelentési köteles- bejelentési kötelességet és felhatal- jutottak. Az ülés elején T o z s A iuH
százezer pengőt engedélyezett nyilség minden esetben kiterjed a műtárvános és árokóvóhelyek
építésére. gyakra, szőnyegekre, eziistnemüekre mazza a kereskedelem és közlekedési, nisztcrelnök áttekintést nyújtott az álilletve iparügyi minisztereket
arra,
Kijelentette
700.000 pengőt pedig a hatósági és más fényűzési tárgyakra. Bejelen- hogy zsidó kereskedelmi vagy ipar- talános hadihciyzetröL
egyebek közt, hogy Amerika és Anglia
légoltalmi
szervezet
fenntartási tési kötelesség terheli mindazokat
vállalat nyersanyag és árukészletét, a háború elején egyik vereséget a máköltségeire. Többek
hozzászólása zsidókat, akik zsidó tulajdonban levő valamint üzleti berendezését zár alá sik után szenvedték el, az clmolt övután a közgyűlés megszavazta dr. vagyontárgyat bármilyen címen örize- vehessék, illetve amennyiben az üz- ben azonban valamennyi erejük latbaHávó Ferenc tb. főjegyző külön- tükben tartanak. A bejelentési nyom- let vagy üzem folytatására közérdek- vetésével igyekeztek a tengelyhataltatványokat a községi elöljáróságnál
munka általányát érdeméire való (polgármesternél) lehet beszerezni. A ből szükség van, a vállalat élére a mak területeinek külső körzeteit keletulajdonos költségére vállalati vezetőt ten és nyugaton megtámadni. Nem sitekintettel.
bejelentés alá eső vagyontárgyakat a rendeljenek ki. A továbbiakban ki- került azonban szilárd állásainkat SÍM
Sz. S z i g e t h y Vilmos főlevél- rendelet hatályba lépésétől kezdve jog- mondja a rendelet, hogy a zsidókra hol sem megrendíteni — mondotta -p,
táros nyugdíjazását kérte, mivel ügylettel sem elidegeníteni, sem elzá- megállapított rendelkezést alkalmazni sőt népcink Borában napról-napra crí).
szolgálati idejét betöltötte és a logosítani nem lehet. A rendelet ér- kell olyan közkereseti, betéti és korlá- sebben él a végső győzelembe vctcut
korhatárt túllépte. A közgyűlés ja- vénytelennek nyilvánítja az 1944 már tolt felelősségű társaságra, amelynek bit és bevehetetlen állásaink tudata.
CÍHB 22-ike után kötött minden jogügyvasolja a miniszternek, hogv a fő- letet, amellyel zsidó a bejelentés alá legalább egy tagja zsidó. Az ilyen tár- A nagykeletázsiai térségben a japán
saságokat
vagyonuk
tekintetében
Sévéllárost egy évre tartsa vissza eső vagyontárgyat átruházta, kivéve, ugyanolyan bejelentési kötelezettség hadsereg a legfontosabb déli területin
ket biztosítja és meghiusítja az ang<t<
állásában, ugyanez
a
javaslat ha az átruházás a zsidó üzletek köré- terheli, mint a zsidó magánszemélye- Jok és amerikaiak akár szárazföldön,
IN a g y Sándor műszaki tiszt nyug- ben a rendes kereskedelmi forgalmat ket. A továbbiakban » rendelet rész- nkár a Csendes-óceánon terjesztett tádíjazási kérelme ügyében is. B e c k meg nem haladó mértékben történt. letesen szabályozza, hogy a rendelet madási szándékait. Japán helyzet©
kell napról-napra erősödik. \ japán nép
•'Aladár vágóhídi igazgatót, Stumpf Ezeket a vagyontárgyakat tehát szin- alkalmazása szempontjából kit
tén be kell jelenleni. Az ingatlanok
Kálmán főpénztárad, K o c h Sán- bejelentésével egyidejűleg a zsidó a zsidónak tekinteni. A rendelet végül szilárdan hisz ahhan, hogy az ellendor adótísztet, K l e k Aladár és özv, telekkönyvi hatósághoz is külön beje- büntető rendelkezéseket tartalmaz a ség! e megsemmisítő csapást mérhet
rendelet megszegőire vagy kijátszói- és a háborút a győztes befejezésig
ü r d ő g h Györgvné, P r á g e r Jó- lentést köteles tenni arra vonatkozó- ra. Amennyiben a rendelet ellen elköfolytathatja. Az, Indiai nemzeti hadsezsef segédtiszteket é8 J ö n á s Bé- lag, hogy a» ingatlan tulajdonosa zsi- vetett cselekmény súlyosabb büntető regben egész Keletázsia küzd India
láné zenetanárnőt nyugdíjazta a
rendelkezés alá nem esik, a rendelet, felszabadításáért. Addig nem tesszük
dó. Ezt a telekkönyvi hatóság a vonal megszegése kihágás és háború idején le a fegyvert — mondotta Tozsó —,
közgyűlés
. . . _ .» . T - .
.....
, I kozó telekkönyv B lapján feljegyzi. A 6 hónapig terjedhető elzárással bünte- amíg Anglia és Amerika terveit meg
K i s p é t é r Lőrinc ^indítványára [bejelentett zsidó ingatlanokat jogügy- tendő. A büntetőjogi felelősségrevoná- nem hiusitjuk, jóllehet keleten és nyukimondotta a közgyűlés, hogy a lettel elidegeníteni vagy megterhelni son felül a rendelet megszegői ellen
gaton egymástól távol küzdünk. A jöszegedi fűszerpaprika minőségének nem lehet. A kiadásra kerülő rende- internálásnak is helye lehet, a vagyon- vőben együttműködésünket még Inlet
értelmében
a
rendelet
hatálybaléés a termelók érdemeinek megvétárgyat pedig, amelyre nézve a kihá- kább kimélvitjük és egyesült erővel
dése érdekében felír az illetékes pésétől kezdve zsidó fixkamatoz, ásu gást'elkövették, el kell kobozni.
szállunk szembe a közös ellenségget,
értékpapírt, részvényt, szövetkezeti
Németországgal és Olaszországgal, »aminisztériumhoz.
üzlettárs! okiratot és ezekhez t&rtoző
A rendelet egyik láncszem azon lamint európai szövetségeseinkkel szoszelvényiveket birtokában nem tarthat. törvényes intézkedések sorozatában, rosabb és erösebben kívánunk ecyüttEzeket még a vagyonra vonatkozó be- melyeket a zsidókérdés rendezése tár- müködni, mint valaha és vállvetve
Slfcsiea város polgármestere
jelentés előtt a Pénzintézeti Központ gyában az uj kormány életbeléptetett. akarjuk kivivni a végső győzelmet.
a f é d t a l M lakosság olianl
lúgjai sorába tartozó pénzintézeteknél
támatfásrál
A zsidókérdés rendezésének pénz- Ezután a tokiói német nagykövet isletétbe kell helyezni és amennyiben a
Berlin, április 15. A Német TI ér- birtokában levő értékpapírnak nem ügyi és gazdasági vonatkozásai tekln mertette a politikai helyzutet. Mint
tesülése szerint Siksics északmonte- tulajdonosa, megjelölni azt is, hogy az tétében ez a rendelet alapvető fontos mondotta, a háromhatalmi ©ffyezmény
ságu. Ezzel megakadályozzák, hogy az államainak szilárd közössége a végsW
negró város polgármestere — a várost értékpapírnak ki a tulajdonosa, vala- a vásárlóerőnek tevékenységét, amelv ffvctzclem legfontosabb
előfeltétele,
április 7-én és 8-án sulyos terrortá mint az értékpapírt milyen jogcímen amely a gazdasági élet nyugtalanitft- Meghiusitottuk azokat a kísérleteket;
tartja birtokában. Értékpapírok tekinmadis-at -érték — .szikratávíró utján a tetében bejelentési és letétbehelyezésí sát jelentette. De ugyanakkor lehető- ameivekke) ellenségünk az elroult hő*
vé teszi azt, hogy a kereskedelmi és naookhan néhány szövetséges eurónat
gem« vöröskereszthez fordult.
kötelesség terhel minden más sze- iparvállalatok, amennyiben közgazda- államot igyekezett hazug Ígéretekkel
— Békés városok romjai alól — mélyt, aki a tulajdonában levő érték- ságunk szempontjából szükséges és vngv fenyegetésekkel macmtartásábap
mondja többek közt a polgármester papírt bármilyen jogcímen birtokában kívánatos, megfelelő vállalati vezető meeingatni. A lelenleei háború döotfl
tart. Zsidó a rendelet hatálybalépése
szakasza előtt állunk és népeink" mtv
üzenete — noltan vagy sebesülteli után az esetleg birtokába jutó érték- kezébe kerüljenek. (MTI)
den tagia abban a megrenditheteftan
mintegy 500 férfit, asszonyt és gyer- papírt bejelenteni és letétbe helyezni
meggyőződésben harcol és delgoz'S,
meket ástunk ki. A lakosság más r«> köteles. A bejelentéssel egyidejűleg a
MegsxBnlk a léglforgalom Dublin hogv a végső győzelem a miénk. (MTI)
szei hajléktalanokká váltak. Az ellen- zsidó tulajdonban levő részvények száTokió, április 15. A háromhntólr/á
é s Liverpool közt
mát és névértékét a részvénytársaság
egyezmény képviselői közös müsza'xí
séges repülök nemcsak a legnagyobb
ügyvezetőségének bejelenteni köteles.
Amszterdam, április 15. A brit hír- bizottságának ülése után S i g e m í o U
űrméretű bombákat dobták a városra, Az ügyvezetöség ezeket a bejelentéseszolgálat jelentése szerint Dublin es külügyminiszter az értekezlet tágjáét
•hanem gépfegyverekkel és fedélzeti ket nyilvántartásba veszi. A rendelet
Liverpool között a brit hatóságok kor hivatalában levő lakásán látta venfegyverekkel is lőtték a polgári la- az értékpapírokra vonatkozó rendellátozási
rendelete értelmében megszű- dégül. Ezzel véget ért a barláság szellemében megtartott értékérte* 'MT1V
kosságot és megöltek sok asszonyt és kezésekkel azonos módon bejelentési
kötelességet állapit meg a zsidó tulaj, nik a légiforgalora. (MTI)
gyermeket. A város megtámadott la- donban levő platinából, arányból vagy
kossága a házakban és az utcákon eiek ötvözetéből készült értéktárgyak,
Mam biztosak a Liberty hajók
tartózkodott. Gyermekek
iskolában, drágakövek és igazgyöngyök tekinteStockholm, április 15. A* április
Megérkezett a német
Vtegek kórházban vesztették életüket. tében. A zsidók saféj zárva maradnak. IS i angol reggeli lapok közölték azt
Azok tartalmát a zsidó bejelenteni köSiksics városa nem ipari város, nin- teles.
a jelentést, hogy északamerikai csakatonaválogatott csapat
c„en vasúti vonala és nincsenek ben
patokat nem szabad az úgynevezett
•
Budapest,
április 15. Vasárnap
ne németek. Elsősorban Angliához és
A kiadásra kerülő kormányrendelet Liberty hajókon szállítani, mielőtt délután az Üilői-utj sporttelepért
Amerikához fordulunk azzal a felhí- ugyancsak bejelentési kötelezettséget ezeket a hajókat nem látják el különlejátszásra kerülő magyar—német
vással, hogv tekintsék meg az ártat- állapit meg és zárlatot rendel et a leges
megerősítéssel.
Nyilvánvaló, katonai válogatott labdarugó mér*
lan Siksics városban tevékenységük zsidónak betétkönyvön, folyószámlán hogy nemcsak az az öt Liberty hajó
kőzésen résztvevő német labdarugó
eredményét. A báboru egyszer elmú- vagy postatakarékpénztári csekkszám- pusztult el, wseljvktjek pusztulását né
csapat szotsbaton déju'i'.i megérlán
alapuló
követeléseire
is.
Ezekből
lik, de az áldozatok a l sohasem talajta iáról t követelésekből a máó részá» hány háltál ezelőjt egy szenátor nóta kezett a Keleti-pályaudvarra Buda-j
ftik el (MJU
[rt minden saaes követelésből esakltMtiU. (MTIL
pestre. ( M T I 1
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(SZEGED NÉPE
A szoqodi

parssztcsalád

j'e szükségessé tette a családnál nagyobb csoportok kialakulását is. Alkalmi parasztközösségek móvák (kalákák). Szomszédok, rokonok, esetleg
a falu egész népe olyan munkában
vesznek részt, amihez a család ereje

kevés. Ilyenek az aratás, Házépítés,
szövés-fonás, stb. A kaláka a kölcsönös segitség nagy emberi elvén alapul és jellemzően mutatja a paraszti
önellátás világát.
Szöged! Bálint

A népi társadalom legkisebb egysége atnn az egyén, hanem a csaiad.
A parasztcsalád organikus embqri és
•munkaközösség. Ebbe a közösségbe beletartozik a béres, szolgáló is, aki
szinte családtagnak számit. Ha a cseléd jól viseli magát, gondoskodnak a
Széchenyi-tér 5. — Törvényszék melietf.
'kiházasitásáról, süt
akárhányszor
örökbe is fogadják. A cseléd természetesen egy asztalnál eszik a gazdáival, részt vesz a család ünnepeiben,
Szórakozásaiban is.
A család tagjainak kivétel nélkül
megvan a maga szerepe, hivatása. A Magyororwóg és a világpol t i k a eseményei márciusban
parsztéletben az önellátás elve érvé(A Délmagyarország munkatársá- Iyos szénbányász sztrájk van.
nyesül, amely a család tagjainak muntól)
Történelmi időket elünk, az ese9. A németek nyitt városnak tekinkamegosztásán épül föl. A család férfitagjai a földet, szöllőt mi vélik, az mények rohanva követik egymást tik Rómát és nem védik a légitámaistálló jószágait látják el. A nők a minden nap uj meg uj fordulatokat dások ellen. Rómát három egymást
'házkörüli dolgot végzik; gondoskod- hoz és egy hónap alatt többet fordul követő napon érte légitámadás.
10. A keleti arcvonal déli részén
j a k az aprójószágról, a mindennapi a világ kereke, mint békeidőben egy
,jélet szükségleteiről:
sütnek-főznek, esztendő alatt. Különösen gazdag volt a Dnyeper alsó folyásától a tarnopoli
a eseményekben a mult hónap, március térségig a német csapatok igen he; varrnak. mosnak, a szöllőt kötik,
piacravalót (tejtermékek, gyümölcs, hónapja. Erről az eseménydús hó- ves és elkeseredett elhárító küzdeljtb.) készitik elő. A gazdasszony és naprót számol be a Statisztikai Tu met folytatnak az orosz túlerővel. —
dósité naplója érdekes összefoglaló Írország szigorúan ragaszkodik a
* leánygyermekek ha a mezei munka képet nyújtva egy történelmi időszak
semlegességhez. Angol részről ezzel
*üigős, a férfiak között is teljesérté- eseményeiről:
kapcsolatban retorziókkal fenyegetőzVű munkát végeznek. Szükség esetén
Március 1. K e r e s z t e s - F i s c h e r nek. _ Rómát ujabb ellenséges légi•még aratnak is. Viszont a férfiak hűtámadás érte.
aódozás nélkül végeznek női munkát: Ferenc belügyminiszter megnyitotta a
11. A honvédelmi miniszter rendeXI.
közigazgatást
tanfolyamot.
—
főznek, dagasztanak, mosnak, ha a
horvát miniszterelnököt letet adott ki, amely az ellenséges légi
gazdasszony beteg, vagy gyerekágyai M a n d i e s
fekszik. A régivágásu parasztember és P u r i c s horvát külügyminisztert tevékenység irányáról és mértékéről
szülelett ezermester: tud házat épí- H i t l e r vezér és kancellár főhadi- rádión történő közléseket rendszeresített. Ez a »Légiveszély® és a •Zavateni, bntort, szerszámot készíteni, ért szállásán kihallgatáson fogadta.
rórepülés® jelzése.
Nagybritannia
és
az
Amerikai
Egye* hentcsséghez, stb.
süft-Államok megszüntették a fegy13. A német véderő csapatai a keAz öregek is belekapcsolódnak eb- ver- és hadianyagszátlitást Tőrökor- leti front déli szakaszán a hadifontosa közösségbe, ök a ház pásztorai, szágnak. _ P a a s i k i v i finn követ- ságu berendezések szétrombolása után
ök gondozzák a kicsinyeket, ök látják ség élén újból Stockholmba utazott.
kiürítették Cherson városát. — A
el a jószágot, ha a többiek távol van3. A honvédelmi miniszter annak Szovjetunió' felvette a diplomáciai
nak. A kis iskolásgyerckek a libára,
kapcsolatot a Badoglio kormánnyal.
marhára vigyáznak, nehogy betéved- megállapítására, hogy az egyes sze- Ezzel a Szovjet lett az első^állam a
mélyek
milyen
mértékben
tettek
elejenek a vetésbe, ök hajtják el kerepszövetséges hatalmak között, amely
* lövet gyümölcs- és szőllőéréskor a get különböző honvédelmi kötelezett- elismerte a Badoglio-kormányt.
ségeiknek, továbbá azért, hogy igénymadarakat. A gyermekek különben, bevétele esetén mindenki a képessé18. A délelőtti órákban egyes elartiig az idő jó, amig tehát a felnőt- geinek és alkalmasságának legmegfelenséges
repülőgépek különböző útteknek segítségére lehetnek, a közös lelőbb helyre nyerhessen beosztást,
munkába belekapcsolódhatnak:
nem minden 18—60 éves férfira általános vonalon a Magyarország délnyugati
mennek iskolába. Téves az a felfogás, ellenőrzést rendelt el. — Pozsony la- határát átlépve zavarórepülést végezhogy a paraszt nincs tisztában az is- kosságát falragaszok és a sajtó utján tek általában északi és északkeleti
kola jelentőségével. Egyszerűen agye- felszólították, hogy aki teheti és akit irányban, majd délfelé az ország légirekre mint munkaerőre szükség van foglalkozása nem köt Pozsonyhoz, terét elhagyták. A nemzeti ünnep a
otthon, különben a gazdasági egyen- hagyja et a szlovák fővárost. — Ame- leventeifjuságnak a Hősök terén rensúly, a munka folytonossága felbom- rikai repülőerődók Rómát bombázták. dezett seregszemléjén Csatay Lajos
honvédelmi miniszter beszédet monlana. Első az élet.
dott, amelyben hangsúlyozta, hogy
4.
Az
ukrajnai
szovjet
hadsereg
A család bizonyos munkákat nem
főparancsnokságát V a t u 11 n hadse- minden erőnkből meg kell védelmeztnd elvégezni, mert tcljesuóercjét föregtábornoktól Z s n k o v hadseregtá- ni magunkat ebben a küzdelemben,
lülmúlja. Ilyen a szántás, az aratas, bornok vette át. _ A keleti arcvona- bár ennek felidézésében mi magyarok
bordás, borértékesítés, stb. I yenkor lon a Sepetovka—Luck vonalon he- valóban ártatlanok vagyunk, mégis
rokon, vagy ismerős csalaeokka fog ves szovjet támadás indult meg, egész fennmaradásunk ezen
fordul
össze. A munkaértéket természetesen amelynek célja a temberg—tarnopoli meg. — A finn parlament 160 szavaaem pénzben, hanem munkanapban, térség elözönlése és lerohanása.
zattal 37 ellenében az orosz békefelilletőleg a dolgozók személyeben ietételek elutasítása mellett foglalt ál5.
Bulgár
részrőt
kijelentették,
jezik ki. A kapott segi'séget
^ ^
hogy Bulgária nem hallgat a szövet- lást.— Benes volt csehszlovák miannyi és ugyanolyan munkával v - séges hatalmak felszólítására és nem niszterelnök kijelentette, hogy Sztalin
szonozzák. Napszámost csak a legna- gondol ara, hogy kiürítse Thráciát és Északerdélyt vissza akarja csatolni
gyobb dologidőben fogadnak, tu-zen a Macedóniát.
Romániához, mivel orosz -Vélemény
parsztháztartás állandó pfinzszu t-Den
6. A budapesti telefonhálózatban szerint Erdély román jellegű. — Ame, van. Keszleteiből ugyanis csak ant^i
délelőtt 10—15 óráig kikapcsolták a rikai bombázó alakulatok Szófiát az
árát értékesít, amennyi adóra, szük- nem közérdeket szolgáló telefonokat. angol légihaderő pedig főleg Stuttgart
ségleteire el kell költenie. A napsza- _ , Berlint heves ellenséges légitáma- városát támadta meg.
mos különben sregödése idejére a csa- dás érte. A Zuider-tótól Berlinig Né16. Szöfiát. Augsburgot és Ulm válád tagjává válik. A családdal esziu, metország fetett elkeseredett légicsa- rosát heves légitámadás érte. —Olaszsőt ott is hál meg.
ták voltak; a német légihaderő és a országban flassinóért elkeseredett küzA parasztcsaládot a külvilággal légvédelem 140 ellenséges repülőgép delem" folvik. — Roosevelt amerikai
szemben az ember (családfő) képvise- lelövését jelentette.
li, az ő gondja a hivatalos ügyek in7. S t e t t i n i u s amerikai helyettes
tézése. Az asszony viszu.it a termeli külügyminiszter Angliába utazik, bogy
növényi eredetű javakat, t e j t e r m é k " , tisztázza a szövetségesek háborús célaprójószágot, tojást értét esni a P ia " jait. — Á keleti acvonal déli részén
con. Az ö dolga a bevásárlás is. •• a harcokban három súlypont alakult
jószágvásárra azonban a férfi megyA Szovjet ugyanis Szepetovka,
A parsztközösségben beszélhetünk Zsvenyigorodka és Kívoj Bog térségnyári és téli életről. Nyáron az flet ben a német arcvonal áttörésére tösúlypontja a főidőn, a munkán, 'éter. reksrik- — T i t ó , á b o r n o k főhadiszálaz otthonon, a pihenésen van. Min- lására orosz katonai küldöttség értedenki kötött program szerint dolgo- kezett.
zik. Vacsora alatt megbeszéli!' a m a s '
yij. Puis papa veszprémi nüs8
napra való teendőket is. Ebbe a meg- nökké M ' i . n d s z e n t v
József zala?
beszélésbe a fiatalok is belc.szólha - L e r s z e g i plébánost, szombathelyi püsnak, hiszen a közösségnek nemcsak a níkl-é K o v á c s Sándor kecskeméti
vérség, hanem a munka jogán m
plébánost, csanádi püspökké Hamjai. Ez a kö/.vctlcuség valamiképpen V a s Endre budapesti érseki helvtarmegenvfiiti a munka komolyságát, fá- m nevezi? kn - Berlin ellen az anradságos robotját. A parasztember „„Uzászok
''tolvos légitámadást
nehézkes mozdulatai mögött az étel- intéztek A -németek 112. elléraégcs
• •eV emelkedett fölfogása csillan meg. DÍiíőgépet lőttek le - Angliában' «„.
A raraizti munka kollektir rend-
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tartént egy hónap alatt

Amíg Ön alszik,

DARMOL
dolgozik
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elnök felszólította Finnországot, hogy
lépjen ki a háborúból és kössön békét a Szovjettel.
17. A déli órákban angolszász re*
pülögépek Magyarország
délnyugati
határán átlépve a Dunántul teljes szé*
lességébeu az ország északi határszéléig repültek be. A vissza repülés
ugyanezen az útvonalon történt. Mosonmagyaróvárra,
Kaposvárra, továbbá a Dunántul és Csallóköz sok
községére több gyújtó és romboló
bomba esett. Az esti órákban bazánk
délnyugati részén ujabb ellenséges gépek repültek át ugy oda, mint vissza
irányban. Ekkor bombázást nem jelntettek. — Szász Lajos közellátási
miniszter választókerületében, Kecskeméten beszédet mondott, amelyben
az elburjánzott textilkereskedelem ellen szólalt fel. A trianoni Magyarországon 28.000
texti kiskereskedő
volt, több, mint a Német Birodalomban, ennyi kereskedőt még a békeévekben sem tud eltartani az ország
— mondotta a miszter. — A keleti
arcvonalon a Bug. középső és alsó
szakaszáról, valamint a Luck—Kővel
térségből jelentettek igen elkeseredett
harcokat. Angolszász légikötelékek
Bécs körül és a dunai térségben dobtak le sok gyújtó és romboló bombát.
Több bomba esett Pozsony környéké*
re is.
19. A hajnali órákban német csapatok vonultak be Magyarországba.—*
A belügyminiszter rendeletet adott ki„
amelynek értelmében minden szinház*
ban, mozgóképszinházban és mulató*
ban előadás tartása, mindennemű
tánc. továbbá gyűlések tartása ttlos.
20. Kossuth Lajos halálának ötvenedik évfordulóóján a képviselőház ég
a felsőház elnökei megkoszorúzták
Kossuth szobrát és sirját. — Mannv
beim, I.udwigshafen és Majna Frankfurt német városokat heves ellóoié*
ges légitámadás érte.
21. Az esti órákban szovjet repülőgépek lépték át az ország keleti
és déli részeit átrepülve elhagyták *
magyar légi teret A vissza repülés
csaknem ugyanazon az útvonalon bonyolódotl le. Bombázás nem törté»t.
Az átrepülés zavaró jellegű volt —<
A keleti arcvonalon a Bug középsői
folyása és a Dnyeszter között súlyos
harcok dúlnak. Preszkurov és Tarnopol között a Szovjet ujabb elkeseredett támadást indított.
>
22. A lemondott K á 11 a y kormány
helyett uj kormány alakult. Az uj magyar kormány miniszterelnöke —
metországi követünk — Sztójay Dömo
lett. — A német légihaderő erős kötelékei Londont támadták meg.
23. Kormányrendelet újból engedélyezte a színházak és mozgófénykép*
színházak előadásainak
megtartását,
24. Sztójay Döme
miniszterelnöki
felvételét kérte a Magyar Élet Pártjába, amelynek a pártszabályok értelmében elnöke lett. — Berlint é»
Szófiát légitámadás érte.
25. A magyar kormány rendeletei
adott ki, amely U 11 e i n-Rev i c n k y
Antal stockholmi, A m b r ó
Fereufl
madridi követünket, valamint H o n 11
Ferenc jelenleg külföldön élő magyar
állampolgárt megfosztja magyar állampolgár ságuktól.
26. A Dnyeszter középső folyásától megerősödött az orosz nyomás. —i
Badoglio megengedte, hogy a Szovjetunió repülőgépei délolaszországi repülőtereket használjanak. — Kitört *
Vezúv. A hét méter magas lávafolyam
több falut elpusztított A tűzhányó
rendkívül heves kitörésének eddi 3
2000 halálos áldozata van.
27. A belügyminiszter rendelni
uton feloszlatta a szociáldemokratapártot, a Független Kisgazdapártot é*
a Parasztszövetséget. — Bulgáriában
lefoglalták az államellenes személyek
vagyonát. A német légihaderö pusztító
légitámadást intézett Bristol ellen.
28. A honvédelmi milliliter rendeletének értelmében uiból sorozzák a*
1909-1914 között született hadköteté-'

Kárpitosmunkával

forduljon
bizalommal

Klf.mflU-Mr»Hesm>i

seket. _ Az uj belügyi államtitkár
Baky László országgyűlési képviselő
lett. — Homonnay főpolgármester es
Szetwíy Károly, Budapest polgarmes
tere njugdijaztatását kértté. Nyugdíjazási kérelmet adott be több vezető
tanácsnok is. — Szabó György, Ma
gyarország helsinki követe lemondott
állásáról. — A keleti arcvonal déli » Harcrakészen* aiinak piacrakerülésük előtt a konyhakerti
szakaszán a német csapatok feladták
primőrök is
• Nikolajev városát. — A Bug és a Prut
A konyhakerti újdonságok közül a
(A Délmagyarország munkatársá.között német és román csapatok súlyos harcokban állanak a szovjet csa- tól) Visszavorthalatlanui itt a ta- virágok birodalmába látogattunk el,
patokkal.
vasz, A fák, bokrok egyre pazarab- a hatalmas üvegházakba, amelyekben
a virágkertészet csodái gyönyörködbul
öltik magukra tavaszi színei- tetik a szemet-szivet. A tavasz első
29. Magyar kormányrendelet érveimében összeírják a zsidó távbeszélő ket s az ujszegedi Erzsébet-liget- virágai tnár kint vannak » köztereelőfizetőket. — A német csapatok ki- ben olyan édes, bűbájos niadárkon- ken, parkokban: az árvácska, a tuliürítették a romániai Csernovic váro- cerl cseng, hogv megtelik vele a pán, a jácint és a rózsaszinü virágsát, — A keleti arcvonalon a Kárpá- sétáló szive. A ligetkápolna Ffehér- pompáju svfenae, amely április vétoktól délre a szovjet csapatok Szla- asszonyának lába elé valóságos ibo- gén virit. Amikor ezeket kiveszik,
niszlauig törtek elöre. Tarnopol és
mert elviritottak, helyükbe muskátlit,
Kővel városok német helyőrsége to- lyaszőnyegei terített a hivők áhíta- salviát s egyéb koranyári virágot ülvább folytatta hősies elleiiáttásat az tos szeretete s itt, a lourdesi Mária tetnek.
birodalmában boldogságos csönd és
orosz túlerővel szemben.
béke honol.
30. A Budapesti Ügyvédi Kamara
Virágok között . } .
Ellátogattunk a tavasz igazi bi% zsidó ügyvédek kizárását /nőmet us
Az
üvegházak primadonnája jelennullust* kért az igazságügyminísz'er- rodalmába, a városi kertészetbe,
leg
a
karcsú,
hófehér cala aetlüopiea.
től. — A németek Nürnberg fölött 132 hogy megszemléljük azokat a nöangol repülőgépet lőttek le.
A Bur- vényit jdonságokat, amelyeket a ki- amelynek szálja a virágkereskedésekben 5—tí pengőbe kerül. Ebből kötik
mából előnyomuló japán csapatok elkelet
először
hoz
divatba
minden
a menyasszonyi csokrokat... l'ídes,
érték és átlépték az indiai határ.
esztendőben. A primőrök iránt ér- finom, lágy illata van, amely betölti
31. A
kormány a zsidókérdés deklődőink elsősorban R i g o 1 a Jó- az üvegház egy részét. A fökertész elrendezése
érdekében
rendeletet zsef városi főkertésznél, aki éppen árulja, hogy uj nevet adtak neki most
adott ki.
A
rendeletek
érteiméesztendeje fejt ki értékes rtun-' a botanikusok: santcdecia aethiopieAben zsidó nem tarthat keresztény ház- tiz
nak
, ..
,
,,
,
...
nak nevezték
neveztek el.
el Közben
Közben az
az iivegháZ'
uvenhaztartási alkalmazottat. Minden zsidót kat a varos kerteszetenek vezetesé- ról is beszélgetünk s a fökertész elel kell bocsátani a közszolgálatból, ben. A primőrök ugyanis azok a mondja, hogy a virágok itt nagyon
•beleértve nemcsak az állam! törvény- tavaszi »primadonnák«, amelyeket nehezen teleltek annak ellenére, hogy
hatósági és községi állásokat, hanem a sok léli főzelékféle, a nehéz éte- a tél szokatlanul enyhe volt A fűtőminden közintezetet,
közalapítványt,
berendezés elavult kissé és fűtőanya/köztestületet, közüzemet, a Magyar lek után legnehezebben %4r a szer- got is nehezen tudlak szerezni.
vágyó fogyaszNemzeti Bankot, a Pénzintézeti Köz- vezet felfrissülésére
1
— Régifajfáju kanálisfütésünk van
áközöiwég
pontot, valamint az Országos Köz- tóközöi
a legtöbb üvegházban, esnpán a legponti Hitelszövetkezetet is. A zsidók
nagyobb üvegházunk központi fűtéközjegyzői és egyéb közmegbizatásait
Karfiol, kalarábé, paprika
ses, — mondja.
vissza kell vonni és a zsidó ügyvédeSzorgos munka folyik a melegA dugványok, palánták bámulatos
ket az ügyvédi kamarából ki kell zár- ágyak között. A melegagyakat befedő sokféleségén akad meg a szemünk. A
ni. A zsidók gépjármüveit fce kell je- ablakkereteket üvegezik éppen. Az főkertészíől megtudjuk, hogy Budalenteni. — A kormány rendeletet ágyak egy részére már üvcgtedél nél pestről mindig beszerzik a legritkább
adott ki, amelynek értelmében min- kui, akadálytalanul süt a jó tueicg növényfajtákat is, hogy a városi kerdenki, aki az 1941. évi XV. tc. sze- nap. itt vannak a primőrök, az üdén tészetben tanuló, nevelkedő fiatal kerrint zsidónak tekintendő, április 5-től zöldelő konyhakerti növények. A sa- tészgeneráció minél szélesebbkőrü isa bal mcítróczén egy kanárisárga láta már" nem is számit primőrnek, meretet szerezhessen. A szegedi vászfnfi 10x10 cm átmérőjű hu*águ csil- a legelső salátafejeket 2—3 hétlei ez- rosi kertészet kitűnő iskolai hírnevélagot tartozik viselni. — Zsidó Köz- előtt lehetett már vásárolni. A zöld nek mi sem jobb bizonyítéka, mint
oppti Tanács alakult, ez az egész zsi- ség- és gyiimölcskereskedésekben ak- l ogy a Budapesten vizsgázó növendédóság meghatalmazott szerv.; és felkoriban tejlfnként 3 pengő tSO-ért kek mindig jeles eredménnyel térnek
adata az, hogy fentartsa a hatóságokhaza. Ennek következménye az is,
kal V. érintkezést. — Május 31-el az /vesztegették*, nia már — 2 pengőért is, hogy az öt növendék tartására
is
lehet
kapni...
Gyönyörű
a
kalaráqr^iAg összea elemi és középiskolájábé ,olyan fejlett, szép fejek vannak szóló engedélyt legutóbb nyolcra emelba® — kormányrendelet szerint
rajta, hogy akár tölteni is lehetne ték fel.
befejezik a tanévet.
már. Rövidesen bizonyára közforgalomba kerül. Karfiol is lesz már 2—3
A hortenzia az asszonyok
hét múlva, a tök is szépen fejlődik és
virága
május elején ez is fogyasztható lesz,
Közben másik üvegházba megyünk
persze mint melegházi növény egyelőre bizonyára borsos áron... A ko- at, mindenütt megcsap a meleg leverai borsó szintén üdezöld színben gő, pedig kint is áldott, tavaszi uap
mfiasznagy vápompázik, 3 hét múlva már fogyaszt- sütés vibrál és a kabát lekívánkozik
^ • K A K U S Z I talosná
^ H 1
lasztékban
hatja, aki meg tudja majd vásá- rólunk. Az üvegházakban azonban
X O M U T H LAJOS-SUGARUT 9. rolni.
még mindig fűtenek, mert hajnali és
alcit az wgvirban. Sajátkészítésű, legA későbbi saláta már kint van, a éjszakai fagyok várhatók. Itt rózsás
magasabb igényeket is kielégítő bútorok, rendes ágyban, úgyszintén a későbbi színeivel megkap az amaryUís szépolcsó áron szerezhetők be.
karfiol. /Köztesnek* mindenhová sa- sége, odább pedig pazar színekben
látát ültetnek, mert az később tere- pompázik a hortenzia. A hortenzia az
bélyesedik, helyet ad majd neki. Kint asszonyok virága, mert a lányok —
vaii a későbbi, tehát nem melegházi babonából — nem szeretik. Ugyanis
paprika, kalarábé és hónapos retek a néphit szerint az a leány, aki horis. A hónapos retek már hetek óta — tenziát kap, vagy nevel — aeiu megy
az nj hagymával együtt — a primő- férjhez.
ki\a lörvényes követelményeknek
Azért láttam én már páriában
rök /sztárja*, jelenleg pengőn alul
megfelel, lehetőleg
kapható. Itt vannak az úgynevezett maradni olyan lányt, js, aki soha
iakciói-palánták, amel; fit
2—3 hét sem kapott hortenziát, — mosolyog
a x o n n a l i
b e l é p é s r e
múlva a veteményes kertekbe kerül- a főkertész.
Annyi bizonyos, hogy a hortenzia
nek. Káposztafélék, paprika, paradifelveszünk. Kézzel írott ajánla'okal csom nyújtogatja zöld levélkéit a nap- bájos virág. A legszebbek az élénk
rózsaszínűek. Ezeket /festik* azután
fény felé...
az iskolai végzettség, eddigi
• — A palántáink elöaeör »" "vég- kékre, mert csak a rózsaszínű horgyakorlat, fizetési igény
házban erősödnek, majd a melegágy- tenziából lesz szép kék bizonyos vefeltüntetésével, névba kerülnek át » itt elsőbb üveg alatt, gyi anyagoknak a földbe való kevekésőbb pedig szabadlevegön szoktat- rése által.
vei és pontos
— Az idén kisérletertflnfc először
juk hozzá a levegőhöz, napfényhez,
címmel
végül kikerülnek a veteményez táb- aa aaa-lea szaporításárai — meséli a
lákba * onnan a közönséghez, — ma- fökertész — és igen jól sikerült
SZfGED, roposta
gyarázza a városi fökertész, akinek
Még néhány azalea is. virit az
„Pftsttllók I t t . "
minden szavából a növények Iránti üvegházban, de virágja már megsöté
gyöhgéd szeretet s hozzáértés, szak- tedett, Iwaaarosaj *!virágzik.- Aztán
címre kérjük. G y á r v á l l a l a t .
éüfWem vjsendU ki.
a IeAbusí aövényeket tekintjük meg,

Sokezer nyiladozó virág várja
a tavaszi virágcsatát
a városi kertészetben

BÚTOR
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Viüre-nicci 2. s z á m m a
í. r. munka, szolid árakl

a legtöbbje kaktuszféleség, van olyan,
amelyik hatalmas, kardalaku tüskék?
kei védekezik — a párolgás ellen. A
főkertész elmondja ugyanis, bogy A
kaktuszok s egyyéb trópusi növények
leveleiket fejlesztették tüskékké, mert
a forró égöv alatt nem tudnak a párolgáshoz elég vizet a talajból felszívni. A tüske pedig nem párologtat
el annyi nedvességét, sőt a leveleket
megakadályozza abban, bogy sok ned?
vességet elpocsékoljanak.
— Egy nagylomba fa itt. nálunk
400 liter vizet is elpárologtat naponta
— magyarázza a főkertész, mialatt
másik üvegházba vezet az utunk. Itt
megcsodáljuk a földbe dugott kis ficus-leveteket. Ezt a legnépszerűbb
szobanövényt érdekes módon szaporítják. Epergyökérbe oltják a ficuslevelet,
természetesen szemmel együít, mert
igy erősebb és gyorsabban növekszik.
Hasonló érdekesség — a uövekedéá
gyorsítása szempontjából, — az a sötét kamra, amelyben dísznövényeket
•nyújtanak?. Ha a növény sötétben
van, akkor gyorsabban nyúlik s nem
terebélyesedik annyira, mert ösztönösen fölfelé, a világosság felé törekszik . . .
3 5 0 0 r ó z s a t o az ü v e a h á z b a n
A következő üvegházban a rózsákat látogatjuk meg. Nem kevesebb,
mint 3500 fiatal rózsatö szorong egymás mellett. Szines leveleik erőteljesek, teretbélyes koronájukat büszkén
hordják. Már virágozna is, ha — hagyták volna. De itt nem az a cél, hanem
hogy megerősödjön, mielőtt kiültetik.
Ezeket a rózsákat ugyanis az ujszegedi Erzsébet-ligetnek szánta a kertészet, az elpusztult rózsák pótlására.
Az ujszegedi parkban jelenleg is van
legalább 5000 rózsatő. A fökertész
vágya azonban az, hogv pompázó röksaligetet varázsoljanak az Erzsébet,
ligetből... A vadalanyt Egerből hozták s itt szaporították.
A vüfosi kertészetben jelenleg van
legalább 10.000 üar u b muskátli. Ez a
magyar virág a legliálásaub ma is,
igen jól lehet kiültetni és szaporítani. Egyébként minden tavasszal 150—i
180 ezer között mozog a kiültetett virágok száma... Újdonságnak számit
most a eelo&ja pyramidafis, amelyet
most ültetnek ki először a közterekre, parkokba. Nagyon szép, sokszínű
és hálás a cinerarU, ennek is nagy
sikere van mindenütt, ahol kiültetik.
Még néhány érdekességet tekintünk
meg. A luffa nevü növényt, amelynek
termése a magyar szivacs. Babszerü,
futónövény s kitűnően bevált a szivacs pótlására. Aztán megérintjük
egy kis mimóza levelét s nyomban
összehúzódik. Megtudjuk azt is, hogy
az a virág amit télen mint olasz mimózát árulnak a virágkereskedések,
tulajdonképpen nem más, mint -—
akác! A sárgásszirmn, kerekfejft kin
/mimóza* tehát ncaetn a valóságban
s az igazi mimóza hasonlít ugyan hozzá, de kék virágja van. Az, amit mt
akácnak nevezünk és amely virágzása idején illatossá teszi falvainkat,
utcáinkat, tulajdonképpen álakáe...
A központi fűtéses, nagy üvegházban bódító virágillat fogad. A főkertész — hatásos befejezésként —ezt
tartogatta utoljára. Itt a ebampe*
rops evcelsa nevű trópusi pálma virágzik. Hatalmas virágfürtjei tresün-.
gének a koronájáról és buja '.llatuk*
kai a nyarat idézik. A gvümölcsérlelő nyarat, amely a természet szent,/
nagy alkotókedvének kiteljesedése...

FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ

—

Vétséget követ el és 1 érig terjed- biblia szól és amely az összes holtakf
festő fogházzal büntetendő az, aki köz- feltámadása után következik be — a
Órákéi ixigorrat feflittefl
szükségleti cikket jogszabály tilalma németek das j ü n g s t e
Geiicbt
ellenére vagy a hatóság által meg- néven nevezik. Carriere Möritz német
a z árdrágítást
szabott legmagasabb ár túllépésével bölcsész egyik ismert munkájában i»
készletgyüjtés, vagy pa- előfordul az utolsó ítélet.
Serem
a z április 20-án hatályba lépé megokolatlan
zarlás céljából olyan mennyiségben c s y József fordította a könyvet mm
szerez be, amely házi, gazdasági, gyarra, de nála das jüngste Genchi
uj térvény
vagy üzemi szükségletét aránytalanul legifjabb bíróság./ Ugy látszik, nem
(A Délraagyarország munkatársaföl) Megírta a Délmagyaxorszúg, hogy
a legutóbb kiadott kormányrendelet
szerint április 20-án hatályba lép a
nemzeti gazdálkodás rendjét zavaró
egyes cselekmények szigorúbb büntetéséről szóló 1944. cvi VI. törvénycikk.
Ez a törvény címének megfelelően
«* eddiginél szigorúbban bünteti az
árdrágító visszaéléseket. Így az árdrágító visszaélést bűntettnek nyilvánítja és büntetését 5 évig terjedhető
börtönben állapítja meg, ha elkövetője %en természetű vétség miatt —
akár szabadságvesztésbüntetéssel, akár
pénzbüntetéssel — már büntetve volt
és a büntetés kiállásától ujabb cselekményének elkövetéséig 5 év még
nem telt el.
Nem börtön, hanem ugyancsak 5
tóvig terjedhető fegyház kiszabását
irja elő a törvény akkor, ha az árdrádrágitó visszaélés elkövetője ilyen
természetű büntetés miatt volt már
büntetve és ujabb bűncselekményének
elkövetéséig 5 év még nem telt el.
Ugyanennyi a büntetés akkor is, ha a
cselekménnyel 20.000 pengőt meghaladó
illetéktelen nyereséget ért el, vagy
törekedett elérni, avagy tudatosan arra törekedett, hogy illetéktele nyereségből állandó keresetforrásra tegyen szert Ez utóbbit nevezik általiban üzletszerű árdrágításnak. Tia
évig terjedhető fegyház a büntetése
annak, aki bűncselekményével a közellátás érdekét súlyosan veszélyezte tte.

Mi as illetékle'en

nyereség?

A törvény meghatározza az illetéktelen nyereség fogalmát is, amikor
kimondja: Illetéktelen nycreS«g az,
úmelrot valaki a maga vagy más ré-

szére tudatosan jogszabályba ütköző
módon ért el, vagy törekedett elérni.
Több ilyen cselekménnyel elért vagy
célbavett nyereségek összegeit össze
kP,

Art ' Í ^ r á g i t ó visszaélés büntetrének minősíti •
tőrvény es 5 evig

az
' " __t a f e - s S S S
ejtse
mény tekintetében
hatóság
vagy tévedésben tartsa,
hamisított
előtt tudva hamis vagy
kötlwc,
adatokat tartalmazó szarnia ,
Jet, fuvarlevelei vagy "tas effele ok
i iratot basznál.
Vagyonelkobiós!
Árdrágító viszaélés
^
f
^
ben az államkincstár javara v w
elégtétel megfizetésére is * 0 l y .
a biróság az elitéltet. Ez » .
f
telenül elért vagy elemi kivan' 3
rcség többszörösében is
>
ezen a cimen az elitéit, eg<*»
uának elkobzását is lehet rendem .
Mindenképpen ki kell d - j j j *
• vagyonelkobzást olyankor, " . .
a vádlott előző elitélése alkalmav
ugynevezett figyelmeztetésben r®66
Á figyelmeztetés abban á l l
• biróság azt a vádlottat, akit a ™
vénvben felsorolt jogszabályok j a
meívikébe ütköző bűntett miatt ue
el, az itélct kihirdetése alkalma' 01
figyelmezteti arra, hogy ha 3 évenh
liil árdrágító visszaélést követ el, *
biróság egész vagyonának elkobzását
feltétlenül ef fogja rendelni A
meztetés mcffilörténtét jegyzőkönyvbe
foglalják k ha az Ítéletet kézbesítés
utján közlik, a figyelmezfctést hasban kell az elítélttel közölni.
A mellékbüntetések közül mtodazokat, amelyek alkalmazása az eset
körülményei' szerint lehetséges, bűntett e&£téb£B .mindui ki k«U szabni

Az árdrágító visszaélésekre vonatkozó jogszabályok szempontjából a
közszükségleti cikkel egytekintel alá
esik a közszükségleti cikk fuvarozása, továbbá ipari, vagyy kereskedelmi vállalkozás részéről közszükséglet
kielégítésére végzett munka vagy
másnemű szolgáltatás is.

„Magokolatlan készfetgyüités"
Az eddigi jogszabályok szerint
tudvalevően csak az eladó volt büntethető árdrágításért, a fogyasztó
azonban nem. Legfeljebb akkor, ba
továbbadás céljából vásárolt a megengedettnél magasabb áron közszükségleti cikket
Az 1944. évi VI. tőrvénycikk szabit ezzel a gyakorlattal, amennyiben
kimondja:
,

meghaladja, amennyiben cselekménye
áru/inség elöidézéséSret, vagy fokozására alkalmas.
De vétséget követ el és 1 évig terjedhető fogházzal büntetendő az április 20-án életbelépő törvény szerint az
is, aki közszükségleti cikk beszerzésére való jogosultságot (hatósági jegyet, utalványt, stb.) valótlan bejelentéssel, a valóság elhallgatásával,
vagy másnemű fondorlattal eszközöl
ki, avagy közszükségleti cikk beszerzésére való jogosultsággal (hatósági
•jeggyel, utalvánnyal, stb.) üzérkedik,
A fenti cselekményeket bűntettnek
minősíti és büntetését 3 évig terjedhető börtönben szabja meg a törvény,
ha elkövetője hasonló cselekményekért már büntetve volt és a büntetés
kiállása óta 5 év még
telt el,
vagy ha 20.000 pengőt meghalad annak
a készletnek értéke, amelynek tekintetébe!) a cselekményt elkövette.

Jkitec }aka& is táisai

ismerte a bibliái Mondták is neki
eleget ujságjrókartársai, hogy meg
kamasz és ezért az elirásáért a gyei mekbiróság — a legifjabb biróság —»
elé kell állítani

A UUlapi Uacs
A hírlapi kacsa voltaképpen ízu-*
tén Leiter Jakah. Hogy mi a lényege,
arra adomával lehet felelni, mikor
ugyanis az apa magyarázza meg kis
fiának a. fogaimat
— Mondj el valamit, amit az ujsáy
ban olvastál
— Az állatkertben csoda tőrtént,
mert egy nőstényfarkas fiatal rókának adott életet — mondja a kisfiú.
— Na látod fiam — oktatja a*
atya — ez a r ó k a hirlapi k a c s a
E szerint minden olyan doteg az,
amit valóságként irnak meg, de lényegében lehetetlen.
Születni pedig ugy születeti meg,
hogy eseménytelen nyáron egy tián
újságíró kényszer-szenzációt tatait ki.
Valamelyik majorságban megfeledkeztek husz kacsáról, a szerencsétlenek
napok óta éheztek a bezárt fészert
ben. Mikor sehonnan sem érkezett segítség, tizenkilencen feláldozták egy
társukat, megették. Másnap tizennyolcan ették meg a tizenkilencediket é»
igy fogyasztották egymást, mig egyetlen egy maradt belőlük. De a hiriapi
kacsa hire örökéletű lett, lesz&rmav
zottjának tekinthetjük a hosszú időn
át kísértő lochnesi szörnyet is.

Feder Claquebutes verhindert
Relle Iván aztán ugy fordította le
ezt, hogy a merénylet halálos kimenetelét az éppen arra járt Claquebutes Frigyes akadályozta meg. Ha nem
siet, hanem gondolkodik, rájött volna, hogy a német szöveg szerint a
kritikus klakkjának — felpattantható
cilinderkalap — rugója csökkentette
az ütés erejét Relle azonban nem
A Woíf-kUátp
fontolgatott, sőt a rossz fordítást egy
A Wolf-király az első világhábokis újságírói szines képzelet segítségével azzal is megtoldotta, hogy a rú idején született meg egy azóta megmerénylő festő még Claquehutest is szűnt temesvári lap jóvoltából. Bermegtámadta, azonban nem birt vele. linben akkor még működött a Woíffóle távirati ügynökség és az volt •*
szokás, hogy az eseményeket adó távheuucctcs
(lilásak iratok a városnév után közölték a
Az egykori F ő v á r o s i L a p o k - távirati iroda nevét is, amelytől a
ban lfríC-ban egy hir arról számolt híradás származik. Többféle távirati
be, hogy a düngeri domb alatt meg- iroda működött ugyanis a különbözö
gyilkolt férfi holttestét találták. A nagyvárosokban és mindenik igyakai*
látti
Jakab német szövegű táviratban D ü n g e r - ta fémjelezni a maga anyagát. A monh a u f e n volt, ami magyarul szemét- dott lap szerkesztőségének távirati
Leiter Jakab sokféle van, de elöl- dombot jelent. Az
Egyetértés
járójában mondjuk el az első törté- beszámolt egy borzalmas kcjgyilkos- hiranvaga között előfordult *z is:
Stockholm Wolf királv Nizzánetét, akitől nevét nyerte a többi, ha ságról és elmondta, hogy a gyilkost
történetesen más néven is szerepelt T a t o r te közelében már el is fog- ba utazott.
Ezt azt jelentette, hogy a Wntteredetileg az újságban 1863-ban tör- ták. A német tudósítás azt mondta:
iroda stockholmi tudósítása szerint
tént, hogy Párisban e;:\ >T ) d a r ne— In der Náhe des Tatortes, vagy- Gusztáv svéd király Nizzába utazott.
vű feltaláló léghajol -zerkcszteít,
is a gyilkosság színhelyének közelében. Az újságíró azonban, akinek a távirat
amelyet Géantnak nevezett el. Ezzel
Hires Leiter Jakab a t á b o r n o - kezébe jutott, hebehurgyán végezte
sikerült neki szép légi utat megtenni
A párisi lapok nyomán megemlékezett k i a 1 h an g is. amely a S á g h József dolgát, mert a hírben Wolfot utaztaterről a bécsi W a n d e r e r cimü újság által szerkesztett Zenelexikonban lá- ta Nizzába még pedig királyként.
Csak a nevezetesebb eseteket fűzis ,amelyből viszont a pesti M a g y a r tott napvilágot. Az egyik énekesről
mondja a lexikon, hogy r«mek •táS a j t ó merítette tudósítását.
Ezt bornoki albangja/ van. Az illető né- tük csokorba, hogy az olvasó tisztában legyen vele, miképpen születnek
" és
A
fOr
Í Í t 0 U 1 a , A n t m C . t b 5 ! v 1 é S met dalmüvész volt és adatait az meg az újságokban található elirá
a\fMa £l
Lei életrajzára vonatkozó könyvbő, vet- sok. A hivatalnok ,ha nincs hozzá jó
S í r olyan
S S J ^magasra
/ a s S 3szállott,
! ^ ^ mint
^
S
hangulata, elintézi az aktáját másnapi
ter Jakab. Az olvasó bizonyára azt
— Er hatte einem prachtigeu Ge- vagy két hónap múlva. Az újságíró
hitte, hogy Leiter Jakab valami híazonban ncm ismeri a restanciát,
res repülő. Azonban a szerkesztőség- nerallbass.
f-bin )
Az utolsó ítéletet — amelyről a
ben a lap megjelenése után — már
későn - rájöttek, hogy a Z eredeti német szövegben ez volt: >cr I l o g
özv. bástyái Holtzer Tivad »rné Tfinkler Jnlia ugy a maga, mint
h ö h e r a l s J a k o b s L e i t e r / , ami
leánya, Margit (dr. Szabó Bélané), unokája: Wollner Sándorné fcszamagyarban annyit tesz, hocv masab b r a szállott, „int a bibliai Jákob
bó Klára és dédunokája^ Iván nevében mélységes fájdalommai jelajtorjája. Újságírói berkekben nalenti hogy
cyot kacagtak Agai tévedésén és azóta a magyar újságírásban a hasonló
ehrasokat mind Leiter Jakabnak nevezik.

Kedves olvasó, vizsgáld meg az
újságot, amelyet éppen a kezedben
tartasz, hány nyomtatott sor van egy
oldalon, mennyi haton és tizenkettőn?
Aztán hány betű szorong egy sorban!
Utána próbaképpen irj ki a lapból
husz sort s ebből megállapíthatod,
mekkora halmaz kézirat egy újságszám anyaga. Mindezt néhány óra
alatt kell megirnj, nem csoda hát ha
az újságíró elirja magát s megszületik a L e i t e r J a k a b .
Semmiféle más (foglalkozás nem
kiván olyan villámgyors iramot, mint
az újságírás. A szerkesztő sürgeti a
kéziratot, de azt teszi, egymás sarkát
taposva a nyomda is, a szedő, a tördelő, a gépmester mind az elkéséstől
félve. A közönség ugyanis nem törődik a hajszával, neki kell reggelre
az újság.

bástya! noHzer Tivadar

C'a^utkuies
ZUtyu
Hires Leiter Jakab bizonyos CUqu*bntes Frigyes is akinek apja R e M e
vám Iflcró^Tjed^ a N e m z e t c í
* a usag 1888-ik évi e g y i k
J
3 t . Késő éjszaka bécsi t "

Igy

*
_ Tótlicher Ausgatg w u r d e

^ ^

Szegeden, 1944 április 15-én 73 éves korában, 47 évi boldog házasság után meghall
Gyászolják meg testvérei: Antónia (özv. Budai Goldberger Gytiláné), Flóra (özv. Perl Mórné), Emil, Aladár, Frlda (özv. Vas Károly né), veje-- dr- Szabó Béla, sógorai sógornői nagyszámú rokonsága, valamint önfeláldozó és hűséges ápolónője, Kecskeméti istvánné
sí. Farka* Etel.
1914 április 17-én délután fél 4 órakor temetjük a cintercmböl.

NYELVESZETI MOZAIK

dern k o l l i é . Habent sua fma
cabula.

vo- Miután az már nem illett volna at
uj fejedelmi templom főoltárára, te*
hát egy müvésziesebb és nagyobbJót mulattam a múltkor az egyik dorszó. A francia gáláns-ról kár is
Ki hinné, hogy a g a l l y
nem
szerü képpel cserélték föl. Az előbb
purista nyelvművelőnek azon a naiv beszélni. A Magyarító Szótár az ud- finnugor
gyar nyelv fájáD jjő! emiitett oltárképről pedig azt mond1ijelentésen, hogy vannak, akik min- varias-t. finom-ot, széptevö-t, szerethanem
szláv
ágrólszakadt? Bár sok ják hagyomanyos alapon, hogy még
den s z e m e t e t he akarnak hozni
kező-t, iedér-t ajánlja helyette. Volna
inágyar nyelvbe. Persze, hogy vau- szive, kiirtani ezt a diszkrét, pompás ilyen hasznos gallya volna terebélyes ma is ineg volna a makói templom
nak. Ezer, sőt kctezer év óta ezt cse- szavunkat. A /szeretkező*: igen dur- nyelvünknek! — A g a l u s k a szinte egyik mellékoltárán, ami nem lehetetlekszi a magyar nép egészséges szel- va megjelölése egy más fogalomnak, már nemzeti eledelünk. A lengyel len, mivel a török uralom idején, úgyleme, amint maga a s z é n i é t szó is fis mit ajánlana a Magyarító Szótár, konyhaművészettől tanultuk. A gu- szólván az egész csanádi egyházme/
mutatja. Ezt /szemetet* ugyanis meg ha a latin finum-ot nem finomítot- l y á s s a l viszont mi ajándékoztuk gyében, a ferencrendiek voltak a nép
-a/, Árpádok korában valamely szláv tuk volna át f i n o m m á , ha a szláv meg Európát. — A g á l y a latin ere- lelkipásztorai, ezen régi oltárképet
nyelvből vettük át. Ha nem fogadtuk u d v a r - l a Xll-ik században nem detű, régies, költői szó. Tóth Árpád valószínűleg a még akkor szintén szevótn'á be nyelvünkbe, a mai puristák vesszük át, ha a német l i e d e r - verskötetének ciméül adta: L o m h a gényes és kisszerű makói templomnem nevezhetnék szemét-nek a szeme- i i c h-ből nem lesz a választékos ma- g á l y á n . Tégy a latin eredetű gálya nak ajándékozták. — Vannak, kik áltet. Talán c s ú n y a s á g n a k mon- gyar l e d é r ? A puristák állandóan helyéhe hajó-t: oda vari a költészet! lítják, hogy a mai oltárkép a csanádi
danák, de a c s ú n y a viszont még cirkulus vitiosus-ba jutnak és önma- Tanulság: ne verd ki a jelentkező székesegyházból került volna ide. merégebbi, török jövevényszó. Vagy ta- gukkal. az alapelveikkel kerülnek el- idegen szavakat, mert nyelvünket gaz- lyet a törökök szintén földúltak, bogy
dagítják és szebb szó lehet belőlük, ez értékes képes az enyészettől meglán a p i s z o k elég lett volna a sze- lenkezésbe!
mint a puristák keservesen faragott mentsék. menekülő szerzetesek hozmét távoltartására A p i s z o k ereszörnyszülöttéi: a b e l a b d a (gól), a ták volna ide. Azonban ez csak hyA
g
a
l
i
b
a
igen
expresszív
sző.
dete szintén ismeretlen! A r u s n y a
viszont" szláv,.. Mindenesetre jobb, Nem akadémiai értekezésbe való. de b o r ú m ü (tragédia), vagy a f a r - pothesisen alapuló föltevés, mely már
iia több szavunk van ugyanarra a az clc'ben kitűnő szolgálatot tesz. s a n g p ö t t y (fánk). Akinek kedve többször meg volt cáfolva. Sokkal
fogalomra. A s z e m e t e s nen? ok- Nem lesz semmi galiba belőle, hogy van hozzá, ám rúgjon bclabdát, irjon valószínűbb és elfogadhatóbb azón
vetlenül p i s z k o s . . . Mennyi jellem- nz F.tymologiai Szótár kijelenti: a borumüvet és egyék farsangpöttyöt, nézet, bogy ezt a templom építéséző szin, mennyi tarka gazdagság, magyar nyelvből nem magyarázható de ne hjgyje, hogy ezzel hőstettet visz vel egyidejűleg, az alapító Mátyás
mennyi kifejező erő származott ab- meg az eredete. _ A g a l l é r bajor végbe és hogy talán a f a r s a n g király festtette jeles művészeivel a kiból nyelvünkre, hogy megnyitottuk jövevényszó, amely maga i« a latin ómagyar szó: éppúgy a németből jött rályi templom számára. A szakértők
kezdettől, fogva a sorompókat az ide- o r o larium-ból való. Éhből vi- a tizenhatodik században, mint a véleménye szerint is a kép eredele a
Édes Gergely XV. századra vall.
í
éri szavak részére, amikből aztán a szont francia közvetítéssel lett a mo- f á n k .
legszebb magyar szavak lettek! MinHogy pedig ez a kép művészi értéden nyelvben gazdagodást jelent az
ke mellett csodálatos is, azt a kolosidegen sző befogadása. A nyelvészketor birtokában lévő érdekes féljegyzédő puristák nem ismerik a nyelvtörsek és okmányok bizonyítják.
ténetet és azt biszik. a szó tesz ideA szerencsétlen végű mohácsi vészt
genné bennünket, nem a gondolat.
előtt, midőn már a törökök kiszimaOlyanformán gondolkoznak, mint aki
tolták az ország gyönge állapotát,
azt hinné,, hogy portugálokká leszünk,
egyes kisebb-nagyobb török csapatok
ha sok szardiniát eszünk, az angolok
Irta: S i n k o v i t s F r i g y e s
betörtek az Alföldre és itt tüzzel-vaspedig ..megmagyarosodnak a szegedi
sal pusztítottak. Mint a kolostor törEz a művelődéstörténeti szem- tehát arra az időre esik, midőn Mápaprikától. Ad vocém p a p r i k a : ez
ténetkönyvében' olvassuk,
pontból
is
klasszikus
ianubnány
tyás
a
jajcai
győzelem
után,
az
1463.
a szegedi szavunk balkáni eredetű,
1525-ben ejry ilv betörés alSinkovits
Frigyes ferenc- év elején az ország rendjeivei Szigeaz újgörög |p i pe r i (bors) szlávos
kalmával Szegedet is fölégetrendi
szerzetes
hagyatékából
vaden
országos
tanácskozást
tartott
továbbképzése és a görög szó végső
ték. A kolostor a templommal
ló. Frigyes atyát, e cikk Íróját azon módok megbeszélése végett, hogy
elemzésben Indiából való, amin' Bárés főoltárral együtt a lángok
sok
évtizedes
lelkipásztori
tevémiképpen
lehetne
megvédeni
az
orszár z i Géza kitűnő Szófejtő-Szótárában
prédája lett.
kenysége
fűzte
Szegedhez.
Népgot
az
előrelátható
ismételt
(örök
inmegállapítja. Legyünk büszkék erre
Midőn a szerzetesek a templom hamszerűsége
páratlan
volt,
de
taváziók
ellen.
az indus szavunkra, de azért a Papvai között keresgéltek, hogy hátha talán mégis a gyermekek ragaszr i k a J a n c s i mégiscsak ízig-vérig
Az országgyűlést * tágas fallálnának valami hasznavehető darakodtak
a
legjobban
Krisztus
magyar.
lal körülkerített kolostor te",
bot, megtalálták kimondhatatlan örögyermeteglelkii szolgájához, aki
rülctén tartották.
mükre a Mária-képet teljesen sértetSzegeden érte meg aranymiséjét
"•5— '
*
lenül, habár a kerete hamuvá egett.,
és itt piheni örök álmát szegedi
Mátyás részint vallásosságától indít- De örömük nem sokáig tartott, mert
Lapozgatom az Akadémia E t y ?
földben.
moiogiai
S z ó t á r á n a k nemreg
tatva, részint gyermekkori emlékei- a törökök észrevevén, hogy valami
megjelent uj füzetét. Korszakos válI.
ből kifolyólag, a szerzetesek iráni értékes kincset találtak, elvették tőlalkozás, amely G o m b o c z
Zoltán
Nemcsak Szegeden, hanem mond- nagy szeretettel viseltetett, miután a lük és a többi értékes tárgyak közé
és M e 1 i c h János nevét örökre be-hatni, az egész nagy magyar Alföld- Hunyadi-család
a
nándorfehérvári hajójukra rakták, hogy KonstantináJita a magyar
szellem történelébe. nek legrégibb műemléke a szegedi hőssel, Kapisztrán Jánossal, a leg- polyija szállítsák.
Álig indították
Ilyen irányú és az egész tudományos Mátyás-templom. Egy azon örökbecsű bensőbb baráti összeköttetésben volt. azonban útnak hajójukat, megakadt é»
.irodalmat földolgozó szófejtő munkát emlékek közül, melyek az /igazsá- Látván a szerzetesek szegény templo- sehogy sem tudtak vele boldogulni.
egy nemzet sem tud fölmutatni. Az gosának egyúttal mély vallásosságát mát és kolostorát, elhatározta, hogy Dühükben a népet korbáccsal hajtotAkadémia, mig egyfelől legjobb szel- is mai napig hirdetik. Nemcsak mel- ezen rozzant épületek helyett a derék ták, hogy segítsen nekik a hajó meglemi energiáit cs anyagi crejct — >gen lén viselte szűz Mária képét, nemcsak szerzetesek számára királyi költségen mentésében. Ezen zűrzavarban egy
helyesen — arra- fordítja, hogy az különös kedvteléssel nevezte magát megfelelő lakhelyet és a boldogságos vallásos polgár észrevévén az összeexakt tudomány fegyvereivel igazol- /szűz Mária katonájá*-nak, hanem Szűz tiszteletére egy fejedelmi temp- göngyölt oltárképet, fölhasználva »
ja: minő nagy szolgálatokat tettek tettekkel is. az ö tiszteletére épített lomot fog építtetni. A templom és ko- kedvező alkalmát a kép megmentésényelvünknek az idegenből vett szavak templomokkal, milyen ez a szeg :di lostor tervrajzát a királyi udvarba!) re, azt ügyesen elemelle és sikerüli
és mennyire előmozdították magyar- is, bebizonyította hazánk védasszonya levő szakértő műépítészekkel készít- is vele megszöknie. A templomot
Angiink magyarosságát,. — , a másik iránt való bensőséges tiszteletét. Er- tette. Azonban a háborús viszonyok azonban nem találta alkalmasnak a
oldalon, Nyelvművelő Bizottsága ré- ről a templomról és a vele összekö- miatt csak a sanctuarium készülhetett kép megmentésére, de meg attól is
vén — tisztelet a kivételeknek —költ- tött klastromról akarok némi kis tör- el, mely különben maga is fölér egy félt. hogy a törökök észreveszik tetséges és hiábavaló harcot folytat az ténelmi vázlatot nyújtani.
templommal és talán, mivel az ak- tét és még életében is kerülhet, tehát
id gen szavak kiirtása és elriasztása
kori
lakosok befogadására elegendőA klasszikus műemlék tehát kiráérdekében.
a templom mellett lévő úgynek
is
látszott, a templom további kilyi eredetű. A szerzet krónikájában
nevezett »csöpí>rlfp<t-fó fenekéépítése
abbamaradt.
olvassuk, hogy a ferencrendiek már
re tette,
Csak a nagy király halála után.
Nézzünk meg egy pár érdekesebb 1301-ben letelepedtek Szegeden és itt
valószínűleg azon szándékkal, hogy
midőn
a
város
lakossága
is
lassanesetet az uj füzetből. A g á l a (gála- a már akkor létezett tempiomocska
maid biztos és alkalmas időben kiveruha") az osztrák-németből jött hoz- mellett, melv a /Havi Bőid. Szűz* kint emelkedni kezdett, folytathatták szi onnét. Azonban a békésebb idő
időnként,
amennyire
a
költségek
enzánk. A németek viszont a spanyolból tiszteletére volt szentelve, összetákolnem következett be. hanem bekövetvagy a franciából vették. Európai tak magoknak k'őből-fából egy szegé- gedték. az épitést. A költségeket a kezett Iirt vette. Mohács rom iáin. a 130
szerzetesrend
részint
a
lakosok
önvándorszó. Nem árt a légynek sem. nves alacsony lakást, éppen hogy az
éves török uralom Az említett po'1ü n n e p l ő r u h a és
g á l a ö l t ö - idő viszontagságai ellen megvédhessék ként felaiánlott filléreiből, részint or- «nr időközben megbnlt. anélkül hogv
szágos
alnnuzsnagvii
Résből
fedezte,
z e t : jelentésben és hangulatban nem magukat. Ezen kezdetleges állapottitkát valakinek elárulta volna. Tgv
azonosak. Nyelvünk szerencsésen gaz- ban, a legnagyobb szegénység és nyo- llvmódon 1öfl3-ban eljuthattak a temp- a Mária-kép körülbelül 80 cvi- az emlom
mostani
nagyságáig.
Jóllehet
a
dagqdott ezzel a gáláns szóval. — A morúságban, több mint egv századon
iitett tó iszapiában feküdt. Ezen idő
g á l á d ismeretlen eredetű szó. Finn- keresztül munkálkodtak Isten dicső- szentéjvbez énitett hnió megegvez.ik alatt egv másik kén helyettesítene az
ugor megfelelői nincsenek. . Ellen- ségére és az akkor mé.g csekélv szá- ot- rrerloti stíllel, de lóval srogénvCr eredetit, melvet valószínűleg valaben igen szcp és köjtői hangulata. — mú szegedi hívek testi-lelki javára. seKh kiállítású és nines is tökéletesen rnelv szerzetes festeit. melv még ma
A galagonya
délszláv eredetű, Úgyszólván egy kis missiótelep volt kp*oleire, amint ezt a bejáratná'entel is látható az ebédlő mellett. * folyomár a XTV-lk században magyarrá ez. honnan a szerzetes atyák kimen- 'redő Puszin maffns falról is röc'őn són fölakasztva s melv egyszersmind
lett. örüljünk nc'ki, eggyel több ma- tek a környéken elszórt pusztaságok- *s7rcvehe'Tük. Régebben portálé gva- biven visszatükrözi, bogv ezer, sigyar szó. — A g á 1 a mb indogermán h'a, felkeresvén a híveket, hogv őket '•ánt. egy 1az oltóhoz énRe't deszkabó- ralmas időben mitv rnedve sóhaitoM
képlet. Latinul: hó 1 u m ba. Mi a dél- a vallás vigaszaiban részesítsék. Ezen dé' szolé,í" '/ azonban eev-k rest.anrá- a ma "var nép az ő Nagyasszonyához
szlávoktól kaptuk. Tálán /kékmadár- kis templom és kezdetleges kolostor -'é nlkaimávnl. íriv.'l mí- korhadi és o«v fonsőhh segélvén. U«van-snk éknak? neveznök máskülönben, bár a helvén épült, egv századdal jóval ké- ?zJésiMen is vo'b elSmfe-tták
A trmnlom főoltárát *» szenlőtelen kor készült a templom előtt tévő' Máké.k 'ki hinné?'; török eredetű és. a sőbb. a ma is fennálló szegedi Máe-/,".7
kéne é'-e«iti Fred'UZrf vonntko- ria-szobor.
m a d á r se .ara járt, amerre a Timi- tvas-templom. Alapításáról
Christo7n]Vrf
tHíPren PiiianKŐzö nézeteltéál górok . 'Népdalainkban egvébkf'nt nborus ah Agricola fÖljegézékéi köigen kedvelt. Egeiké galambősz sza- zött ezeket olvassuk: /Conventum rések merüllek- föl Mindnváian tneg- Csokrok, k o s r o r u k , cserepes*
virágok
vainknak Már a tizennegyedik szá- Szoíeriiensem fundatum fuie.sse a "ereznek abban hn<-v
ez nem az eredeti Havi R.
legszebb kivitelben kaphatók
zadban szépen búgott nyelvűnkben.
Mathia Corvino. Rege Hungáriáé an.
Asszony-kép.
melyy
a
Mátyás
*
1469..
H U S Z T A-kertésietb*«
király előtti kis temploraocsA templom és kolostor alapítása
Szeged. Pálffv-utca 4. szám
A g a l a n d (féreg) európai ván
kában volt.

A szegedi Mátyás-templom
és kolostor

»A tízezer Li fala«
A kinai íai regényes története
k kínai csillagászok véleménye
szerint, ha valaki a Marosról nézne
le öreg földünkre, egyes-egyedül a
kínai falat látná, mint az emberi
akarat és munka telesitményei kö
zül. Városok, vasutvonalak, hidak,
épületek és csatornák, — parányi
kicsik mind a kinai falhoz képest,
a távoli szemlélő nem veszi észre
őket. Dc a kinai fal hatalmasan és
még idegen bolygóról és láthatóan
kanyarog Keletázsiában, — mondják a kinai asztrológusok.

kor a kinai »a falon t»lra« ment,
úgy a veszélyes és kalandos élet
kezdődött meg a számára.

HÍREK
IzegMll
u t m u i a t o
A Somogyi-könyvtárban vasárnap
és ünnepnap kivételével könyvtárssolgálat.
As egyetemi könyvtárban vasárnap
ás ünnepnap kivételével könyvtárszolgálat

DCBIIXGY'ARORSZ/At*
TASARNAP, 1944 ÁPRILIS 16
u Y O R S A N , >Z4KSZERUEN

OlCSOv

VILLA NYSZCRELÉSEItET,
J/1VITASOMA1

Csin Si Htiang Ti, igy nevezték
a kinai császárt, aki építette. A száPótlási nehézségek miatt tartassa
zadok folyamán istenítették a nevillamos takarító eszközeit jókarban.
vét. Képét az összes templomok falaira festették és ugy imádkoztak
A városi muzeum egész évben
— Kereskedelmi iskolai tanulók
hozzá, mint a kinai nép védőszentnyitva.
szünidei foglalkoztatása. A vallás é*
jéhez. De még ma is, azok a kínaiSzolgálatos gyógyszertárak. Lein közoktatásügyi miniszter a tanügyi
ak is, akik külföldi egyetemeken
zingsr örök. k. dr. Tnkats Sándorné hatóságokhoz intézett leiratában kö*
végezték tanulmányaikat, csodáHorváth M. u. 9, Pó*a Balázs Kálvá- zölte: a beérkezett jelentésekből öröm*
lattal és megilletődéssel beszélnek
ria-utca 17, dr. Kocsis J. Endre ne mel láttawhogy a mult évi iskolai sző*
A khihli öbölben, a mostani ki- róla.
Földmüves-utca 17, Selmeczi Béla netben a kereskedelmi középiskolai tanai-mandzsu halárnál
kezdődik,
Somogyitelep IX. n. 489. (A somogyi- nulók túlnyomó többsége gyakorlati
x
i
telepi gyógyszertár vasár és ünnep- foglalkozást folytatott. Az iskolaigazmint hatalmas ókori állat, emelke
Kényszermunka
nap délelőtt 10-től zárva.)
gatók, a munkaadók és az érdekképvidik ki a folyó habjaiból és mintha
'S kinai fal épitését harbár eszlerázná magáról a vízcseppeket,
Városi Szinház: délután: E g y seletek szeretettel segítették elő as
b o l d o g p e s t i n y á r , este: G ü l ifjúság nevelését és kiképzését szolmiután a szárazföldre lépett, a ki- közökkel végezte el. Ujabb törtéb a b a , héttön: E g y b o l d o g p e s t i gáló ezt a foglalkoztatást. A mosta ut
nai fal, — irja az egyik európai netírók, akik keleti problémákkal
iskolai szünetben különösen kiváuatos,
nyár.
utazó. A lehetőség szerint a he- foglalkoznak, hangsúlyozzák, hogy
hogy az ifjúság hasznos tevékenységehhez
hasonló
páratlan
kegyetlenMozik
műsora:
Belvárosi
Mozi.
gyek peremén húzódik a kinai fal,
T o n e 111, Széchenyi Mozi: H a - gel töltse az Iskolai szünet napjait. A
de sokszor a völgyekbe kígyózik séget csak a Szovjetunióban lehet
kereskedelmi és iparkamara azzat a
e b i t a.
át. a déli Mongolországon, Iloan- tapasztalni. A falat kényszermunfelkéréssel fordul a vállalatok vezetőihez, illetőleg tulajdonosaihoz, hogy
ghon át, a góbi sivatagot is átszeli kával építették és százezrek pusztultak el. A holttesteket a falak köAZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE
a hozzájuk forduló kereskedelmi köés Tibet határában ér végtt.
zépiskolai tanulóknak tegyék lehetőESTE HÉT ÓRAKOR,
zé »temették el.* Kina minden révé a gyakorlati munkát, vagy az iroVÉGE REGGEL ÖT ÓRAKOR.
A kínaiak igy nevezik: »'A tíz- széből hoztak ide kényszermunkádában, vagy pedig közvetlenül az üzezer Li fala*, (egy Li megfelel 500 sokat, egyesek szerint az összla—®o>—
letben történt foglalkoztatás utján. A
méternek). Ezt azonban csak jel- kosság 30 százaléka dolgozott itt. A
kamara az elhelyezkedni kívánó tanuképesen kell értelmezni, mert a lé- nagy fal ezek szerint a »világ leg— A közigazgatási bizottság ülése. lók részére adott esetben szívesen
jritávolság is a fal ereje és vege kö- nagyobb temetője* jelzővel büszkél- A közigazgatási bizottság szombaton nvujt támogatást.
délután 4 órakor dr. T u k a t s Sándor
zött 2000 kilométer. A falat azon- kedhetik.
főispán elnökletével tartotta áprilisi
ban nem építették egyenesen, haCsin Si császár magánélete is a ülését. Napirend előtt vitéz dr. Mesnem topográfiai tényezőkhöz alküldöncködésben merült ki. Palo- k ó Zoltán kért és kapott felszólalásra
kalmazták, a fal
tulajdonképpen
tájának ezer szobája volt, minden engedélyt. A felszólalás tartamára az
2700 kilométer hosszú. Stratégiaielnök zárt ülést rendelt el. A márciuéjszaka más szobában aludt. A ki- si polgármesteri jelentést dr. P á v ó
lag különösen fontos pontokon több
nai lalat is kikezdte az idő vasfoga, Ferenc tb. főjegyző ismertette, majd
falat építettek egymással párhuzasokszor javították már. A császár vitéz dr. T ó t h Béla tiszti főorvos az
mosan és ha ezeket is hozzáadjuk,
— ANYAKÖNYVI HIREK. Az elhalála után elégedetlenség lett úr- egészségügyi viszonyokról számolt be
akkor az összes falak bosszúsága
múlt héten 16 fiu és 19 leány született,
Jelentette,
hogy
márciusban
334
szü
rá a népen, lázadások és felkelések
4000 kilométert tesz ki, igy tehát a
letés és 260 halálozás volt Szegeden Házasságot kötöttek: Dóra József é*
követték egymást, a fal nem védte Fertőző megbetegedések csak szórvá- Bogár Ilona, Zsódós Sándor és Ordögh
kinai meghatározás a fal hosszúsámeg a birodalmat az összeomlástól. nyosan fordultak elő. Dr. B u ó c z Bé- Klára, Kövesi Józseí és Detkovits Hogáról keveset túloz. A fal magasA nagy kényúr halálát sem merték la főkapitányhelyettcs jelentése sze- na, Vida Géza és Sánta Rozália, Hajdú
sága nem mindenütt egyforma.
nyilvánosságra hozni, környezete rint márciusban a szegedi rendőrség Antal és Tápat Julianna, Tombáca LaÁtlagmagassága 10 méter, alapszéattól tartott, hogy a fegyelem csak 573 bűnügyben folytatott nyomozást, jos és ótott Julianna, Marton Mihály
lessége. 5—8 méter kőzött váltakoés Vass Anna, Százi István és Tótfc
még jobban megbomlik, ha meg ezek közül 364 idegen vidéki megkerezik A fal belseje földdel van kisésekre történt. A mezőgazdasági je- Viktória, Járosi József és Janó Jutudják a vaskezű császár halálhí- lentéssel kapcsolatban dr. T ó t h Imre lianna, Romberger István és Gál Mátöltve külső részét cserepek borítrét A császár holttestét elrejtették a magas napszámbérek ellen szólalt ria, Lövy Tibor és Börcsök Mária,
óik \ fal építésénél olyan kötőcs titokban temették el. Három év- fel. Indítványozta, Írjon fel a közigaz- Czipott Zoltán és Koszmovszky Doenvmot
(maltert)
használtak,
vel később utódját elűzték a biro- gatási bizottság illetékes helyre a rottya, dr. tarnói Buócz Akos és dr.
melynek összetétele ma már ismedalom éléről és a Csín-dinasztiát, napszámbérek egységes rendezése ér Markoviét) Anna Mária, dr. Molnár
retlen.
dekében.
Árpád és Koos Julianna, Kovács Gyuamelynek isteni eredetében hittek,
la és Mandász Irén, Engel György és
erőszakosan távolították HL' Kina
— Július 9-én kezdődik a törvény- Singer Éva, Mancsinszky Ferenc ésf
K n s z á z méterenkánt egy
maga is ettől az uralkodóhuzól kap- szék nyári szünete. Curry Richárd, a Bárányi Rozália, Kálmán Vilmos és
katona
ta elnevezését.
törvényszék elnökének rendelkezése Bulik Mária, Katona József és Kiss
Csin Si az erőszak uralmát, az szerint a szegedi tőrvényszék nyári Margit, Klímák József és Bartók Etel
1790-ben egy angol bizottság'
e
kereste fel Kínát Mac A t r n e y ve- rő hatalmát akarta megvalósítani, törvénykezési szünete Julius 9-én kez- ka, Felberth Béla és Angyal Piroska,
dődik és augusztus 5-ig tart
Szabó Géza és Goda Erzsébet, Faragó
zetésével cs ekkor mondta az egyik eszközeiben nem válogatott, amiSzuhay
Mihály és Szögi Anna, Kovács
—
Az
ipartestület
elöljáróság!
ülédelegátus, hogy <t fal építéséhez kor katonai védelmet és biztonsá- j se. Az ipartestület elöljárósága ápri István és Gáli Erzsébet, Aradi 'tómra
több cserepet használtak fel, mint Sot akart nyújtani Kínának, de J lis 17-én este 6 órakor az ipartesetü és Csamangó Ilona. — Elhaltak: Bayer
amennyi az angol királyságban ta- nem számolt a kinai szellemiség- leti székház emeleti üléstermében ren- Ignácné Kolmann Julianna 77, Cserlálható. Ma már, a bombák, repü- gel, azt eltiporta és Tehetetlenné des ülést tart. A napirenden folyó nics Gizella 1, Orsai Lajos 82, özv. Kádár Imréné Pintér Anna 71, Németh
lőgépek, gépkocsik és páncélosok tette és éppen ezért a hatalmas ki- ügyek szerepelnek.
— Megszűnik a Pester Lloyd esti Vendel 38, Kádár István 37, Gergely
világában természetesen nehéz fel- nai fal sem bizonyult elegendő vékiadása. A Pester Lloyd igazgatósiga János 76, Kovács Imre 34, Belter Hermérni a fvinai fal katonai értékét,
április 12-én tartott ülésén elhatároz- mann 43, özv. Koncz Ferenené Franz
de építésének idejében, de később,
ta, hogy papirtnkarékosségi és mun- Erzsébet 64, Cserna János 22, Majoros
hosszú évszázadokon át a nyíl, az
kabeosztás! okokból a Pester Lloyd Józsefné Szcrő Julianna 61, özv. úzétBetiltották a cionista
i j j , a lándzsa volt a hadviselő felek
esti kiadását április 15-től kezdve nem pál Imréné Balogh Rozália 87, árendás Erzsébet 8, Maróii Ágnes % Váegyedüli fegyvere és ezekkel a
jelentett meg.
szervezetek működését
lyi Ferenc 77. Bus Ferenc 60, özv. Ksfegyverekkel voltak felszerelve az
— Eljegyzés. Keksz Ernő Mihály zi Sándorné Mészáros Ilona 7.3, Horny
észak felől Kínába betörni szándéBudapest, április 15. A belügymi- Szeged eljegyezte Ruppaier Marikát Lajosné Neumann Erailía 62, Vass Jákozó lovasnépek. A XVI. században niszter a Magyar Cionista Szövet- Szilberek. (Minden külön értesítés he nos 55, özv. PAlinkó Jánosné Rajnai
257 Etelka 75, özv. Meíveczki Lajosné
az egyik kínai tábornok akire rá- ségei és a kötelékébe tartozó összes lyett
Tankó Rozália 84. Katz Emil 23. özv.
S
Természettudományi
9zakfi!<:«
bízták a kinai fal védelmét, azt j'e- fiókegyesüleleket, alakulatokat, >amüködo Az Egyetem Barátai Egyesülete ter- Pongrácz Pál né Mucsi Rozália 65. Wécyezte fel, hogy minden 200 mé- lafttlnt barmiféle. néven
ber Lipót 63, Varga János 51, Kaidéterre csak egy katonára van szük- cionista irányzatú szervezetet, mi- mészettudományi szakosztálya 17-én, rés István 34, Neu Sándor 74, Sárkány
hétfőn
délután
5
órakor
szakülést
tart
sége, hogy megvédhesse a falat, ö s z . vel a szövetség alapszabályaiban
az általános és szervetlen vegytani in- Imre 55, Ménesi István 78, öev. S:po»
ízesen tehát 20 ezer emberrel biz- lefektetett céljaival ellentétben
tézet
tantermében, a Dóm-téren a kő- Józsefné László Rozália 64, Oiáb
tosította az orf/ág északi védel- ország rendjének felforgatására és vetkező tárgysorozattal: dr. Mischung Mihályné Olajos Ilona 32, özv. F»rák
a hadviselés érdekei ellen irányuló
Jánosné Naszvadi Mária 73. Gulyás
mét.
Ilona: Lumineszcencia a technikában,
A kudarcok és ellenséges betö- titkos tevékenységet fejlettek ki. dr. Gombay Lajos: Fötoelektromos Sándorné Gzabó Mária 29 éves korában.
rések ellenérc is, a kinai fal a biz- Ezzel az ország külpolitikai hely- hatás a festék foszforoknál. Sándorfy
zetét
válságos
irányba
terelték,
ál- Iparosok cérnája megérkezett!
Kamill: Hvdralált ionok elnyelési
tonság szimbóluma volt és maradt,
Utalványozás április 17-161
a M«
lamb'uturutogi okokból fclosslUla.
színképei.
Üléseinők:
Ohermayer
Er•mely megvédte Kínát és ősi kylvatalos
órái
alatt
az
ipartestületben.
(MTI)
nő. A szakülésre belépés dí jtalan. Ven*
lúráíát idegenek támadásától. Ami.
Elnökség.
JM
dégeket szívesen lát az Elnökség.

iWszegedi Vigadó
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Szigora rendőrbirói ítéletek
a sárga csillag nemviselése miatt
(A Délmagyarország munkatársaié}) A szegedi rendőrség kihágási
. lírája a megkülönböztető jelzés viselésére kötelezett több személy felett ítélkezett. A rendőrbiró S z á s z
Péter, Felsőtiszapart 1. szám alatti
lakost 200 pengőre, K'oh n Jenő
Fudor-utea 10. szám alatti lakost
40> pengőre, feleségét K o h n Je-

Itt

a

tavasz

!

A tavasz nem ragaszkodik' a kalendáriumhoz, régen függetlenítette magát tőle. Egyszer kuktáskodva idő
előtt beköszönt, aztán megbánja, visz-szahuzódik. Máskor unja az átmenete',
J' hetséges, hogy a versek garmadájától is retteg, azért Ismeretlen helyen
elsikkad és mindjárt a nyarat küldi
maga helyett. Hiteles birói megállapítás szerint azonban — K ó s z ó Gyurka legalább igy vallja—, nem az első
fecske feltűnése jelenti a megérkezésit, hanem az utcán csigát pergető
gyereksereg, továbbá a sráckülönitictay, amely most lép a hazaid pályára a falhoz vert krajcárok társasjátékának képében. Amely felsorolt szépségek a fecskével együtt jelen vannak
máris, a szoba hűvös levegője kellemetlen, az ablakot — bár redőnyök védelmében — éjjel is nyitva lehet tartani. A hatóság, mint a hirdetési oldalon olvasható, árverést hirdet a füt< i uiésekre, a korzóra kihelyezték a
bérszékeket, az átmeneti kabátok átmennek arra a helyre, amit a francia
Prtom árnyalattal a >kegyelet hegyétnek nevez, no és végül — amiért az
egész hosszadalmas bevezetést elkövettük —, a Széchenyi-téren virágos
kertje támad a bölcsős apróságoknak,
egyidejűleg pedig kinyilik a szegedi
specialitás, a főispán tulipántja cimén népszerűsített rózsaszínű magnólia. Néhány nap óta rohamosan siet,
Fehérvasánjapra teljes
pompájában
gyönyörködtet. A legkülönösebb vinág, a zöld leveleit csak akkor ereszti
szabadon, araikor a szirmait már elhullatta. Talán emberi érzésekhez hasonlít, azok is szeretnek idő előtt kibuggyanni, hogy hamar-elmultukkal
maradjon aztán emlékezni való.
—oOo—
Diákkáptárosok figyelem! A Margil-utcai állami polgári leányiskola
729. számú diákkaptára a nyári vakációra nagy uradalomban könnyű mezőgazdasági munkák elvégzésére női
munkatábori szervezett 12—15 éves
leányok részére V a j d a Etelka tanárnő vezetésével. A résztvevők az ellátáson kivül havi 1—1.5 mázsa búzáiért kapnak. Akik erre jelentkezni
akarnak, azok 17-tn. bétfeiu reggel 8
és 9 óra közölt jelenjenek meg felnőtt
hozzátartozóik kíséretében megbeszélésre a fenti iskolában Margit-utca 25,
mert a munkatábor 20—22. között kezdődik.
— Orvosi bfr. Dr. T, a m p e r Jó
7©ef egvetemi tanársegéd általános
orvosi rendelését Tisza Lajos körút
.29. szára alatt megkezdte. Rendel déliét án 2—3 ó n között.
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Eladó jókarban levő
c s ó p l ő g é p s z e k r

é n y

é f t x ö z f c a z á a
hossivqlökkil együtt, szecskávágo és egy kocsi. Megtekinthető
' D«s?k»f » Fonyee-bázban.
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nőnét 4000 pengőre, dr. W i n t e rn i t z Sándor Széchenyi-tér 8. szám
alatti lakost 3000 pengőre, W e i s z
Ferenc Polgár-utca 22. szám alatti
lakost 2000 pengőre, S z á n t ó Sándor Kis-utca 2. szám alatti lakost
4000 pengőre büntette, mert nem
viselték a sárga csillagot.

Beiktatták Budapest uj főpolgármesterét
Budapct, április 15. A főváros
törvényhatósági bizottsága rendkivüli közgyűlésen iktatta be az u j
főpolgármestert- Az ünnepi diszbe
öltözött
közgyűlésen
megjelent
T o m c s á n y i Kálmán titkos tanácsos, belügyi államtitkár, H o r v á t h Béla államtitkár, S a s Elemér miniszteri osztályfőnök. Képviseltette magát Kolozsvár törvényhatósága. A vendégek és a bizottsági tagok üdvözlése után az elnöklő B ó d y László helyettes polgármester beszámolt a főpolgármesteri állásban történt változásról, majd a leiratok ismertetése
után küldöttség hívta meg az eskü
letételére K e 1 e d y Tibor főpolgármestert.
A közgyűlés tagjai meleg ünneplésben részesitették a megérkezett
uj főpolgármestert, az eskü letétele
után pedig B ó d y László helyetles
polgármester mondott üdvözlő beszédet.
A beszédre válaszolva K e l e d y
Tibor főpolgármester a keresztény
nemzeti gondolatok
maradéktalan
szociális megvalósítása mellett tett
hitet.
A közgyűlés hosszasan ünnepelte
és meleg szeretetteLvette körül dr.
Keledy Tibor főpolgármestert, akit
a közgyűlés tagjai
elhalmoztak
szerencsekívánatokkal.
—oOo—
— Felvétel a csanádi egyházmegyébe. A csanádi egyházraegye papnövendékei közé. való fejvételt ezúttal Is
írásban és személyesen kell kérni. Az
Írásbeli kérelmet mielőbb be kell küJdeni. A kérvényhez mellékelni kell: 1.
a szülők egyházi házasságlevelét, 2.
a pályázó keresztlevelét, 3. bérmaievelét, 4. rövid életrajzát, 5. az illetékes
plébános vagy hittanár zárt információját, 6. az utolsó iskolai bizonyítványt (középiskolai értesítőt vagy indexet). 7. teológiára jelentkezőknél az
érettségi
bizonyítványt
eredetiben
vagy másolatban, melv azonban a kon.
kurzus napján is bemutatható. A felvételre jelentkezők előbb orvosi vizsgálatnak és énekpróbának vetik alá
magukat. Mindkét vizsgálat május
2-án 'délelőtt 8-kor lesz a szeminárium
épületében s -ennek befejeztével a télvétel délelőtt 10 órakor történik a
püspöki' hivatal tanácstermében. Akiknek a felvétel idejére szállásra és ellátásra lesz szükségük, előzetesen jelentsék a szemináriumi igazgatóságnak. A hittudományi főiskolára föl*
veit növendékek kivétel nélkül havt
20 pengő tanulmányi hozzájárulást fizetnek. Ezenkívül felvételre jelentkezhetnek jeles vagv jómenetclü közéniskolai IV.—VTIT. osztátvos tanulók is, akik felvételük esetén, mint
kisszemináristák nyernek elhelyezést.
_ Értesítés. Április 18 án, keddtől
kezdve hetenkint kétszer, minden kedd
és pénteken reggel 8 órakor autóbusz
indul Szatymazra, vissza indul 8 óra
45' perckor.
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SPORT
Bizonytalan a Szeged összeállítása a Fegyvergyár
elleni mai mérkőzésre
Vasárnap délután 3 órai kezdettel
lesz a Szeged—Fegyvergyár NB II.
osztályú bajnoki mérkőzés. A Szegednél az összeállítás bizonytalan. Szombat este az volt a helyzet, hogy Gyuris is, Gaáz is sérültet jelentett. Ezek
után a várható összeállítás a következő:
Ludas — Szabó, Korányi TI. — Baróti, Móravárosi, Szigeti — Szőcs, Kakuszi, Bognár, Harangozó, Nagy.

Ha Gyuris egészséges lesz, akkor *t
fedezetsor és a csatársor összeállttá?
sa a következő: Kakuszi, Baróti, Szl?
geti — Korányi II., Szőcs, Bognár,•Ha?
rangozó, Nagy. A mérkőzést .Virág jk*
tékvezető vezeti.
A fömérkőzés előtt az UTC a mátl
közölt összeállításban
szerepei *
Ganz TE ellen. Játékvezető Kemény?
vári. Ugy a Fegyvergyár, mint a Gan*
TE már szombat este megérkezett.

Katonaválegatott mérkőzés miatt
elmarad a Gamma—Tisza-meccs

X Két bajnoki mérkőzés a felstf*
városi leventepályán. Vasárnap dél©
elött kerül a felsővárosi leventepályá'n
két labdarugó mérkőzés lejátszásra*
Fél 10-kor a SzFIE a Tisza II. csapa?
tával játszik I. osztályú bajnoki mér-*
kőzést, utána pedig a SzFIE ifjúsági
csapata az SzTK ifjúsági csapatf.íal
mérkőzik fel 12 órakor.

Vasárnap délután Budapesten, az
Üllői-uti sporttelepen magyar—német
katonaválogatott futballmérkőzés kerül lejátszásra. A magyar csapat gerincét a Gamma és a Tisza játékosai
adják, ezért a mára kisorsolt Gamma
—Tisza meccs elmarad.

— Megkezdődött a selyem tenyésztők jelentkezése. A selyemtenyésztésscl foglalkozó lakosság körében nagy
érdeklődés nyilvánul meg az idén is e
jövedelmező mellékfoglalkozás iránt.
A jó gubóárak mellett a tenyésztők
már tavaly is nagyon szép keresetet
értek el. Sokan 500—1000, sőt 1000 pengőn felüli jövedelemre is szert tettek
a néhány hetes; asszonyok, gyermekek és öregek által is elvégezhető
munkából. Ma a hernyóselyemtermelés kizárólag fontos honvédelmi célokat szolgál, hazafias kötelesség is az
ország eperfaállományának teljes kihasználása. Épp ezért a falusi lakosság mellett az iskolás gyermekek, leventék, leventeleányok, diákkaptárak
és honvédalakulatok is
fokozottan
kapcsolódnak be ebbe a munkába. A
selyemtenyésztési idény április végén,
május elején kezdődik, de a kis hernyók igénylése végeit már most kívánatos jelentkezni a községi selyemlenyésztési felvigyázóknál, akiknek cimét mindenütt megmondja az előljáró.
ság. Ahol községi felvigyázó esetleg
nem volna alkalmazva, de eperfa van,
oda a szekszárdi M. kir. Országos Selyemtenyésztési Kísérleti Intézet küld
selyempetét.
— Lőgyakorlat. Május 1, 2, 4, 5, 8,
9, 11, 12. 15, 16, 19, 25 és 26-án 7 órától 17, illetve 23 óráig a helyőrség
csapatai a baktól harcszerű lőtéren
éles tölténnyel lőgyakorlatot tartanak.
A fenti napokon a jelzett idő alatt a
szeged—sándorfalvi utat a közlekedés
elől lezárják.

SZÍNHÁZ

Ingatlanforgalom
Szeged város területén 1914 ápri*
lis 8-tól 15-ig a következő ingallajiokj
cseréltek gazdát:
Szent-Taraásy Miklós eladta Hódi;
József és társának a Ballagitó dűlőben lévő 101 n. öl kertjét 2U80 P ért*
— Tapai Ferencné eladta özv. Abíá-i
hám Ferencné és társának Rómá*
Kálvária-Jerikó dűlőben lévő 700 n,.
öl szántóját 14.000 P-ért. — Lengyel!
Vilmos eladta Vass Antalnéuak *
Lengyel dűlőben lévő 64 n. öl szántó*)
ját 500 P-ért. — Bóka Jánosné eladni
ta Szélpál Ferencnének Pulri dűlőben
lévő 690 n. öles szántóját 4000 P-ér/
— Bíró Józsefné eladta Dóczi Aptatt
és nejének Arviz-u. 74b. szám alattf
lévő 73 n. öles házhelyét 5000 P-ért.1
— Savanva Mátyás eladta Nagy Pál*
nak Töltés-u. 32. szám alatti házhe*
lyét egyharmad részben 4000 P-éri.—
Savanya Mátyás eladta özv. Kovác*
Ferencnének Töltés-u. 32. szám alatt
lévő házhelyének egyharmad részét
4000 P-ért. — ördögh Lajos és társat
eladták özv. Tiszavölgyi Béláné és
társainak Paprika-ü. 31. számú házu*
kat 19/20 részben 38.000 P-crt. -*
Szűcs János eladta Börcsök Antalnak:
Kctőshafár dűlőben lévő 1 hold 850
n. öl szántóját 8820 P-ért. - Börcsök
Antal eladta Gyémánt Károly és no-,
jének Kettöshatnr dűlőben lévő 1 h.
850 n. öl szántóját 11.000 P-ért. —
Széli imre eladta Kopasz Jánosnak
Bokor-u. 10. szám alatt lévő 50 n. öl
házhelyét 23.0C0 P-ért. — ördög*
Pál eladta ördögh Imre és nejének
Kászonyi dűlőben levő 450 ,n. öl szól*
löjét 4000 P-ért. — Császár István
és neje eladták Tóth Gvörgvnének a
Nagykirálica dűlőben lévő 510 n. öl
szántóinkat 8500 P-ért. — Papdi And*
rás eladta dr. Miklós Kálmánnénak*
Nagvszéksós dűlőben lévő 1 hold 837
— Iluszta
n . öl földjét 20.000 P-ért.
Ferencné eladta Hódi Ferencnek Mórahalom dűlőben lévő 1000 ti öl szántóiát 10.000 P-ért. — Frank János eladta a Missiós papok maírvar tartományának Rácok kertié dűlőben lévő
2 hold 1058 n. öl földiét 51.896 P-ért.

mamwmmmamm
A színházi i r o d a háziemennei
Vasárnap délután 2 órai kezdettel,
mérsékelt helyárak mellett játsza a
szinház az Egy boldog pesti nyárt.
Vasárnap este Huszka Jenő romantikus operettje, a Gül baba van
műsoron.
Hétlön este munkáselőadás keretében kerül előadásra az Egy boldog
pesti nyár.
Kedden este: Pillangókisasszony.
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fényezett és festett hálószobák, ebédlőit. színes kombinált é« konyhabútoTejkiosztás
rok elsőrendű mlnötouhen. olcsó Irou.
Az április 17-iki tejjegyekre hétNagy raktár.
főn; A-jegyre 5, a B-jegyre pedig 3
B
L
A
S
K
O
Y I C S?butorOxl«f
deciliter tejet kötelesek a kereskedők
kiszolgáltatni.
réboLctca A. 42 adóhivatal mellett.

Közellátási közlemények

w. Elv. város gazdasági
hivatalától
; 350—1941 gb. sz.
FÜTERMéS e l a d á s i

Április 27-én, csütörtökön
DVBMXSYXRORSZÁ8
délelőtt 8 órakor a somogyitétepi
VASÁRNAP, 1944 ÁPRILIS 16.
1t
utcák fütermése a jezsuiták tanyája
előtt árverezve,
HÍTPÖ,
Á P R I L I S
!«
10 órakor az ótbalmi, hocsai és a
nagyfeketei
dülőutak
tütermése
az
őthirdetmény
VÁSÁRNAP,
APHt Ll 8
1«
Szeged sz. kir. város polgármeste- halrai homokbányánál árverezve
Budapest I. 6: Üaen az otthon. 6.251
fél
11-kor
a
baktói
dülőutak
füter
rének 13017—1ÍM4. számú határozata
Ébresztő, torna. 6.45: Reggeli aene.
folytán közhírré teszem, hogy * város mése a fertői utkaparóház élőt' árBudapest I. 7.30: Szózat. Reggeli 7: Hirek, közlemények. 8: Hitek né-,
tulajdonát képező s alábbi részletesen verezve,
zene.
8.15: Hirek. 8.30: ösziute beszéd. met, román, szlovák, ruszin és szefli
fél 12-kor a fehértói dülőutak füfeltüntetett területek 1944. évi füter8.55: Anyák öt perce. 9: Egyházi ének nyelven. 8.35: Délelőtti muzsika. 1Új
termése
Ssékbalomuál
a
Karácsoiyxnését a kftvetkező sorrendben és idöés szentbeszéd a Szent Flóriánról el- hirek. 10.15: A rádiózenekar műsoráóen fogjuk a helyszinen megtartandó taoyán árverezve.
nevezett budai görögkatolikus magyar ból. 11.10: Nemzetközi vlzjelzőszolgányilvános szóbeli árverésen
Áprtjis 28-án, pénteken
plébániatemplomból.
10: Református lat. 11.15: Hanglemez. 11.40: Sopron
délelőtt 8-kor a Gedó előtti terület istentisztelet a Kálvin-téri templom- hatvan év előtt. Előadás. 12: Harangkizárólag kaszálásra
fütermése a gátőrház előtt árverezve, ból. 11.15: Egyházi ének és szentbe- szó. Fohász. Himnusz Utána Roós-a
a polgármester ur jóváhagyása fennnegyed 9-kor a baktói tisztviselők
tartásával azonnali
készpénzfizetés parcellái közötti utak. fütermése a széd a Jézus Szive-templomból. 12.20: Emil szalonegyüttese Játszik. 12.40}
Levente félóra. Is A Rád'ózenekar Hirek. 1.20: Időjelzés, vízállásjelentés,
mellett eladni:
tisztviselők parcellái csőszháza előtt műsorából. 1.15: Időjelzés, hirek, víz- 1.30: Honvédeink üzennek. 2: Légierői}
a Makkos-erdő melletti uton átve- állásjelentés. 2: Müvészlemezek. 2.55: zenekara. Vezényel Doroszlai Károly.
1944 áyrilis 21-én, pénteken
rezve,
Anyák öt perce. 3: A földmivelésügyi 2.30: Hírek, műsorismertetés. .1: A
délelőtt 10-kor a csengelei és bafél 9-kor a zsiókosi szöllők, dülő- minisztérium rádióelőadássorozata. 3 rádiózenekar műsorából. 4: Farkas
Jástyai dülőutak fütermése a csengeleí
várostanyán árverezve, ugyanakkor utak és csatorna partján levő fü a óra 45: Tessék választani. 4.55: Hirek. Zoltán megemlékezése Mednyánszky
árverésen les* értékesítve a csengeleí zsiókosi szöllők csöszhózánál árve- 5: Karácsonyi Margit és Orbán Sán- Lászlóról, halála negyedszázados évdor énekel. Kiséri Bura Sándor ci- fordulóján. 4.15: Beszkárt-zeneknr. Verezve,
vadvizek halászata is.
negyed 10-kor a vashidtól a hár- gányzenekara. 5.50: Arany János és zényel Müller Károly. 4.45: Időjelzés,
Április 34-én, hétfő*
mas kőlyukig húzódó töltés fütermése Petőfi Sándor barátságáról beszél hirek. 5: A közellátási minisztérium
délelőtt 8 órakor a Kiskörút és több parcellában a vasúti
hidnál Vajthó László. 6.20: Hanglemez. 6.50: rádióelöadása. 5.15: Magyar zeneszerNagykörút közti utcák fütermése a kezdve
Hirek. 7: Részletek Horváth Jenő zők félórája. A Budapest honvéd őrLechner-téren árverezve,
fél 11-kor Újszeged Alsótiszapart- szerzeményeiből. Közreműködik Rácz zászlóalj zenekara játszik. 5.45: Géra Holáczv- ti os Kornélia verseket mond. 8: Liszt
negyed 9-kor a Molnár-utca és Fel- bérföldek közötti dülőutak fütermése Vali, Némery András,
epyüttes és a szerző zenekara. 7.50: Ferenc Budán. Papp Viktor előadása
sötiszapart sarkán levő terület füter- a csőszház előtt árverezve,
11-kor Újszeged nagymarostői dü- Hangképek vasárnap sportjáról. Be- Közreműködik Károlvl Gyula zongomése,
fél 9-kor a városi körüli körtöltés lőutak, József főhercegteleip közötti szél Pluhár Tstván és dr. Legenyei ra. 6.50: Hirek. 7: Fráter" Lóránd dalfütermése a tápéi kapui vámháznál utcák fütermése a kállayligeti ven- József. 8.10: Magyar zeneszerzők fél- laiból. 7.20: Székely lányok á főváórája. Operarészletek. 20.40: Dayka rosban. 7.50: Az Operaház zenekarát
kezdve és a Petőfi Sándor-sugáruti déglő előtt árverezve.
délután 1 órakor az ujszegedi utcpk Margit emlékkönyvéből. 9.40: Hirek, Dohnánvi Ernő vezényli. Közreműkövámház felé folytatva,
ugyanazon alkalommal a felsőtisza- fütermése a Temesvári-köruton a fő- sport- és lóversenyeredmények. 10.10: dik Cznkó Éva Lucia — gordonka. 0
Hirek német, angol és francia nyel- óra 20: Uj német filmmnzslka. 9.40:
•parti ártér fft- éa a Nagvkörnton kí- kertészlak előtt árverezve.
ven. 10.40: Zenekari müvek. 11.15: Hi- Hírek. 10.10: Hirek német, angol éa
vüli utcák fütermését a körtöltésen el.
Május 2-án, kedden
rek.
francia nyelven. 10.40: Szórskózttalő
adni,
„
délelőtt 9-kor a királyhalmi városBudapest II. 8.30 és 3.30: Hirek né- zene. 11.25: Táncoló billentyűk. 11.15:
déli 12 órakor a Hattyas-baitagitól
fcs tompaszigeti dülőutak fütermése a tanyán árverezve a királyhalmi és met, román, szlovák, ruszin, szerb és Hírek.
10.10: Hangszerekholttiszat t o m p á i átjárónál árverezve, átokházi dülőutak egy rész fütermése. horvát nyelven.
hangulatok.
Közreműködik
Gregor
12 órakor a Holttisza-meder
Budapest IT. 5: Hirek német roMájus 8-án, szerdán
partián levő fű- és gyékénytermés
délelőtt 9-kor Alsóközponton és Klára, Heinz Hugó, Schmeiovszky mán, szlovák, ruszin és horvát nyeltöbb parcellában a tompát átjárónál Mórahalomban levő dülőutak és utcák Wolf Pál.
ven. 10.10: Szórakoztató zene.
kezdve és a bodomi kertésztelep előtt fütermése a gazdasági székház udvafolytatva,
rán árverezve,
délután 3 órakor a nodomréti dü11-kor a nagysaéksósi dülőutak és
lőutak fütermése a bodomi kertészte- a nagyszéksóstókörüli fü termés a kis,fep előtt árverezve.
vpsut Széksóstó állomásnál árverezve.
Aprllta 25-én, kedden
Málna 4-án, csütörtökön
délelőtt 8 órakor a cédulaház mödélelőtt fél 11-kor a felsötanyai
götti tópart, a Vajda-féle akoltelep
előtti terület a Makkoserdő területén központon levő utak fütermése ós a
Háromszobás
bútoro- Kellemes,
intelligens
baláetyaf köflegelőn levő vízállások
%
zott lakásomat.
meg- izr., lehetőleg dolgoz
v VÖ gödrös terület fütermése a céduhalászati joga, az előljárósági hivatal
osztva is .
albérletbe nőt keresek lakótér
ház' előtt árverezve,
udvarán árverezve,
i w m
adom. Érdeklődni új- nak kis otthonomba. •
nLréd 9-kor Fehértót a Mattyal
szeged!
gyógyszertár- Nem háztartási alka
délután 2-kor a szatymaö ós jános• nfaűapt fep ban.
szállási dülőutak fütermése Szatymamnzotlnak. Cim a ki
zon a Báló-vendéglő előtt árverezve.
Bútorozott szoba hölgy adóban.
í
órakor ^
ffi^^
nek, esetleg nvugdifas
Május 5-én, pénteken
özvegynek kiadó. Cim:
délelőtt 9 órakor a Csórva, ZádAluSAn
kalapüzlet, Apponyi A.
kány, Atokháza, őttömősl erdő és RuS ó r á i g utca 8 sz.
zsajárás környéke dülőutak fütermése
termése az utkaparóház előtt árve- Rúzsa járás vasúti állomáson árverez
r t n fel « I K I S E I I
ve.
7
lii z I d hely i i f q |rendeljen CSONKÁN AB
MidúMfilil,
Májas 8-án, hétfőn
m 11 órakor a
^ T s S Z i
délelőtt 8-kor a Deszkás-temető
vében levő ut fütermése a
3 szobás összkomfortos Dugonlc. lér 4
Uft
uton, a volt ármentesitő gátőrház előtti terület fütermése,
parkettás
bisoi euuü
negyed 9-kor a Sihaköz és felsőváelőtt árverezve,
, t j v a.
HaiJngoUan
rosi szérűskerttelep közötti utcák füHÖLGYFODRÁSZ
magánház
11 órakor a szrntmibályteleki
termése a volt Pille-mulató előtt ár
kisasszony és egy talyogverő terület melleit «t
Eladó
családias
ház
—
•
Újszegeden
Áiadó.
Érd
verezve,
nuloléany felvételik —
negyed 12-kor a s z e n t m i b á b ^ '
Rókuson, Tündér utca 22-19 telefonon. Kato- fizetéssel.
Femina
szérűskert! utak és a •tentimMlTwre
fél 9-kor a Makkoserdő közötti utak
24 sz. 2x1 szoba, lxl na Zoltán Adler géjr- hölgyfodrász
szalon,
futermese az Ecsedi-tanya előtt árveki utcák fütermése a szérüskertnei a
szoba, konyhás, viz az kocsf képviselet, Feke- Kígyó u. 2.
udvarban.
Haláleset tesas u. 16.
vérezve.
, rezve,
FIÓKmiatt sürgősen eladó.
déli 12 órakor a röszkei »ta* «
Egyszobás modern laru
t
e
r
L
t
t
t
T
r
m
V
f
^
^
^
^
Tudakolható
Csikós
füKKZFLONÖT
földbánva fülermésft a főldhordó tc '
elcserélném l polgárival felveszünk
szerkereskedőnél,
Ti- kásomat
le
ugyanolyan
kétszobásJ . 1 í r t k E , * t3 P«réti bérfőldek kA
sza L. kőrút 53 sx. Atlen érvéréévé.
ZÓ UÍ
sal. <Városf» jeligére Tejüzem, Aradi utca 5,
, ,
i M C m é s ' * w k ó i uton az
tila utca sarok.
AjwiUi 38-án, szerdán
jelentkezés d. u. 4-től.
iskola előtt árverezve,
kiadóhivatalba
délelőtt g űrakor a Kálvária möé
Ügyes
paprikacsomago
götti Kátay-tanva felé vezető ut
f
S
dülőutak és
Elcserélném
régibérü lo iányt felvesz Karakálvariautl kötélfonótelep móffötti el- a Marospart fütermése a réoi városkét nagy
szobával, ván, Arany .lauog Rí.
TtJOrtrGL
zárt ut fütermése a Kálvária-kápolna Unyánát a nyárfánál VptaIT
konyhával, pincével és
cd 1 9 4 4
mögött árverezve.
kisaszpadlással rendelkező — Hölgyfodrasz
Szeg >
március 16.
fél 9 órakor alsókózponti ntrél
í-oba
udvari lakásomat egy szony magas fizetéssel
A városi gazdasági hivatal.
Dorozsmára vezető ut, alsóközponti
egy vagy két magános vagy kétszobás kom- felveszek. Nagv Pálné,
útról a Matv-csatomának vivő ut ot
Érdeklődni: Báró Jósika u. 24. sz.
urtnő "hivatalnoknő — fortossal.
nkoltelepi szennwiret levezető csa
számára kiszolgálással, Szeged, Jakab Lajos tt.
intellitorna, a Reptér melletti dülőut és a
esetleg ellátással ki- 21, az udvarban balra Öskeresztcny,
gens
fiatal
hölgy
pecz
lépcső.
Matyón tuli gazdaság területéhez taradó. Érdeklődni lehet
tárkezelői állást válSzegedi Katolikus Nőtozó dülőutak fütermése az alsóközvédő Egyesület irodá- Egyedülálló zsidó úri- lal. Cim a kiadóban.
ponti uton levő utkaparóháznál érveAlsó k ö i o o n t o n
nő vei megosztanám kis Cipész segédet paráfíjh
jában, Korona u. 18.
rez.vc.
állomás mellett
lakásomat, bútor nél- munkára felveszek. —
% áruval együtt í ,
9 órakor a domaszéki dülőutak ffl
kül. <Ingyen> jeligéré. Róka n. 9.
Fiatal házaspár keres
termése a Zőldfás-iskolánál árverezbútorozott
szobát
konyeladó.
YC
Fiatal
6oi»v
uo
hu használattal, ágyne- Szoba, konvha, élés- felvesz Tliuruigei -fc*'
'ti érakor a feketeszéli dülőutak
s e b ö k mátyásnál
kamrából
álló;
lakásóm
d
mű nélkül május l-re.
fütermése a vasút: megálló előtt ér
Skontón.
£
kétszobá- rász, Jjoídügaszoui.
> Pontos üze'ő 2« JeF'elcserélném
verezvg,
gácut.
sért.
«Szép»
iéygére.
isiére a kiadóba.
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Légvédelmi
függöny!

fflsicroiicT"

Hm vegyen

TápTr, vas cs " textil ELADö
Egy biedermeier faraszakmába bevezetett — esetleg szegedi házért
Soílingení
ollók,
és ne a<l)a el héxtelkét, h á z á t , szSllö vagy agilis utazókat felvesz elcserélhető
gott
modern
s z á n t ó tanyésbirfokát, mielőtt fe» nem ker. ügynökség. Leve- üzletház Földeák Főteborotvák, kések
becsülteti vagy ajánlatot nem kén M e z e m e leket /Rentábilis: je!. a rén 24 év óta
főleg
feltár
h m
xmfry Tálasztékbun kap
F. ríl, i r o d á t ó l , K u l t ú r p a l o t á n á l .
Délmagyarország ki textil és vegyeskeres
hatók, azoi: köszörülését,
egy
barokk
stilü
komHáztelek 100 n. öl Rókuson 20.000 P, Alsóváro- adóba kérek.
kedés az üziíét. Piac
javításit felelősség melson 160 n. öl, köves utcán 20.000 P — Adómén
téri frontja 16 méter, 3
let vállalja
binált
uriszoba,
három
őskeresztény tisztvise- parkettás szobával. Betes családi ház 2 szobás Újszegeden 35.000 P - lőnő
F R Á T E R műköszörűs
több évi
irodai
lábu zománcozott gázköltözhető. Bö-vcbhet
Családi ház 4 szobás, Komfortos, nagy kerltei gyakorlattal
Mikszáth Kálmán-otra 5
gép- és
tulajdonosnál,
Joó.Sán
tűzhely és egycb holköves utcán, Újszegeden 100.000 P —370 n. öl gyorsírási tudással el
Használt
gyümölcsös 1 szobás házzal 8000 P — 800 n. öl helyezkedést keres. /Jó dórnál. Telefon 11.
mik elköltözés miatt
BöRRETIK ÜLŐKET
gyümölcsös bérföld Újszegeden 14.000 P — Kis munkaerő* jeligére.
sürgősen, esetleg laFigyelem!
30—40
n.
öl
és BŐRÖNDÖKET
családi haz Felsővároson 20.000 P, magasföld
kocka követ veszek.
minden
mennyiségben! k á s s a , i s e l a d ó Szent><
szinte® ház — 2 szobás, kertes, Alsóvároson
Péterffv, Nemestakács- veszek. RACZ ciposza f
Uá/tiOAláSt
hidász laktanyánál 40.000 P — Sarokház 1x2.
u 44.
253
Ion. Kő lese v utca 7 sz. györgy u. 12.
o2Jha£maxoü
J.vt szobás lakas cs kerttel. Alsóvároson, köves
Major Akos fajnyulntcán 05.000 P — Adőmenfes ház 2 lakással Keresek május 1-i be Jókarban levő 100-a/
Csepel
motorkerékpár
gazdaságából való béFelsővároson .köves utcán 65.000 P _ Sarok- lépésre kis
háztartá- eladó.
Mikszáth Kál
csikék és magvaróriaa
ház .füszerü/KI fs 2 lakással. Alsóvároson kö- sé m részére főzni tudó
ves ntcán 45.000 P ~ .Sarokhíz. macasföidszin zsidó nőt, jó fizetéssel. mán u. 20.
keresek. ,
Bemutatni | TENYÉSZÁLLAT
HÁZINYULAK
(es. jókarban 2x2. 3x1 szobás lakássa], T->W
Mais tér .4. Szendrőiné Eladó keveset
hasz- közkórház
gépészénél.
KETR ECO EL EGYÜTT
varoson 55-000 P — Uri családi ház. 4 szábk
nált
/.sávoly
tiszti
komfortos, adómentes 100.000 P — Adómpnte
MAÍIONIAELADÓK.
egyenruha, férfi télikaZ s i d ó
CSEMETE
üzletes sarokbérház 1x3. 3x2 szobás lakással
Kossuth L. sugárul 43,
bát, 41-es
férficipők.
120.0(10 P — Adómentes emeletes ház 3 és 4 szn
Hétköznapon délután 2 nagy mennyiségben el-j földszint 2.
260
b ó i t á r f á s i
3 között.
Londoni- adó. Tóth József 8zöhas, komfortos lakással 200.000 P Sarokbérhá
reg Maros u. 32.
Keveset használt
körul 11b. sz.
belvárosi 2, 3. 4 szobás komfortos lakásokk-'1
GYAPJÚ SZÜRKE
250.000 P — Eladó szöllö, gyümölcsös, szántó
Egy teljesen uj
sü- Keveset használt sö-l KOSZTÜM ELADÓ
tanyás birtokok: 2 hold szöllő, gyümölcsös ta
iyesztős női varrógép tetkék női tavaszi kosz ) és két karnis Nádor u.
azonnalra,
vagy
a
hó
nvával Alsótanyán 30.000 P — 1 hold gyümől
felveszünk. — eladó. Érd. vasárnap tüm 350 P-ért és egyi 3, emelet 2. ajtó.
263
cfö*. (4 szobás villával vasul közelében 45.000 I végéig
Főzintudók
előnyben, délután 3-ig, hétköznap férfi felöltő eladó. —
délután 4—7-ig. Boroc- Cim: Szentgy ö-rgy ut-1 Vennék
— I hold szántóföld felsővárosi feketén. Klára 'Tisza Lajos körút 21.
kifogástalan
ki I. Bocskai utca 14 ca 4. földszint 10.
falván, holdanfeint 10—12 000 P — 7katasztráli
állapotban levő haszFöznitudó
zsidóilöt
kemagasföldszint.
prima szántóföld herével, a
kübeki mű
ejektoros,
Jókarban férfi kerék-1 nált, 16-os
márkás vadászfegvvert
útnál 70 000 pengő.
— 12 kat. szántóföld «zd resünk kétszemélyes
pár
uj
gumikkal
eladó.
PERMETEZŐcsaládhoz. Kölcsey ti
regi határ, vasúttól 2 km-re. holdja 5CXK) P
László gumijavitó, Fe-J írásbeli ajánlatot Szán11, II. em. 1. szám.
GÉP
tó, Kárász u. 13.
28 kat. szántóföld bevetve, feles terméssel 150
ketesas u. 13.
ezer P — 30 kat. holdas szántó tanyával deszki Egyszemélyes
háztar- békebeli minőségű, alig
E a d ó k be
Takarmány
répamag,I ' n
'S a óriás sülhatárban 130.000 P — 52 kat. holdas szántóföld tásom vezetésére zsidó használt, eladó. Cim
ak
permetezéshez,
légvé-1
I..
3'"'
:
Kelemen,
251.
szőregi halárban 220.000 P — 90 kat. szántó és nőt felveszek. Megbé kiadóban.
delemhez bordók, fa- 1 jiswged, Jankovich n.
IIa>mi
legelő szőregi határban 360.000 P — Rókuson szélés 2—5-ig.
'
11a. sz:
vedrek, kerti vasasz1 sznhás ház. istállóval 500 n. öles kerttel 18.000 József, Bus páter u. 17. M e g b í z á s b ó l fal, álló Íróasztal el-1 Ilárom
matrac,
egy
P — Felsővároson uj ház,'2 szobás lakás és806 Gyermekszerető,
adó, trágya ingyen el nagy cseréptál eladó,
k
•>. öl gyümölcsössel 80 000 p _ Adómentes két resztényy mindenest hordható. Hoffmann, —| Horváth
Mihláy u. 9,
•meletes bérház 6 knmf. lakásokkal 500.000 F felveszek, go lakással,
Bus páter utca 7.
J fél em. 1 ajtó, 1—3-igi
Békés m. egyik gazdag községében, főúton é- ellátással, fizetéssel.
—. m
nyersszinben,
tiszta •""•••ethneeeneenmmmmi i
macija I. szép kocsma-üzletes ház havi 5000 I Tápéi sor 46, a felső- birka gyapjú fonál és Női hosszú bőrkabát el-j Könnyű hajtású, naorg vendégszoba, kaszinó, nagy kérttel 80 0»<O V városi gyevi
temető damaszt asztalreomüek, adó. Római körút 21 gyón erős balon gumis
I. cm. 4. ajtó,
mellett.
kerékpár eladó. DugoHossz selyem haris— Klárafalván 2 szohas ház, 1 holdas kerttel
hullanics tér 2, emelet 3. a20.000 P. másik egyszobás ház, félholdas kert- Főzni tudó jobb zsidó nyákat gyapjú
tel 12.000 P. — 2 kat. holrtas príma szántó mindenest
Mély, szürke steppelt
keresek (2 dékból és rossz habsezonibori határban 12.000 pengő.
gyermekkocsi, teljesei*
tagu családhoz). Tisza lyem fehérneműből uj
ALKALMI VÉTELEK!
Lajos körút 46. sz. 111. fonalat készítünk.
Női
gyapjú
télikabát,!
Y2 T S Í %
MÜLLER ERZSI,
enú 12. 8—9-ig lehet jetöbb női
ruha, csak 1 1 olv
' *
M
ó z e r n
é
Károlyi utca 4.
358 privátnak, vasárnap és E gv fehér gitár eladó,
lentkezni.
F. M. irodában. Horthy M. u. 2. Kultúrpalotánál
hétfőn delelőtt.
Kál- /,rd. Nákits Mária. UjMagányos férfi házvecrna J1 szeged,
— ~ _ „ j Rádai
t»"j *u. 2.r» "
mán utca 2b., kocsma.
E l a d ó
zetőnőt, zsidónnak tekintendőt,
jobb
nőt,
—
jókarban
lévő
caéplőLégvédelmi
futóárkot Mindennemű
Férfi kerékpár jó állavagy leányt
azonnal gépszekrény és gőzka- potban jó gumikkal eljutányosán és szakszefelvesz. Honvéd tér 8, zán hozzávalókkal — adó. Öthalmi ut 1. — r i l f O W F É f í S Í
rűen vállalok. Marián
ajtó 6.
együtt, szecskavágó és Bőhm telep.
István. Hóbiárt basa
HÚSVÉTI
egy kocsi. Megtekintutca 32.
MENYASSZONYAIMv ^ A r u k
Intelligens zsidónő el- hető Deszken a l'onyec
n a k
helyezkedne
gyermek házban.
Hölgyek, urak fehérnek S d f gumiKhai
í J S S - S kjI
' ó* b op|ádroogksDá ga okt ki254 S
ncirenen
mellé, háztartásban seműjét szépen, olcsoi
fogástalan
állapotban| f & n f B ; - r ó n ^
F&4
itene vagy felolvasó- Elegáns, — vadonatúj eladó. Érdeklődni »Ki-|
megjavítom. Levelező fehérítését,
kikészítépostafiók 304.
nőnek. / Rendszerető 3« gyapjú női tavaszi ka- fogástalan« jeligére.
lap hívásra házhoz me sét vállalja
jeligére.
ivek. K. Lászlóné, Szél
bát eladó. Tisza LajosTARJÁN-FÁLCSICS
jómenetelü asztaü. 36.
Textilfestő és Kikészítő 15—18 eves zsidó lányt körut 27, földszint 2. Egy
los
és
redőnykészitől s o i ű d e a m e i y e z a s
Nagykanizsa. — könnyű
házimunkára, Pianino
iizlet eladó Cirn: Re- Sütőüzememet 1914 máIzraelita urileányt v Gyár,
hárfapedálos
Keresünk továbbá ügy teljes" ellátással, fize.asszenyt keresek 2 éves nCküt,
Czerny tórmátus palota. Tisza jus 1-én Polgár u 3t
ki a k-s -zővó- téssel felveszek. Aján- Hoffmann és
kisfiam mellé bentla- íparosoktóJ
féle, jutányosán eladó. Lajos könit 37, Szeged, sz. alá (volt Wolf-féie
termeivésütöde) helyezem át, tekással. 'Fiatal/ jeligé- nyüket nyersen, kike- latot 'Otthon/ jeligére Madách u. 11, udvar
szíveskedjék a kiadóba ban.
Egy jó kivitelű strand ] i c f 0 n: 25-57. Tiszteletié.
szitetlenül
részünkre küldeni.
bódét veszek. Értesí tel UNGI FERENC süfelvásárolja.
KERESZTÉNY
tést 4—5 óra között — tőmester.
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Egy
jó
állapotban
lévő
Idősebb házaspár izr.
UTAZÓT
Bartos könyvk. sarok
modern
mély
gyermekBirodalmi német
nő
azonnali belépés mel- Borbély segédet felvisz szakácsnőt keres, ki a kocsi eladó. Szent Lász marónisnál.
tanit irni, olvasni, belett
felveszek. Takó Borsányi (Becker), Uj- házimunkákban is se- ló u. 15 sz. fdsz. 3 ajtó.
Vadász bakancs, 42-es szélni.
gít. Kelemen u. 8, I. em
Megkeresések
András nagvkereskedö szeáed. Vedres u.
eladó. Csányi, Báró Jó- 'Perfekt/ jeligére a kiVitéz u. 11. "
Száraz
anódos
vagy
jó
Egy jómegjelenésü 18 Idősebb asszony hosz- detektoros rádiót ven- sika 30.
adóba.
Szalagfűrész
reszelés- éves leány bármilyen szu, 10 éves bizonyít- nék. Ajánlat hétfő délig
Németet,
f r a n c i á t , spaazonn; ' ványokkal vendéglőbe, a kiadóban. /Villany Jókarban levő permek
hez és forrasztáshoz — állást keres
nyolt,
olaszt
tanit névagy
kifőzdébe
szakács
sportkocsi
eladó.
Báró
eddig
üzletbe
voltam
MUNKÁS
r.incs« jeligére.
met anyanyelvű nyelJósika u. 14, II. 6.
k iszol,gálónő.
Ajánla- nőnek, vagy jobb házFELVÉTETIK
vész.
Levelet /NyelBécsi körút
21, 60 négyzetméter uj par
Szeged, Damjanich ut- tot 'Szorgalmas/ jel- hoz.
Használt férfi kerékpár vész' jeligére a kiadó*
igére a kiadóba kérek Is. o v ác s né.
kett
eladó.
Fodor
utca
ca 29. Faáruüzem.
400 P-ért eladó. Cim; ba.
27a. sz.
Margit u. 26, fdsz. 2.
A megkülönböztető jelLUKSZUS
Allamszámviteli vizsga
Egy
barna
csíkos
uj
tanulásához társat
parafacipö újdonságok. zés viselése alól
Teljesen
uj
sötétszürke
ruha békebeli anyagkeresek. —»
zakó nadrággal, közép- társnőt
ból
közép,
sovány
alak
crnok
<Együtf tanulunk/ jelHasznait runanai.
rá, fiié függönyök, 36 termetre, alkalmi áron igére levelet a kiadóparafázását vállalom —
fehérnemüeket, zálognői cipők, sötétkék női eladó. Szabó, Tisza L. ba. .
perfekt német nyelvtu
-,egyeket, mindenről leg- kabátanyag, gyapjú cs körút 34.
STEFANDEL,
•fjbféle" dolgon eladók.
Jókai u. 9. .
254 dóssal, saját Írógéppel, magasabb álban veszek
otthoni, vagy
egyéb CSe.HU Att:ia-u!ca a- Megtekinthetők vasárFelelős szerkesztő: Sztjsz Ferenc,
munkát vállal. /Sokol"OYAK ORLÖTT
nap cs hétfőn 9 - 4-ig. Szerkesztőség és kiadóhivatal: SzpF'hI Aradalú' jeligére.
GÉPIRÓNÖT
HASAS
Liget ű. 17a. fdsz. 2.
di-utca 8. Éjszakai szerkesztőség : Kályáriaállandó
alkalmazásra
KOCÁK
Két vadonatúj lianttö- utca 14. Telefon: szerkesztő-rég, kiadóhivakeres
bőrgyógyászati őskeresztény, több olELADÓK
tal, nyomda: 13—06.
klinika.
" " 261 daluan gyakorolt ke- Vásárhelyi sugárul 42- rö, szép fekete hintó,
Kiadásért felel: Bercy Géza.
reskedő bármilyen szak szám
két
répakapáló,
tricr
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szerelök azonnal
elKifutófiú állandó mun- mában munkát vállal.
Megkeresést
/Jó
inforAlig
használt
mély
— adók. Tudakozódni — Nyomatott ABLAKA GYÖRGY fcörtoigogepen
kár* felvétetik. FriedSzeged. Kálvária-utca 14.
tiann asztalosnál. Ma- mációk' jeligére a ki- gyerekkocsi eladó, Kiss Deák Ferenc u. 2. Dr.
adóba.
Felelős üzemvezető: A b l « k » 1 * » v á n ,
Valéria tér 2.
Wodetzkv Józseínénrl.
dách u. 16
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