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n szegedi ügyvédek

akarna gazdagodni, mi nem a nagyobb ke- teriális érdekei félretételével tiltakozott a
nyérhez, a biztosabb fillérekhez ragaszko- legjobbszándéku jogfosztás ellen is. Nem podunk, hanem hivatásunk szépségéhez és sza- litikai párt, nem világszemlélet aratott itt diaL e l k c n d e z v o köszöntjük
a szegedi badságához, szabad pólyán akafunk küzdeni dalt, hanem a hivatás szerelme s nz elalkudügyvédi kamarát azért a határozatáért, ami • tovább, nem kell nekünk lezárt sorompó, hatatlan ragaszkodás a foglalkozás szabadvei e l u t a s í t o t t a a n u m e r u s
c 1 a u- nem kell nekünk ügyvédlicenc. A kormány- ságához,
„Éhe k e n y é r n e k ,
éhe, a
s u s gondolatát. A szegedi ügyvédek hűek hatóságnak és a törvényhozásnak ezer mód- s z é p n e k , é h e a s z ó n a k bánt titakat",
maradtak a nagy elődökhöz, akik ügyvédek- ja van ahhoz, hogy segíthessen az ügyvédsé- — mondhatjuk el A d y szavaival a magyar
nek indultak cl s a magyar történelem glóriá- gen s hogy legalább egy töredékét fizesse ügyvédekről is, de vigasztalódva látjuk, hogy
sai közé érkeztek meg. Az ügyvéd hivatása: meg annak a közérdekű munkának, amit a a k e n y é r n e k a z é h e n e m g y ő z t e I c
k ü z d e l e m a s z a b a d s á g é r t s a sze- magyar ügyvédség végez, — meg fogunk mi a s z a b a d s z ó n a k a z é h e t . Inkább 1 egedi ügyvédség most a legszebb hivatás be- élni, — mondották reménykedő sóhajjal a g y e n k e v e s e b b a k e n y é r , d e l e g y e n
töltésénél, a legmagasabbrendü feladat el- nzegedi ügyvédek, — ha a kormány nem is t ö b b a s z a b a d s á g , — mondották a szevégzésénél is t ö b b e t tett, amikor választ- ad semmit, c s a k n e is v e g y e n e l s e m gedi ügyvédi kamara tagjai s szinte azt kíva a n a g y o b b k e n y é r cs a t ö b b sza- m i t, se munkaterületet, se feladatköröket s
vánjuk, táguljanak ki az ügyvédi kamara
b a d s á g között a s z a b a d s á g o t válasza községi jegyzők kortesmunkáját ne azzal nagytermének falai s az az áldozatos hitvaltotta. A szegedi ügyvédek elvetették magukjutalmazza, hogy — a jogi fogtechnikusokat, lás, amivel a kenyértelen ügyvédek leborultól a numerus clausust: nem kell nekik a
— jogi szakmunka végzésére hatalmaz fel.
tak a s z a b a d s á g g o n d o l a t a , e r e j e
jogfosztás még akkor sem, ha csak másokat
é
s s z é p s é g e e l ő t t , szélesedjen ki az
Minél
önzőbb
tülekedés
lármája
tölti
el
a
sújtana $ ha nekik a mások jogfosztása előegész
országban programmá s a gondolat és
közéletet s a huszonnégy órás problémák
nyöket ígért is.
minél inkább terelik el a figyelmet a nagy cselekvés engedelmességre kénvszeritő paMagyarországon ü g y v é d s é g n é l k ü l célokról és komoly feladatokról, annál köny- rancsává. Ügyvéd urak, soha olyan sikerük
n e m v o l n a k ö z s z a b a d s á g é s k ö z - nyesebb meghatottsággal lehet csak nézni a nem volt, mint most, amikor a v á d l o t t a k
s z a b a d s á g n é l k ü l n e m v o l n a ü g y - szegedi ügyvédi kamara tasáainak azt a hősi p a d j á r a ü l t e t e t t s z a b a d s á g számáv é d s é g . Az ügyvédség és a szabadságjo- manifesztációját, amivel kiállott a h i v a t á s ra szerezték meg a felmentő Ítéletet. A nemgok egy anyaméhből születtek. Az ügyvédi s z a b a d s á g a mellett s amivel a saját ma- zet hálája lesz a honoráriumuk.
hivatás nevelte fel a magyar politikai szabadság harcosait, de csak a s z a b a d s z ó és
s z a b a d c s e l e k v é s fölneveltjei állhattak be a szabadság harcosai sorába. Szabad
ügyvédkedés nélkül szabadság sincs, a szónak és cselekvésnek szabadsága teremtette
meg azt a b á t o r s á g o t , azt az eltökéltséRámában szombaton tovább folqtoltoh a me^beszfllsehel — Óriási
get és önfeláldozást, ami az ügyvédeket a
szabadságjogok harcosaivá avatta fel. Ügy- csatohafóh építését hatorozza el Anglia, Franciaország es Amerika
véd volt K o s s u t h Lajos és ügyvéd volt
London, március 26. Chamberlain beszédét élén- egyezett a szenátusnak abba a határozatába,
D e á k Ferenc is — s ennek a két glóriás
amellyel a kért fegyverkezési póthitel összegét fenévnek felmutatása után talán nem kell már ken kommentálják az angol lapok és a beszéd
szót vesztegetni arra, hogy milyen szerepe . visszhangjával t'ogalkozva, megállapítják, hogy a lére csökkentette. A szenátus a fegyverkezés célvolt és milyen szerepe lehet még a magyar ' miniszterelnök vi agszerte sikert aratott. Fontosnak jaira előirányzott póthitelből 145 milUó frankot
törölt és csak 5 milliárd frank összegű póthitelt
tartja az angol sajtó, hogy a beszéd Rómában, Berügyvédségnek a nemzet történelmében.
linben, Párisban és Prágában is kedvező fogadta- hagyott jóvá. Ilyen körülmények között nem kell
Meghatódva és elérzékenyülten kell meg- tásra talált és a négy főváros egyikéből sem értartani a kormányválságtól, jóllehet pénteken erőhajolni a szegedi ügyvédek előtt. Csudálatos, keztek olyan jelentések, mintha a beszédből ki- sen tartották magukat azok a hirek, hogy a kormagábanálló jelenség az önzetlenségnek és vetni valót találtak volna.
mány lemondása küszöbön á'l.
?
elvhüségnek az a h é r o s z i t e l j e s í t m é Az angol fővárosban tovább folynak a tengerén y e , amit a szegedi ügyvédi kamara határoFegyverkesésl
lás
szeti tárgyalások Franciaország, Ang'ia és az Egyezata tár példaként és vigasztalásul az ország
sült A lamok megbízottai között. A tárgyalásokról
Cse&orsxógban
elé. Alig van iigvvéd, akinek fejében nem
a párisi Matin azt az értesülését közli, hogy a
London, március 26. Az Evening Standard
gőzölögnének a gondok s akinek élete nem
három nagyhatalom
35 ezer tonnát megha'adó csajelenti: Csehország, amelyet ugy szoktak hívvolna szünet nélküli harc a kenyérért s mondtahajók építését fogja
elhatározni.
ni, hogy a demokrácia szigete az önkény tenhatnánk őszintébben is: az é h e n h a 1 á s
gerében, most lázas háborús készülődéseket
e l l e n . Hová lett ennek az élethivatásnak
folytat, hogy minden talpalattnvi területét
A római
tárgyalások
dcrüs biztonsága, kenyeret, tekintélyt és vamegvédje. A csehek megerősitettek 21 hegyi
gyont szerző szépsége és jósága? A leronszorost, öt uj repülőteret építettek, hármat neRóma, március 26. Perth lord ma egy óránál
gyolt élet nengős perein kétszer annyi ügyvéd
met, egyet lengyel és egyet a magyar határ
osztozkodik, mint ahányan a boldog béke- tovább tartó megbeszélést folytatott Ciano gróf közelében.
A pilseni óriási Skoda-féle lószer- és fegyügyvédeknek íuttatott munkájában és kenye- külügyminiszterrel.
vermüveket fokozatosan kevésbé sebeshető
rén osztozkodhattak. Minden e g y k é z az
pontokra helyezik át. A halárvidék helvőrsését
Cöurc&ill
Párisban
ügyvédeknek egy kategóriáját fojtotta meg s
megerősítik. A határtól számított 12 méi (fölminden k ö z p o n t o s í t o t t
gazdasági tedes körzetben minden építkezési terv a katoPénteken dé'után elutazott Párisba Winston
vékenység a vidéki ügyvédek egy csoportnai hatóság jóváhagyására szorul.
jának kenyerét vette el. Nincs ügy, ami mun- Churchill volt kincstári kancellár, aki a francia
kát adna és nincs ügyfél, oki a munkát meg fővárosban éppen azokkal a politikusokkal akar
"Roosevelt as
ausstriai
tudná fizetni. A magvar ügyvédek ma nem a megbeszéléseket folytatni, akik nem helyeslik
Chamberlain
külpoli
i'.táját.
Churchill
nyíltan
hanmenekültekért
keresetükből,
hanem a mult e m l é goztatta a napokban, hogy a Chamberlain-kormány
Washington, március 26. Roosevelt elnök azk e i b ő l és a jövő r e m é n y e i b ő l élnek.
megbukta'ásira törekszik. Politikai kö.ö'tben ugy zal az inditvánnval fordult a latin-amerikai
S amikor a kormány — legalább Ígérete látják, hogy az angol politikus a francia állam- államokhoz és nyolc európai országhoz, alaszerint — segítséget akar adni az elszegénye- férfiakkal folytatandó eszmecseréje során igyek- ki Isanak bizottságot az ausztriai politikai medett, az élet gondjaival meggyötört, a min- szik velük együtt megkeresni azokat az eszközö- nekültek kivándorlásának megk<mnvi»és© érriekében. Roosevelt az európai államok közit!
dennapi
kenyérért folytatott
mindennapi ket, amelyek az általa képviselt eszméket sikerre
harcban letört ügyvédségnek, akkor ezek a
vezethetik.
• • . . Angliához, Franciaországhoz. Olaszországhoz
Pe'",i"i«hoz. Hollandiához. Svá'choz. Dániászegény, kenyértelen, minden támogatásra
hoz,
Svédországhoz és Norvégiához fordult inérdemes ügyvédek felállottak és azt mondCeon Blum
megegyesése dityánvával. A javaslat szerint a magánszerják: n e m k e l l n e k ü n k
a
jogtalanvezetek oénzzel látnák el a kivándorlókat
a
ssenáiussal
ság segítsége, nem leli nekünk a
Rooseve't azt is javasol ia. hogv ezek az állaPáris, március 26. A Leon Blum-kormány meg- mok a törvérivhs lehetőségekhez mérten foj o g f o s z t á s v é d e l m e , nincs
köztünk
egyezőit a szenátussal. Eszerint a kormány bele- gadiák bc a menekülteket.
senki, aki mások életének összeomlásán
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nyugalom uralkodott. Egy külföldi sajtóiroda
tudósilóját hamis hirek miatt kiutasították. A
sajtófőnök szerint a rendszerváltozás u t á n
mintegy 150Ő-1600 embert vettek őrizetbe.
Ezek közül mintegy háromszázan már kiszabadultak. A többiek kihallgatása gyors ütemben folyikBerlin, március 26. Bécsből jelentik; Annak
ellenére, hogy a pénteki sajtóértekezlet során
a külföldi sajtó képviselőivel közöltek a politikai viszonyok változása folytán szükségessé
vált letartóztatottak számát, több külföldi lap
szombati számábán mégis egyenesen fantasztikus adatokat közöl a letartóztatásokról. Jól
értesült helyen — jelenti Berlin —, ismét megállapítják, liogv Bécsben a
letartóztatottak
száma csak alig volt magasabb 1600-nál. Ha
pedig az egyes külföldi hírszolgálati
irodák
és újságok c számnál túlmenő adatokat közöltek, akkor nyilvánvalóan az az illető irodák
és újságok bécsi tudósilóinak figyelmetlenségére vezethető vissza, ami e/cselben különösért
sainálatosnak látszik. (MTI.)
Berlinben a 28 ezer példányban megjelenő
„Durchbruch" cimü német lapot, amelv nz
úgynevezett pnöánvmozealoni lapja, bizonytalan időre betiltották. A lapot azért tiltották'
he. mert uiabb rendkívül heves támadásokat
intézett a kereszténység ellen cs mint a betiltásról szóló közlemény mondia. ezek a támadások „túlhaladták a megengedett
mértékekel".
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„A Schuschnigg-népszavazás
a tőrvényszék elé kerül" mondotta Göring Dicsben
„A legitimizmus: eguenlö a hazaárulással" — A lefarlözfalások
Bcc*. március 26. Göring szombaton Bécsbe
érkezett. Már pénteken Ausztria területén volt,
szombaton délelőtt 10 órakor érkezett llécs
külvárosába, Floridsdorfba. Göring Litiz és
Túlin közölt a „Franc Schubert'' gőzösön tartotta az első közös értekezletet n német és az
ausztriai gazdasági szakértők részvételével.
Göring az asperni repülőtéren tett látogatás
titán
Bécsbe
ekén
Seyss-Inquart
helytartó,
az
félegy tájban érkezett meg. A Reichsbrüosztrák kormány tagjai, és Bées polgármestere
fogadták. A Reichsbrückéröl Göring ünnepi
menetben vonult bc Bécsbe. Katonai tiszteletadás után Göring az Iinpcrial-szállóban levő
lakására hajtatott.
Göring este az Északi -pályaudvar csarnokában mintegy két és félórás beszédet mondott.
Beszédének bevezető részében szóba hozta
S c h u s e n r i f g f } előkészületeit a népszavazásra és kijelentette, hogv „ez a népszavazás még
a törvényszéket is foglalkoztatni fogja".
— Ausztria népe — mondotta ezután — a
német birodalommal való egyesülés mellett
vnn. Mussolini, a magyar államférfiak cs más
államok is elismerték azt a kívánságot, ami

Tavaszi kabátok,
P . Retek

most a népszavazásban jut kifejezésre. A versaillesi szerződés elmúlt. Hangoztatta, hogy
Ausztria gazdasági programjának
legfontosabb tétele a munkanélküliség megszüntetése.
— Az osztrák gazdálkodás szükséges átállítására — folytatta Göring — , a birodalom
Ausztria segítségére siet. A bécsi helyi repülőteret megnagyobbítjuk, vízerőműveket, hidakat építünk és uj vasutvinalakat vettünk tervbe, 1100 kilométer gépkocsiutat épitünk, az
úgynevezett Rajna-Majna-Duna csatorna építését meggyorsítjuk, ezenkívül
nagyszabású
dunai kikötőt tervezünk. Bécsnek a 4 éves terv
végrehajtása során az eddigi német vezetés
szellemében a 300.000 bécsi zsidót ki kell kapcsolni a nemzeti életből. A nemzeti szocializmus
— fejezte be Göring — szereti a vallást, sőt mélyen vallásos, de nem türi a papok politizálását. A Habsburg-ház és a legitimizmus letűnt.
A Habshqrg.-ház érdekében való tevékenység
most m á f „egyenlő a nép cs a haza clárulásával.

Í600

letartóztatás

b c l a T r o b e, a bécsi ui saitófőnökség vezetője tegnap fogadta a külföldi újságírókat.
Kiielentetle. hogy Ausztriában az átalakulás
után már néhány nappal a legtel jesebb rend és

rJ

kosztümök
*

Erzsi

vál s t Uba

* Jlí " ' í
Unió

könyvek

"

érvényesek

c é a n é I s*éc612yt/ér 'V*
vr

A nyúl
Irta DALLOS SÁNDOR
I.
Nagy és áldott ember volt az apám. Magaa,
Vállas cs nagyszerű fejű, jobbkezén ferde volt a
mutatóujj, botjával mindig lengetett, ha ment,
édesanyámat könnyedén csak' Jolánkámnak hívta
s szerette a bort. Halála előtt is elcmlékezclt
tclo poharakról, melyeknek legényesen megfelelt
és soha nem panaszkodott. Még akkor sem, mikor
sarkában érezte már a Nagyurat s tudom, szégyclné, ha tudná, hogy keserves kiabálások közt
milyen szörnyű félelemmel az arcán halt meg egy
csodaszép áprilisi éjszakán.
Most is látom s nem értem sehogy, miért mért
-á ilyen nehéz huláltusát az Isten. Nyilván nem
tetszett egynémely dolga neki. Pedig hát én tudom, hogy igazabb ember nála kevés taposta a
földet s ha botlott is, mert ö is ember volt, söt
nagyon is az, ezer más tettével bőven rászolgált
a bünbocsánatra.
'Akkoriban, mikor ez történt, harmadik éve volt
a háborunnk, már nem volt kenyér sem a háznál. Krumpli, bab, meg ilyesmi még csak került
ragykesérvesen innét-onnét. de kenyeret nem láttunk, kéthote is megvolt akkor már s igy yninden
evés kenyér nélkül esett meg azokban a hetekbon.
Én a hatodik gimnáziumba jártam akkor, — magánúton persze, mert másként nem telt rá, — oz
óráéin a harmadik elemibe s azon a délutánon
ugv ráóhe/.lünk i kenyérfélére, hogy az öcsém
két zseb táizfit lopott, a kis darálón, amelyen azelőtt a knesaoicséget daráltuk, megőröltük valahogy lisztté, aztán valami táskafélét csináltunk
belőle s a katlanban tüzet rakván, nyilt lángon
la hasban megsütöttük'.
No füstös-volt kegyetlenül, de azért mégis jő.

Föpostdval

Márka

—

schilling

Berlin, március 26. Bécsből jelentik a Német Tl-nek: Március 28-án az ausztriai bankok ideiglenes kettős pénzegységre rendezkednek be. Nemcsak a bankokban, hanem a kereskedésekben, vendcglőklícn és minden közlekedési eszközön a schilling mellett elfogadják a német pénzt is. A postatakarék 28-án
minden üzletágban áttér a márkára. A schillingköveteléseket ezen a napon márkára számítják át. Egv márka 1.50 schilling és a számlákban is m á r márkát használnak.

Sorozás
Bécs, március 26. Hivatalosan közlik'. Hogy
a jelenleg folyamaton levő sorozáson kötelesek'
megjelenni a zsidók és a zsidóknak számiló
sorkötelesek is, akiket azonban nem osztanak
bc fegyveres katonai szolgálatra.

Aranyat, ezüstöt, brilliáns ékszert, evőeszközt, márkás kar és zsebórát, nászafándékof előlep nélkül vásárolhat ABC
és Nemzeti Takarékossáp könyvecskékre
T ó t h ó r á s n á l , Kárász ucca 13.

sxemben.

úgyannyira, "hogy az öcsém bc is kínálkozott vele
édesanyám elé.
— Édes, nie — mutatta — tessék. Jól
.S nyújtogatta a bizonytalan szinü, ropogós tésztadarabot.
Édesanyám egy feslett férfiinget foltozott s
édesapám hatigatagon cigarettázott az asztalnál.
— Mi az, fjam? — kérdezte csodálkozva édes,
s nyúlt a tészta után.
Az öcsém gömbölyűre dudorodott s ugy vágta
ki vidáman:
— Kenyér!
Erre nagy csönd lett. Anyám kezében megállt a
tü s az öcsémre bámult. Nagy, világító szemeivél
csak nézte, egyre nézte a gyereket, ahogy kínálja a fekete étket s oly mélységes és nagy lett
az a két szem, mint az egész világ s oly szomorú, mint a keresztúti Mária két szeme.
— Hol vetted? — kérdezte.
— A Sanyival sütöttük, — nevetett az öcsém
Loptam kél zseb búzát a magtárból, megdarálluk a réeedarálcn s abból sütöttük a katlanban.
Jó. Csak kóstolja, édes ! Mint a kenyér.
S tukmálta a laskát, felkapaszkodott a székre
s erőltette győzködve; mindenáron be akarta préselni anyánk szájába.
Dc az a száj feszes volt akkor már és éktelen
rájdalmns. Nem lehetett kinyitni erővel sem. A
két szélén kegyetlen két árok. Megcirógatta csak'
anyánk az öcsémet, hogy szinte suhant a keze
végtelen jóságában, mint a lágy'testü, édes angyaloké, akik. mondják, örködnek feleltünk és
szivünk óhajait viszik az Isten elé s eltolta a laskát.
— Edd csak meg magad, kisfiam mondta. 'Jó
nz neked. Édesanva nem éhes.
És tovább varrt. Nagvon föléje hajolt az ócska
Ingnek, végtelen buzgalommal öltögetett, hogv
szinte harsogott a sokfoltu vászon s csomót vetve pendült n cérna vékonvan, mint a hnr. rle
akárhogy takargatta, akárhogy igyekezett is,

azért csak kipottyant szeméből a könny. Először
csak egy, le éppen a foltra. Aztán több. Sok. Yégiggurultak az arcán az orrig, onnét aztán hulltak szép lassan le. Mind arra a nyomorult hátra!
Itogy egészen átnedvesedett; figyeltem.
Apám meg se mozdult. Csak mgyclat szrtl aa
ócska Magyar-cigarettán, dobolt ujjaival az aszfalton s a lámpát nczT% merően. Még a lábat is
remegtette, mint szokása volt néha, ha ült, a füstöt is hangosan fújta bajusza sárgás szálai között, mintha semmit se hallana. De láttam, tud
mindent, elérte minden só, mert a szeme borzasztó lett, homlokán kigyulladt a bőr, arcán
futkároztak az inak s a szájaszéle remegett
Egyszer aztán odanézett siró anyánkra s hirtelen borzasztót vágott nz asztalra, hogy azt hittem, mindjárt darabokra szakad.
— Ne sirj! — ordított föl rettenetesen. — Azt
a keserves jóságát, csak sirni ne sirj, mert megbolonditasz vele!
S kivágta kezéből a cigarettát, hogy az millió
sziporkát vetve mállott szét az asztalon.
Anyánk megrettenve ejtette ki az inget kezéből.
— Sándor, az Isten áldjon meg — kérte- —, ml
bajod van?
— Ne sirj! — kiabált apám fékét vesztre s dühétől még jobban megdühödve. Ne sirj. mert nem
birom! Ila az ember Isten lenne, ilt akkor is meg
kellene bolondulnia! Hát mit csináljak? Honnét
vegyek? Nincs kenvér! Hát a húsom adjam oda?
Itt van, nesztek! Vágjatok bele! Hasitsatok belőle! — kiabált s tépte mellén a ruhát. Egyétek
meg! Kenyér, a teremtésit, kenyér a gyomrotoknak ' Vagv ezt se? Hát mit csináljak? Lopni menjek?
— Sándor, mi van veled? — sirt anyánk". Meghallják a szomszédok! Mit mondanak?
— Bánom is én — kiabált annál jobb .in —,
akárki haliig! Mi közöm hozzá!
S vorle az asztalt.
_ _ Lopni menjek? Megverjem az uraságot, Hogy

"Vasárnap, TF>38. március 27.
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II szombati
minisztertanács
Budapest, március 26
A kormány tagjai
szombaton délelőtt D a r á n y i Kálmán miniszterelnök elnökletével minisztertanácsot tartottak. A folyó adminisztratív ügyek tárgyalása során M a r s c h a 11 Ferenc földművelésügyi miniszter beszámolt az országos mezőgazdasági kiállítás első három napjának a mult
év eredményeit is meghaladó forgalmáról.
M i k e c z ödön igazságügyminiszter ismertette ezután a sajtóval kapcsolatos törvényhozási intézkedések alapelveit, majd R e m é n v i
S c h n e l l e r Lajos pénzügyminiszter előadásában behatóan foglalkozott a minisztertanács

Tavaszi újdonságok
g y í k . k l q y ó é s k r o k o d i l c i p ő k , a n q o l s a r k u
u c c a i
c i p ő k , m i n d e n d l v a t s z l n b e n n a g y
v á V a s z t é k

HA-HA-nál

Szened

Ke'emen ucca 12. -

azzal a törvényjavaslattal, amely az egymilliárdos program végrehajtására, a belső kölcsön lebonyolítására és a beruházási pograiu©ra vonatkozik. A minisztertanács délután '3
órakor ért véget.

A szegedi ügyvédi kamara
nagyjelentőségű állásfoglalása
a numerus clausus ellen

BELVÁROSI

MOZI

. minden nap

Te a csa<t pináli Laiuivi

Ráday,

Főszereplők: Rózsahegyi,
Turay,
Vaszgry, Juhász.
Ma 3, 5, 7, 9

KORZÓ MOZI

mindennap

Eggerm m:riafisJan Kienura
első együttes filmje

SZERETLEK

Egy müvészpár
szerelmének
története,
rendezte Bolváry Géza. Partnereik Paul
Kemp, Theo Lingen, Sima Oszkár, R . Roinanovszky. A szezon kimagasló művészi
eseménye.

nagy érdeklődés nyilvánult meg, mert a fiatalabb
ügyvédek egy csoportja a vidéken is nagy, de
sikertelen agitációt fejtett ki a zártszám. kérelmezése -érdekében. A közgyűlésen a szcyech és vidéki ügyvédek nagy számban jelentek meg. Dr.
Széli Gyula elnök megállapította, hogy a kamara
503 tagja közül 201-nek van közgyűlési

tag ági

gyűlés a beterjesztett, 1937. évi
zárszámadást
egész terjedelmében elfogadta és a felmentvényt
megadta.
A közgyűlés ezutáu az ügyvédi zártszdm kérdésének tárgyalására tért át. Dr. Kerseh Fercna
titkár ismertette a választmány javaslatát, mely
szerin*
a szegedi ügyvédi kamara a szabad ügyvédkodés elvi d'fdspontján
áll,

Nagy többséggel a szabad ügyvédség melled foglal! állási a hamara
pénteki közgyűlése
(A Délmagyarorszdg
munhatárrd'ól.)
A szegedi
ügyvédi kamara pénteken tartotta meg évi közgyűlését a kamara székházában. A közgyűlés iránt

B. B . C. é s Kalász

jo.

gosultsága és hogy a megjelentek szamára való
tekintettel a közgyűlés határozalképets. Ezután
megnyitó beszédében részletesen foglalkozott az
ügyvédi összeférhetetlenség kérdésével, ismertetve
annak a külföldi ügyvédi rendtartásaikban foglalt
szabályozását és a magyar ügyvédig méltóságának és tekintélyének az összeférhetét'enség kérdésében való megóvása történelmi fejlődését. Majd
az ügyvédi -Artszám kérdésére tért át és közölte,
hogy a budapesti ügyvédi kamara• leveszi napirendjéről a zá tsrám kérdését, m e r i annak nem

egyes kamarák kéré é-e részlegesen, hanem országos és egységes rendezését kivánja. Ezu'án a köz-

amennyiben azonban akár a budapesti ügyvédi kamara, akár több vidéki kamara, akár különösen
valamely szomszédos kamara kérelmére a zártszám
bevezetése az illető kamarák területére elrendaétetnék, ugy a szegedi kamara is kéri saját területére a zártszám elrendelését, ezen felül a javaslat
bizonyos kedvezményeket kért a már bejegyzett
ügy véd jelö 'tek, valamint az ügyvédi szülők gyermekei részére.

Ezzel a javaslattal szemben dr. beh"l Pál kamarai főügyész azt a javaslatot terje ztettc c'ő,
hogy
'
i

a közgyűlés ne kérje semmiféle vonathozásban a zdrtszám elrendelésé' és vegye le napirendjéről
a kérdést.
1

— Az ügyvédség

szcl'emével

ellenkezik a kor-

látozd:ok rendszeresítése — folytatta dr. Lehel
Pál indítványa indokolásában — , amelyek valójában jogfosztást
eredményeznek. Az
intellektuális
életpályák egyifzén sem merült jel komoly kívánalomként a zári létszám behozatala, holott a j

orvosi és mérnöki kar is éppen olyan vá'sdgos
helyzetben van, mint az ügyvédi kar, amelynek
elsősorban

hivatása

az

emberi

szabadságjogok

hirdetése és védelme. Az indivány végül azt fejtegeti, hogy a zárt számnak egy emberöltő előtt
nem lenne érezhető hatása, a zárt szám antiszociális is, mert nem törődik

a Iciviil maradók

sor-

s árai, de hiába is volna minden korlá'ozás, mert
nem ád kenyeret? Vagy megfojtsam Tisza Pistát, amiért háborút csinált? öljek? Mi? Mit tegyek? Éjt-nap dolgozom, gürcölök abban a tetves irodában, rongyokban járok, sehova nem
megyek, a cipőmből a zsinórt kihúzom, csakhogy
nektek legyen és nincs kenyér és ilt álltok bőgve, hogy nincs! Hát keressetek, majd lesz! Ne
mindent az én nyomorult erőmtől várjatok! Az
könnyű, az semmi, egész nap itthon heverni, várni a készet, hogy az a vén bolond majd megkeresi! Más család ahány, annyifelé dolgozik!
Anyám megvonaglott.
— Van szived — sirt fel hangosan — kiereszteni a szádon, hogy készre várok? Van? Hisz
egész nap dolgozom, mint az igavonó barom, egy
rendes ruháin nincs, már templomba se járhatok!
A konyhában magam mosom a követ, durabonkint adogatom el a szalvétáimat, lopolt rozsot
hozok hordok literenkint a kofaasszonyhoz, hogy
valamit haraphassatok, a koesisnénak ágyhuzalot varrok kiló lisztekéri! Hát mit csinó'jak? Hiszen ha én nem lennék, a rongy sem állna meg
rajtatoki
Apám érre még jobban megbőszült s nagy sötét folt gvulladt ki a homlokán.
— Itt az úrfi, — mutatott rám az úrfi keressen!
Menjen el kuhíkolni a téglagyárhoz, vagy kötözzön napszámban szőlőt, keres munkást az uradalom, vagv zsákolion a malomba, ő is kibírja,
elég erős! Va«v esinálion akármi fenét, mert nem
tűröm, jegyezzétek meg, ncm tűröm, hógy itt ingyen lopja a napol!
— Az úrfi tar.nl! — véde'mezett -anyám.
— Hát ne tannlion! Menjen dolgozni! Az dn
bőrömre ne uraskodjék!
— Uraskodni — kacagott keserűen anvám. Hiszen nem mer szegénvke az uccára menni a barátai kö/é, olvan a cinöie. gunváía!
— Nc védd! — kiabált anám egészen megbőszülve. tlevis te rontottad el! Sohasem engedted
bántani! Most ugy iárkál itt. mint egv herceg!
csak Escbrevágis a kezét és lenézi az embert! A

taknyos! Nekem dolgozz —, mert egy percig sem
tűrlek meg!
— Mi vagy te? — sikított akkor felugorva
anyám. — Ki vagy te, hogy itt törvényt ülsz felettünk? Családapának akkor van szava, akkor
van joga Ítélkezni, ha el tudja tartani tisztességesen a családját! Tudod te? Nyomorgunk melletted! A kocsisék osirkét zabálnak s nekünk
nincs kenyerünk! Ilyen ember mer kiabálni? Verni az asztalt? Parancsolgatni? Te! — állt eléje. Tc!
Szegény apám akkor már égig lobogott.
— Hát menjetek el! Ahánvan vagytok — üvöltött féktelenül —, annyi felé! Ha itt nyomorogtok.
Menjetek ki a házamból! Csináljátok magatok!
Pakkoljatok! Íín nem tartok itt senkit! Nem hivők vissza senkii! Mit gvötörlök? Mit nyúztok?
Menjetek! Utállak benneteket!
A szeme rémségesen villogott, az arca rángatózott. olyan volt, mint a tébolyult Levágta az
asztali lámpát a földre, bogy millió felé törött,
magara kapkodta a kabáliát. becsapta az ajlöt
— Gyilkosok! — harsogta őrjöngve: Gvilkosok!
Ilven csúnya veszekedés támadt. Pedig szerették ám egvmást. Csak bál a szegénv emberek azzal könnvitenek magukon, hoav egvmást marták.
Anvánk ijedt szemekkel meredt ránk. aztán leroskadt a székre s vékony, nyivó sírással sirt.
Azlán megtörölte a szemét.
— összecsomagolunk gverekok — mondta dacosan. összeszedtük a motyúnkat s elmegyünk.
Emellett az ember mellett egv napig sem maradunk tovább. Az ulolsó szolgálónak jobb dolga
van. Cselédnek megvek el. fiaim, ugv tartalak el
benneteket, de erí a rémséget már pem lehet elviselni tovább! Ne féli. tanulhatsz Snnvikám —
mondta nekem — és ne féli — babn«<»aim b"7i»ö
szeretettel az öcsémet —. lesz kenyér, kisfiúm
Ehetsz Nem kell laskál sütnötök.
Felállt, szedegette ki -a szekrényből kevés kis
holmikat, rakosgatta össze.

a szabadságvágyat nem lehet kiirtani
emberi lélekből.

az

Ezért is kén a közgyü est, vesse el a zárt számot,
Dr. Hajdú Béla a választmányi javaslat eifoga-

A
sorsjeggyel

700.000
pengőt lehet nyerni

PET0
VW

íőárusitónál.
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Csányi Mihály

F e k e t c u a s u c c a ZZ.
T e l o i o n : >«-**

dását leérte, részletes statisztikai adatokkal igazolta az ügyeknek ugy a szegedi, mint a vidéki
bíróságokon való katasztrófán*

nié/tékii

Dr. Barta Dezső a szabad
ríthatatlan
és meggyőződéses

ügyvédkedés tántogondolata
mellett

foglalt állást. Hivatkozott arra, hogy
a magyar ügyvédség a szabadság, fik7P
getlenség és fogegyenlőség
szellemében
és légkörében fejlődött ki és nem kér- •
heti maya özeknek a szabadságjogoknak
a
korlátozását.

\ zárt szám bevezetése nem volna hatékony orvosság az Ügyvédi életlehetőségek tekintetében —
folytatta •—, mert a kereseti lehetőségeknek és
az ügyeknek a gazdasági viszonyok és a törvényes
rendelkezések által előidézett nagymértékű lecsökkenésével, nem áll arányban a zárt száin által
bekövetkezhető kisebb létszámcsökkenés. A zártszám által elérhető minimális anyagi előnyök nem
érnek fe! azokkal az elvesztendő erkölcsi értékekkel, ame'yekct a zárt szám bevezetése az ügyvédi

elsősorban

dr. Lehet

Pál

gyűlése nagy többséggel
ellen foglalt
állást.

szeretett,

U j szinek,

Böxsikénk

síremlékének felavatása f. hó 27-ikén
délben 12 órakor lesz a zsidó temetőben.
BÉKY ERAÖríÉ
é s csal Ad fa

Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak,
ismerősöknek, kik férjem elhunyta alkalmából fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás
köszönetet.
j
özv

Orth Pálné és

csa'ádja.

KösxönefnyÉlvánllás
Mindazoknak, akik felejthe.et'en jó férjem elhalálozása alkalmával részvétük kifejezésével és virágaikkal fájdalmamat
enyhíteni igyekeztek, ezúton mondok köszönetet.
j
özv.

Király

Istvánné.

a zárt

szám

bevezetése

nagy vá'aszték,

A közgyűlés ezután több választmányi határozat ellen beadott fellebbezést birált el és azokat elutasította, majd pedig folyó ügyeket intézett
el és a kamarai ügyrendet állapította meg.

Budapest, március 26. A belügyminiszter rendeletével a Nagy Samu felelős szerkesztésében Budapesten megjelenő 8 órai Újság cimü politikai napilap megjelenését 4 napra, március 31-ig bezárólag, az ország érdekeit
veszélyeztető
március

26-án megjelent számának 5. oldalán közzétett •Viharban a kormányrudnál* cimü cikkének 56-ik sorától 63-ik soráig terjedő része miatt betiltotta.

Amig 'Oh alszik
a Darmol dolgozik. Éjjeli nyugalmát nem
zavarja és mégis estétől reggelre jól
és biztosan hat Fájdalom nélkül hajt.
könnyű és teljes ürülést Idéz elő. Ezért
kellemes hatású

hashaitószer

rolifih TestMnfi!
rll. 6.
Kalász-tag.

olcsó árak.

Négy napra betiltották
a „8 Orai Ujság"-ot

napirendretérési

felejthetetlen,

G Y E P E S böröndös

E m i i M gyári n a i

javaslata tekintetében. A szavazás eredményeként

Forrón
drága

az összes divatszinekben P 12.80-tól

Budapest, VII., Erzsébet körút 64. sz.
( H ó v a l azftlléval s z e m b e n )

2 szavazat érvénytelen volt és igy a kamara köz-

karnak okozna. Nem zárhatjuk le a sorompókat az
ügyvédi karba feltörekvő fiatal nemzedék előtt.
Dr. Grüner István a szabad ügyvédkedés mellett érve'.t, majd ínég többek felszólalása után az
elnök a tömény érle'mében elrendelte a titkos szavazást

V i l á g d i v a t
a vaiödl
gyikbőr r e t i k ü l

79 leadott szavazat közül 49-en a napirendretérési javaslat mellett, 28-an az
el'en szavaztak,

lecsökke-

nését, ami szerinte az ügyvédi létszám csökkentését szükségessé teszi, hivatkozott arra, hogy arr.enynylben más kamaránál a zárt szám bevezettetnék, ugy az onnan kizárt ügyvédek idéözönlése fenyegetné a kamarát.

kivitel-

ben szobafestést, mázolást
és butorfényezést jutányos
árban.
Cégtulajdonos 5

e

*»

Szeged sz. kir. város adóhivatalától.
29.287-1938. adhsz.
Tárgy: rokkantellátási adómentességre irányuló igényjogosultság igazolása.
N

Széchényi ter 17.
Unió-lag,

Erdélyben ismét
engedélyezték a magyar
elnevezéseket
Kolozsvár, március 26. A .sajtóellenőrző hivatal
távirati rendelkezést kapott, amely szerint a belügyminisztérium
és földrajznevek

ismét engedélyezte a helységnevek
magyar nyelvű használatát. Ezen-

túl ugy a címben, mint a szövegben alkalmazható
a magyar elnevezés ané'kül, hogy a hivatalos elnevezés n egjelenésc kötc'ező volua.
Két kitüntetett kereskedelmi
alkalmazott
ünneplése. A Bruckner Testvérek vaskereskedő cég személyzete szombaton este társasvacsorán ünnepelte a Raffay-vendéglőben a cég
két kitüntetett alkalmazottját:
Poneváls
Jánost és K c r n y Sándort. A kereskedelmi és
iparügyi miniszter legutóbb mindkettőt kitüntetésben részesitette abból az alkalomból, hogy
25 évnél több ideje dolgoznak ugyanazon munkaadónál.

építésben

CSÓNAK
TOKAJI

vezet!

Országosan elismert képzet!., szakmabeli ipa-

"A szegedi m. kir. pénzügyigazgatóságnak 27.011
ros. Tökéletes
munkája
küztudomásu.
Mű—12—1938 II. szániu körrendelete folytán a rokhely : Erzsébet rakpart 10.
105
kant ellátási adómentességre irányuló igényjogosullság igazolása tárgyában a m. kir. pénzügyminisztérium 43000—938. VIIí. -a. szánni rendeletét alábbiakban közli a városi adóhivatal:
A rokkantellátási adóra vonatkozó 1927. évi
700* P. M. számú hivatalos összeállítás 2. jj-ának
2. pontjához fűzött utnsitás (6) bekezdése alapján
a rokkantellátási adómentességek felülvizsgálata
tárgyában kiadott 1929. évi 98.399-VIT. a. számú körrendelet a hadirokkantak, hadiözvegyek és
hadiárvák rokkantellátás (járadék) élvezésére
vonatkozó jogosultságának igazolási határidejét
1929. évi december hó 31-ben állapította meg azzal, bogv azokat, akik eddig a határidőig a rokkantellátás (járadék) élvezésének a jogosultságát bizonyító igazolványokat ncqj mutatták be,
rokkantellátási adómentességben részesíteni nem'
szabad.
E körrendeletet akként ' módosítom, hogy abValéria tér.
ban az esetben, ha a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák a rokkanlellálási adómentességhez való igényjogosultságukat utólag igazol
iák, az igazolást követő évtől kezdve az 1927.
évi 700—P. M. számú hivatalos összeállítás 2.
jl-ának 2. pontjában biztosított adómentességben
a s Alföld
első ve gy tiszti tő, ruhafestő 'fa
részesítendő!*.
ágytollgöztisztitó
ipartelepe.
Szeged, lsA rokkantellátást adó alól való mentesség az
kola-ueca 27—29.
Dóm-tér.
1938. évre kivételesen abban az esetben is meg
állapítandó, ha oz adózó nz igénvjogosultságot
Fest, tisztit minden ruhaneműt, függönyt,
legkésőbb 1938. évi május bó végéig igazolja.
paplant, szőnyeget, slb. Alap. 1885. Tel. 12-69
A mentességre iránvujó igazolások© a váYnsi
adóhivatalban az illetékes adóterületben adandók
be
Szeged, 1938 március 21.
pénzes levélen érkezett bélyegekot magas
Városi adóhivatal.
áron veszem.
BÉLYEGKERESKED ÉS
Oóm téren.
(Iskola uoca 29

Vegyiáruk Háztartási cikkek

KARDOS

Glöckner J . és Fia

Köszönetnyilvánítás
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazon rokonoknak, jóbarátoknak, a Szegedi Kenderfonógyér igazgatóságának,
tisztvisefőkarának, a gyár mü*zaki osztályának, élükön Révész Miklós urnák,
mestereknek és a gyár ö-szes munkásainak, valamint Jung Péter felsőipariskolai
igazgató urnák, a felsöipariskolát, végzettek egyesületének, kik felejttyötetlen jó
férjem, édesapánk temetésén megjelenésükkel és virágadományaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Öiv. lmda'\ 's:L \\ c< > es
és gyermekei.
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Mindenkinek készítek havi 10 nena-ü részletre
kéménvfahálószohát. politúros 200 P-töl. finom
'•diófnhálót 360 P-től. kombinált hálót 300 pengőtől. ebédlőt, vagv férfiszobát 400 P-től. kondin,
elöszobaszekrényt 100 P-töl KAKI S / f miinsztaloa
Kossuth Lajos-sugárut .5 szám.
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Csikós diótörődében
Tisza Lajos körút 53.
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Nincs megegyezés
a kisteleki villanyvilágítás ügyében
Kistelek élni akar megváltási jogával
Kistelekről irja tudósítónk: Mint már megírtuk, a Kisteleki Villanytelep és Kistelek
község között tárgyalások folynak, mivel a
község nem hajlandó tovább fizetni az évi 10
ezer pengőt a közvilágításért. A Villanytelep
viszont nz eddig fizetett évi díjból semmit
som hajlandó engedni. Ennek következtében
az a helyzet állhat elő, hogy a község a koncessziós szerződésben biztosított
háramlási
jogával fog élni s a villanyvilágítás jogát
magának fogja megváltani. A szerződés értelmében Jv't tagot a község, kettőt a vállalat
nevez a'bizottságba s ba meg tudnak egyezni
az elnök szemelvében, akkor közösen választanak elnököt, ba nem, akkor a műegyetem

Leauiabb divn'frizurakreációk
m S J

J J f

és

WHPkozmetikus

"CiJÜI M l i «

küld s cz a bizottság fogja az egész villanytelep és vezetékek értékét megállapítani. Az
igy megállapított összeghez még 10 százalékot
hozzáadva, jogosult a község a koncessziót
megváltani.
Egyébként
pedig újból azt iriuk, hogy
„veszélyben a kisteleki villanyvilágítás ügye",
mert nz április hó 2-án tartandó községi
képviselőtestület elé olvan indítvány is kerül. liogy csak éjjel 12 óráig lesz az uccukon
világítás. Ezt nz indítványt a községi kép.
viselőtestület valószínűleg el is foeadja, mert
ezált.a] lényegesen kevesebbet kell a közvilágításért fizetni

tarlós ondolálás legmodernebb

eljárással

hölgyfodrósixo'onban

Telefon 45-54.

Széchenyi-tér 2.

„Minden ami ma a békét zavarja,
az ország veszedelme"
Elénk
vita ulán Csanádmepye
vazta a Darányi-kormányt

közgyűlése
üávözlö

megszafeliratot

Délmagyarország
makói
tudósítódtól.) I szempontjából elkerülhetetlenül szükségesnek
t (A
Csanádmegyc
törvényhatósági
bizottsága ' tartja.
szombatou délelőtt dr. Kászonyi
Richárd elVitéz Galamb Sándor a bizalmi javaslatot
nöklésével rendkivüli közgyűlést tartott. A védelmezte cs méltatta a miniszterelnök proközgyűlésen a szociáldemokrata és a Kossuth- gramját.
párti ellenzéki tagok előzetes megállapodás
Szöllősy Jenő elfogadja a bizalom nyilváníalapján nem jelentek
meg, a kormánypárti
bizottsági tagok is csak mérsékelt számban tó javaslatot, dc abban kifejezést kiván adni
annak, hogy a program tempója nem telel még
voltak jelen. Az uj Darányi-kormánv üdvözlését tartalmazó feliratot éles viták kö- a mai élet, tempójának. Szöllősy ezután több
külügyi vonatkozású ügyet említett, mire az
zött, tárgyalta a közgyűlés, sőt a. vitát szófélbeszakította.
megvonás is tarkította. Az alispán ős a kis- elnöklő főispán
Szöllősi nagy zajban azzal folytatta beszégyűlés által előterjesztett biznlomnvilvánitást
elsőnek H. Szabó Imre bírálta. Nem vonja dét, arról akart beszélni, hogv az Erdélvbon
helytelen földbirtokpolitikának
tanulságait
kétségbe a miniszterelnök ióindulatát — monmost nyugaton kellene érvényesíteni.
dotta —. politikai vonalvezetését
azonban
bizonytalannak
látja, szociális fe gaz-'aráéi
—Ennek nincs semmi köze a
miniszterelnök
intézkedéseit pedig csak fél-. va,ev negyed- ur üdvözléséhez — szakította meg újból a bemegoldásnak. A néni erők alkotmásvos uton
szédet Kászonvi főispán. Ezt
a:
alkalmat
való megszervezését, a szociális kérdjek
nem lehet, felkínálni
mindenféle
földbirtokteljes megoldását, aminek első fe legfőbb ;politikai
beszédekre!
alapja a földkérdés rendezése, a nemzet jövője i Még- egv figyelmeztetés után Szöll5sy a
(
i sajtótörvény reformjáról kezdett el beszelni,
mire a főispán ismét
félbeszakította:
A miniszterelnöki leiratot tárgyaljuk most,
itt nem lehet vrogrambeszédeket
tartan'!
m O I D . 4 I I K O N i a M KISS MCCft SABOK
Amikor SzöRősv hasonló modorban folytatta, Kászonyi főispán megvonta tőle a szót.
Kotroczó József arról beszélt, liogv a m a i
helvzetben az ellenzéknek is bírálat helyett
6egiteni ós támogatnia kell a kormányt a
népi erők egyesítésére irányuló munkában.
Tarnay Ivor nyugalmazott alispán szólalt
Müseleyom csokornyakkendő m —.24 —.18
fel ezután. Magyarországra — mondotta —
Gumi zoknitartó
—.24
ma létkérdés a kormányzat stabilitása
s minFehér vászon kemény gallér
—.48
den ami ma a békét zavarja, az
ors?áanuk
Műselyem krepdosin nyakkendő, szép
is veszedelme. Éppoly veszedelmet jelent mindivatos színekben
—.78 —.58
den erőszakos reformkísérlet, mert talapzatáMatt celluloid gallér
—.88
ban gvöngiti az országot'. A föWrcform sriikC
Divat férfi nadrágtartó
—.88
-Vres. de temnó'ábae minden els''e*et* bírás
nemzeti veszedelem. Hivatkozott Petiden IstMaccó la férfi zokni
—.88
vánnak a kénvtáe'őházl'nn elmondott intelmeiSzínes zefír rövid alsónadrág
—.08
re s annak alauián hangsúlyozta, hogy RnViktória szépséghibás gallér
—.98
ránvi miniszterelnök s"iét
vártjában
kell
Tavaszi férfi sportsapka
—.98
megvonnia
azt a határvonalat,
amólven túlKőper fehér rövid alsónadrág
P 1.68
menő erőket nem enged érvényesülni, mert
ezek az erők nemcsak a kormánv hnl-árát, de
Férfi ing freskó anyagból
P 2.98
az ország katasztrófa iát is felidézhetik.
Fehór ing puplin élővel
P 2.98
Tamav Ivor beszédét nagv tapssal fogadta
Divat férfi kalap
P 5.56
a közgyűlés, utána Kászonyi főispán elfogala freskó ing komplett bőségben
P 3.98
dottnak jelentette ki nz üdvözlő [divatot.

PBRISINSCY áaUHHZ RT.

Férfi
dívatárúk

Galádt-patack

P '-5°

7 deci.

Normál-palack
-.75
2 decis
'
Duplakorty-palack . . . P —3®
Fenti árakhoz a helyi fogyasztási adó hozzászámítandó. Fölerakat•'
Fenyő Testvérek fűszer és gy o rma tá ru na g vkere.-kodők, Szeged.
Szegeden kapható: Roda Bertalan, Rreuer Vilmos, Brunhoffer József né, Csikós
István,
Danner Mihály, Danner Péter és Fia, Fazekas Imre, Fodcr János, Goldsmann Benedek,
Guzv István, Hajász Bertalan, Hangya Szövetkezet. Hegedűs Józsefné, Hegedűs Nándor,
Hirschl Testvérek. Kecskeméti és Bartucz,
Kelemen Imre, Klivinyi Ferenc, Kocsis Ferenc, Köztisztviselők
Szövetkezete, Kraus2
"Sándor, Kroó Adolf, Löflcr György. Márkus
Henrik. Nagy Albert, Nagy Gy. Istvánná,
Neu Károlvné, Rejtő J. Béla, Révész István.
Rőmer Miklós, Saáry Béla, Saárv Károly,
Schubert Emil, Szarvas Sándor, Szentirmai
Lajos, Szunyogh János füszer- és csemcgcáruházaban.

Sulvos autógázolás
a félenyháza—szegedi
országúton
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Suívos autószexcncsétlenséff történt pént ken
este a Kiskunfélegyháza—Szeged közötti országúton, Félegyháza után mintegy 10—12
kilóméterre. Dr. Kóczián Emil iászladánivi főjegyző kocsiján Szeged felé igyekezett. A
kocsit sofőrje, Sebők Móric vezette. A z ország
uton egv csoport fiatalember ment velők szembe, közülük egviket. a kocsi elütötte. A fiatalembert a főjegyző feltette a kocsiba és
előbb Kistelekre vitte, ahol első segélyben részesi tették, majd Szegedre hozta és a közkórházhan helyezte cl. Megállapították, hogy az
illető Ferenczi Árpád 17 esztendős félegiyhá-

NEM CSAK

KÖTÖTTÁRUKAT

hanem finom férfiingeket
és különleges inganyagokat is t a r t u n k raktáron.
ntenziven foglalkozunk
méret szerinti fehérnemű
készitéssel a legiobb fazonokban

L A M P E L ét H E G Y I
Tisza Laios körül
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Vasárnap, T m á r c i u s

d é u m a g y a r o r s z x g

Megérkeztek
a leg u j a b b tavaszi
csattok, övek is n i i

dlvattombob,
gallérok

BECSEI, KlauzáMér 3.

Nagy válaszlék. rendkivül o l c s i ( r a k

7\ fiatalember, aki koponvanlapi törést, agyrázkódást és egyéb sérüléseket szenvedett.
A főjegyző és a sofőr egyöntetűen azt adta
elő. hogv a balesetért egyedül a fiatalembert
terheli felelősség, mert valósággal
beleszaladt
a komiba.
T/efékeZni sem lehetett, mert oly
hirtelen történt a dolog, liogv mire n kocsiban ülők feleszméltek, a szerencsétlenség megtörtént.

I

Szombat reggel a közkőiliázban
magához
tért Ferenczi Árpád és maga is. olvan értelmű
vallomást tett. hogv a szerencsétlenséget a
saját vigyázatlansága
okozta.
Elmondotta,
hogv ittasan igyekezett hazafelé több barátjával együtt, a közeledő kocsi előtt á t akart
szaladfli az itt testen, azonban a reflektorfénytől ncm látott és egyenesen a kocsiba szaladt.

Nincs tavaszi ruhagondja, mert

í e l ö i ő M a el,Cr,in8:u
lpig
10O cáp

g

IBC bevásárlási halv

pénx

nélKUI

f e lMr helyen,
u h á z z aNincsasz
UNIÓ!
felár I
havi

I az irodáiban fizet!
Nincs kamat I
AA hitel
vásárol!
ni i n d o n t garnntAt I c é a x p é n x á r o n
Kérjon vásárlási-köny vöcsköt díjmentesen a központi irodától: K l a u z á l - t é r

l^alUnforg&Eom
Szeged sz. Kir. város területén 1938 március 19töt 2ü-ig u kővetkező ingatlanok cseréltek gaz
uál:
özv. Budai Antalné és társai eladták özv. Vőneki Islvánnénak a Rákóczi-u. 5. számú házukat
12.9ÍK) pengőért.
Asztalos György és neje eladták Kocsó István
és nejének a Székhát dűlőben levő 1 hold 1011 n.
öl földjüket 21.18 K k it. tis/.ta jövedelemmel
2391.81 pengőért.
özv. Magda Ferencné és társai eladták Tóth
í'ózsi Jáno« és nejének a Farkas dűlőben* lévő
728 h. ől földjüket 5Ü9.60 pengőért.
l'apdi Ferenc eladta Papdi István c's nejének n
Nagv «-zéksós dűlőben lévő -112 n. öl földjét 1.17
K kat. tiszta jövedelemmel 221.50 pengőért.
Németh Antalné eladti Papp Jánosnétuk a
Nagv szóksós dűlőben lévő 3 hold 111 n. öl földjét
22.18 K kai. tiszti jövedelemmel 2000 pengőért.
Szekeres Miklós eladta özv Németh Antalnér.-.k a Madarásztó dülöbtn lévő 2 hold 1223 n öl
földjét 12.17 K knt. tiszta jövedelemmel 2000 pengőért.
Farkas Mihálv és neje eladták Újvári Lajos és
nejének a Gajgonva dűlőben lévő 1 hold 237 ».
öl földjüket a Gajgonva 007 számú tanyával 3000
pengőért.
Répás Jánosné eladta Dudás Jánosnénak a Somogvi-tolep 1019 számú házát 1000 pengőért.
Varga István és neje eladták Gera Józs?f és
nejének a Vercsács-ucca 10a. számú házát 4200
pengőért.
Kertgazdasági Részvénytársaság eladla Tráka
József és társainak n Franciahegy dűlőben levő
7 hold 223 n. öl földjét 189 45 K kat. tiszti jövedelemmel 20000 pengőért.
Gergely József és neje cladlák Nuber Gyula és

SZEGEDIEK BUDAPESTEN A

METROPOLEBAN TALÁLKOZNAK.

B A Kt ó Q Z I- U T
58.
Pompás uj kávéháza, János vitéz-sörözője,
gyönyörű télikertje a főváros látványossága.
Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió
árak. Cigány: szegedi Farkas Jóska. Jazztánc: Virány svving-orchestra.
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nejének a Somogyi-telep 371 szám alatt lévő házukat 1100 pengőért.
Csonka Ferenc eladta Papp Ferenc és nejének
a Börcsökkopolya dűlőben lévő 1 hold földjét 17
K kat. tiszta jövedelemmel 2720 pengőért.
Kéri Pcter és neje eladták Farkas János és
nejének a Fürj-ucca 7. számú házukat 198 n. öles
telekkel 3500 pengőért
(roda Vince és neje eladták Csontos Anlal és
nejének a Szentmihálytelek dülöbén lévő 250 n.
öl házhelyiiker 300 pengőért.
Koltay Alajosné eladla Kelemen Istvánnak
i
Ne.gyszillér dűlőben lévő 3 hold 616 n. öl földjét
91.40 K. kat. tiszta jövedelemmel 1500 pengőért.
Ponp János eladta Tanács János és nejének a
Velez dűlőben lévő 4 hold 821 n. öl földjét 4740
K. kat. tiszta jövedelemmel 3810 pengőért.
Özv. Csillag Jánosné eladta Kormányos Mihály
és rejfnek a Kcttőshalom dűlőben lévő 2 bold
976 ti. öl földjét 54.80 K kat. tiszta jövedelemmel
1100 pcngöcrt.
Szcntgvörgvi Gizella eladta Stmon Vince és nejének a Tarján dűlőben lévő 135 n. öl földjét 2.28
K kat, tiszta jövedelemmel 330 pengőért.
Császár' Gergclyné eladta Nyári Islván és rejénck a Farkas dűlőben lévő 416 n. öl fö'djét
221 K kae. tiszta jövedelemmel 416 pengőért.
Gémes Ferencné eladta Aradi Péternek ac Serkéti dűlőben lévő 1550 n. öl földjét 26.16 K kat.
tiszta jövedelemmel 1798 pengőért
Vőneki András és neje eladták Kotogán András
és nejének a Szentmihálytelek 515 számú házát
2775 pengőért.
Sebők József eladta Lukács Imrénének a Tarldülőben lévő 724 u. öl földjét 3.85 K kat. tiszta
jövedelemmel 796.10 pengőért.
Alfa Separitor rt. eladta Balogh Mihálynak az
Cihalom dűlőben lévő 1 hold 1200 n. öl földjét
13.10 IC kai. tiszta jövedelemmel 800 pengőért.
Lukács Imréné eladta Magda István és nejének
a .Szélpál dűlőben lévő 1 hold 26 n. öl
földjét
17.10 K kat. tiszta jövedelemmel 1593 48 pengőért.
Koesó István és neje eladták Bozóki Ilonának
a Baktó és Fertő dűlőben levő 3 hold 357 n öl
földjüket 37.19 K kat. tiszta jövedelemmel 7907.80
pengőért.
Szanka József eladta Gémes József és nejének
a Szirtes dűlőben lévő 1 hold 1028 n. öl 'öldjét
15.54 K kat. tiszta jövedelemmel 1000 pengőért.
Nógrádi István Tóth Imre és nejének a Puskaporos dűlőben lévő 1197 n. öl szántóját 15.72 Iv
kat. tiszta jövedelemmel 1795.50 pengőért.
B iltia Ernő Károly eladti Rékási Nagv Istvánnak a Makkosháza dűlőben lévő házát 3000 pengőért.
Koszó Tgnácz és neje eladták Nógrádi István
és nejének a Boszorkánysziget-ucca 33a. számú
házukat 3500 pengőért.
Szegedi Téglagyár Társulat eladta Erős István
cs nejének a Tcrcz-ueca 49. számú házukat 161
n. öles telekkel 1288 pengőéit.

27.

Ontimizmusf, munkakedvet és szociális
jólétet hirdet az
április 29-én megnyitó
Budapesti Nemzetközi
Vásár
A gazdasági -optimizmus jegyében április 29ér. nyilik meg az idei Budapesti Nemzetközi 5ásár. Az ország nagy crőfeszitésre készüi. A kormány által bejelentett egymillárd értékű beruházási program alkalmas lesz arra, hogy a migyar
gazdasági élet hatalmas fellendítésén keresztül
falura és városra egyaránt uj szociális jólét virradjon.
A legnagyobb áldozatot a magyar gazdasági
élet felvirágoztatása érdekében ezúttal is újból a
magyar gyáripar fogja hoznt. Teszi ezt. abban a
biztos tudatban, hogy# népmilliók vásárlóerejének
fokozása egyet jelent'a lakosság szükségleteinek
emelésével s ezen keresztül a gyáripar termelési
lehetőségeinek fokozásával.
Az áldozatok és a termelésre való erőteljes
felkészülés mellett szükség van azonban a széles
fogyasztó rétegek érdeklődésének felkellésére is.
Erro tesz kisérlctet eddig nálunk még nem látott méretekben a magyar gyáripar az április 29
—május 9-ig megtartandó Budapesti Nemzetközi
Vásár keretében Az ipar ezúttal az egész akció
újszerűségével, áruban való gazdagságával akar
elsősorban halni a közönségre E célból teljesen
átrendezték a vásár területét. Uj beosztásban
csoportosítják a szakmákat, amelyek teljesen uj
rendszerű nagy épülettömbökben kerülnek bemutatásra. Elhozza az ipar a nálunk Magyarországon egy év során bevezetett összes technikai újításokat, •áruujdonsógokat és a magyar standardértékek hiánytalan felsorakoztalása mellett egy
merőben njszcrüen ható szempontot állit előtérbe; bemutatja részben csoportonként, részben
vállalatonként mit tesz a magyar ipar a törvények előírásán túlmenően a munkásság szociális
jóléte s ezen keresztül azon célnak elérése érdekében, bogy a magyar lakosság legszélesebb rétegei állandóan fokozódó jólétben részesüljenek.
Az optimizmus, a munkakedv és a jivuló kereseti viszonyok jegyében uiegnyiló vásáron a
magyar gyáripar, a kézművesipar és népművészetek mellett 7 külföldi állam is állit önálló pivillont. De bemutatják a külföld legmerészebb
technikai újdonságait is, amelyeknek sorában
egész Középeurópa és a Közelkelct számára eldig még soha ncm látott szenzációt fog jelenteni
a televízió.
A Budapesti Nemzetközi Vásár 50 százalékos
utazási kedvezménye a vásárra felutazó vidéki
közönség részére már április 23-án lép érvénybe.
M i n d e n k U l U n CrlcsllCs h e l y e t t

Reicli
Sándor
mélységes fájdalommal tudatja, hogy
szeretett
édesanyja

özv. R e i c h

raorne

szül. Iritz
Szidónia
életének
87.-ik évében
hosszas
szenvedés után elhunyt.
Temetése vasárnap, folyó hó 27-cn
délelőtt fél 10 órakor a zsidó temető halottasházából. Gyászolják
menye, Reich Sándorné
sz. Engol
Irén, unokái, dédunokája cs a rokonság.
Részvétlátogatások
mel-

lőzését

kérjük.

Féláru utazási igazolvány
a Mezőgazdasági Kiállításra.

(Érvényes március 17-1ŐI április 3-ig)
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Vasárnap, 1938. március 27.

Ahogy ők látják...
A z IHustration,
a franciák legszebb ós legjobban elterjedt képes hetilapja tulajdonképpen nem politikai újság, mégis mindeu számának vezető helyén politikai, sőt világpolitikai
jellegű cikket szokott közölni a franciákat
legjobban érdeklő és érintő kérdésekről. Ezeket a cikkeket elég súlyos emberek, volt miniszterelnökök,
külügyminiszterek,
nagvneTÜ katonák, akadémiai tagok ós elsőrangú
fémjelzett publicisták szokták irni. Minthogy
az Illustratéon
nem pártlap, a szerkesztőség
mindig nagyon ügyel arra, hogy ezek a vezető
helyen közölt cikkek
lehetőség szerint az
egész francia közvélemény felfogásának legyenek kifejezői. Ncm lehet csodálni, hogy a mostani szám első cikkének tárgya az
Anschluss,
a cikknek írója pedig Ludovic Naudcan,
a
francia újságírásnak negyedszázad óta egvik
büszkesége. Az ő kiegveusulyozot, megfontolt
és stiláris,an is kiváló írásai
mindenesetre
sokkal nagyobb jelentőségűek, mint valamelyik taraseoni, vagv karakószörcsögi képviselő megnyilatkozásai a világpolitika állásáról.
Hogy a jejen esetben Ludovic Naudeau mindenben helyesen itéli-e meg a történteket, és
helvesek-e a következtetései, annak elbírálása
alól felmentve érezzük magunkat és tökéletesen megelégszünk azzal, hogy gondolatmenetét, vázoljuk. Vannak ugyanis olyan meglátások ós
megállapitások cikkében, amilyenek
eddigelé még nem láttak nanvílánot
francia
publicista írásaiban.
A tavasz serkedésének
idején megiolent, cikkében van valami a politikai ősznek a hangulatából. A beismerések
egész sorozata után s/mte szeretné az olvasó
felvetni a kérdést- Miért csak mo«t. miért
olv kémn. miért csak ióvá nem tehető hűnek
és hibák után. a politikai reménységek lombhullásának idején? . . .
Ludovic Naudeau világosan, nyíltan, minden kertelés nélkül bőszéi. Mogirja, hogy az
Anschlussnak
előbb vagv utóbb feltétlenül
be
kellett
követke zni és legfeljebb csak az időpont lehetett kétséges. A lökést ezúttal az
Anschlusshoz a berchtesgadeni találkozó után
Hitler cs Schuschnigg között kifejlődött kontroverzia adta meg. Ez azonban csak látszólagos, külső és pillanatnyi ok volt; az igazi
okot sokkal távolabb kell keresni, abban a
kolosszális
tévedésben,
melyet a
békediktátorok elkövettek,
mikor az
osztrák-magyar
monarchiát
szétrombolták.
Ettől a pillanattól
kezdve minden tisztán látó embernek számolni kellett azzal,
bogy Ausztria és a Reich
összeolvadása fel nem tartóztatható. Hitler
a Mein Karnpf bevezető részében papírra vetette az egy nép, egy birodalom
elvét és ha
átmenetileg
a hivatalos Nemetország le is
mondott ennek a jelszónak a hangoztatásáról,
mint távoli programpont
sohasem került le
a napirendről. Viszont, hogy éppen most kellett a kérdést dűlőre vinni, abban része lehetett Naudeau szerint azoknak a különböző
oldalakról táplált
törekvéseknek is. melyek
azt szerették volna elérni, liogv Ausztria,
Csehszlovákia és Magvarország érdekei összhangba lmzassanak és az isrv kielégülő gazdasági érdekek vessenek vésret a német birodalom keletre irányuló arabiciómak.
Ezzel szemben Naudeau

7

D É L M A G Y A R O P S Z Á G

azoktól a politikusoktól, akik az Anschlusst
meg akarták akadályozni, annak bevallásához,
hogy a saint germaini béko óta egy vagy
más időpontban Ausztriának minden politikai pártja megnyilatkozott már a Németországhoz való csatlakozás mellett: az első veimari köztársaság idején a szociáldemokraták,
Sterosemann és a centrum koalíciók idején a
polgári pártok, most pedig a nemzeti szocialisták és a fiatalság. Nem szabad elfelejteni,
hogy mikor 1921-ben próba-népszavazást rendeztek Tirolban
98.6 százalék szavazott a
csatlakozásra, amit a győztes országok hatalmi szóval, részbon pedig gazdasági ajándékok
megcsillogtatásával
akadályoztak meg. Lehot-o
ilyen előzmények után meglepetésnek
nevezni, ha a csatlakozás tényleg meg is történt? Kinek
volt
most
oka
tartani
a
csatlakozástól? — kérdezi Naudeau. A bit,hü
katholikusoknak, a zsidóknak és a szociáldemokratáknak. Más politikai viszonyok között
ezek is bizonyára a csatlakozás mellett nyilatkoztak volna meg. •
A helyzet nvi az, hogy a 66 milliós német
birodalom 6.700000 ausztriai némettel meggyarapodva ég más határos
politikai
közösségek. német polgárainak
bekövetkezendő
köz.
vetlen. vaav közvetett
bekapcsolásával
megerősödve
olyan domináló jelen tőségre emelkedik, hogv nemcsak középeurópai, hanem európai hegemóniának a lehetőségét vetiti előre.
És vájjon melyik ország lehet politikai ellensúlya ennek a tulhatalnaas Németországnak?
Oroszország, amelyet belső állapotai akciéképtelonségre ítélnek, bizonyára nem.
Lengyelországnak túlságosan bizonytalanok a határai ahhoz, hogv 6zembc merjen helyezkedni
Németországgal. Anglia annyira el van foglalva koloniális erdekeivel, hogy
mindenáron
nyugalmat
akar az
európai
kontinensen.
Olaszországgal szemben a franciák sulvos hibákat követtek el, maguk ellen hivták ki nemzeti érzékenységét óe különben is Olaszország ma egv vonalban halad Németországgal'.
Marad tehát egyedül Franciaország, amely
mindenkor kardi" volt a civilizáriónak.
Vájjon érdeke-e ennek a Franciországnak, hogy
feltétlenül
szembehelyezkedjék a
befedezett
tényekkel,
amelyeket ma megváltoztatni ugy
sem lehet?
Mindezek egybevetése után Ludovic. Naudeau csak két lehetőséget lát a francia politika szempont iából fennforogni. Az egvik a
szembehelyezkedés, minden morális és anvagi
erő összetömöritésc az csel leges veszede'cmínel szemben. A másik a kölcsönös érdekek
lemérlegelésén alapuló józan mogegyezés. Vájjon elfogadható és elképzelhető-e ez a lebe-,
tőség Franciországra nézve? A kettő között
kell ugyanis választani, mert harmadik eshetőség nincs.
Választani pedig kell. mert a
kapkodás,
a bizonytalanságok
£s
következetlenségek
politikája
volt az, amely Franciaországot oda juttatta, ahol ma van és Németországra nézve lehetővé tette, bogv megvelósiisa Ausztria
bekebelezését, amelvet Versailles idején az egész győztes Európa tilalmazott..

bátorságot kíván

—oOo—

Ssámos fjarisny agy ár legkiválóbb
gyártmányait,
legújabb
tavasai
Harisnya
különlegességeit kapja olcsón a
f e h é r c é g i á b I ás

Borosnál

Csodásan szép
arcbőrt biztosit
a világszerte ismert

Nagyenyedl

Kovács krém.
Már rövid idő múlva eltűnnek az
arc szépséghibái,
a bőr csodálatosan
szép,
iidc, hamvas
lesz.
Egv próba meggyőzi önt is?
Éjjeli használatra kék csomagolásban (zsíros)
Nappali használatra sárga csomagolásban (száraz*
Figyeljen a védjegyre!

Mi az uj vonal ?
(Párisi divattevél)
(Pari*, március.) Ha megkérdezik „MI az nj
vonal?" — nem tudok mást flclelni: „Nincs egy
uj silliuette, de van sok uj. Leírom például amit
a legutóbbi nagy divatházak bemutatóján az
utóbbi napoküau láttam.
Délelőttre a puha gyapjú flanell szövésű jerseyt, vagy gyapjú crcppet favorizálják. Sok a ruhák közül a princesse, illetve a derékban varrásnélkül, lennt a szoknya glokuiben végződő. A
nyak kivágás magas, némelykor szögletes és a
nyak körül csinos formában megkötött sálban
végződik. A kosztümök, hosszú egyenes kabáttal,
vagy testhez simulóan egész rövidek.
A délutáni kabátok egészen a Direktoír divatjára emlékeztetnek. Többnyire a testhez simulok,
derékig, rövid széles kihajtóval.
Estéro két vonal dominál: A testhez simuld
ruha, vagy a krinolin. Motyneux hosszú ruhákat
hoz, különlegesen testhez simulok A úgynevezett
vacsoraruháknál a szoknya szük, rövid boleróval, amely szegélyezve van, kis selyem pompon okkal.
A krinolin 1938-ban hasonlít Winterhaller csodálatos szép portréjára, amit a párisi I.ouvréban láthatunk. A ptke virágokkal díszített *zoknya, a csipke fodrok, a legyező és más hasonló
apró díszek egészítik ki, a nőiesség felé közeledő
uj vonalakat. Ezek a mindjobban nőiesség felé
hajló silhuettek vájjon téri fognak-e hódítani a
ma, illetve holnap divatjában? Erre önöknek
kell válaszolni.
Madcleinne V i o n c t kollekciójában egy vonal dominál. IIosszu, alul bő kabát, rövid, uj,
szögletes váll. Ezek a kabátok magasítanak. A
délutáni ruhák, nagyobb részben, könnyű selyemből készülnek, tavasziasak, könnyedek. Rövid nyak. Gyakran az ujakat, kis pclerin helyettesili. Egy újdonságot láttam még: egy kosztümszoknyát, szük és három fodorból összeállítva.
A rövid bolerók délutánra a nyak körül egy
egyszerű bársonyszalaggal megkötve nagyon fiatalosak.
Sok a pettyes és egész pasztilla nagyságú mintázott anyag. A pettyek hol hímzettek, hol szövöttek, vagy festettek.
Láttam bájos plissé ruhákat, crep-etaminból. A
vezér motif perzsa stílben. A legkedvesebbek az
élénk színek.
A fentiekből egy kis ízelítőt adok a kezdődő
tavaszi szezonra azzal, hogy természetesen a tavaszi divat teljes kibontakozása csak 2—3 hét
múlva alakul ki; az első antcnnilli lóverseny atkaimával, ami itt egyenlő a legnagyobb szalónok
divalrevöjével.
F. Hoffniann Magda.

17 évi gyakorlattal

Napsugár

megnyitottam

Kelmefestő

és Vogytieztitó Intézetemet. Telep: Maros urea 42. Gyűjtők: Frankéi paszománYüzlot, Kelemen ucca 12. Ausliinder
órás. Károlyi úrra 4. László bazár mellett. Vilma kalapszalon, Foketeeas urea
16. EL-Őr and ü munka,
olcsó ár.
Szívna
Pártfogást kér
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Női és férfi tavaszi kabátok, férfi öltönyök, ÉN IS CSAK HALLOTTAM,
hogy az uj szegedi moziengedélyes végkép
gyermekruhák t^i*. Ördög ruhaáruház,
r

ejtette azt a tervet, hogy a Széchenyi
K
helyén nyissa meg moziját, ellenben u j
é.iüietben szándékszik berendezkedni. Állitólfg az uj mozi a Kölcsey-uccában lesz, a
üróííta mellett, ahol a háztulajdonos épitia
majd fel a modern, minden igényeknek megfelelő moziépületet...
hogy a színház egyik fiatal és sikeres miit
vésztagja a napokban kisütötte, hogy tutajdoiiképen szudéta-német származású és azóta
konokul használja a nRltter* és won<s szaruk fit. Az ellenőrzés javában
folyik...
hogy hétfőn lehúzza redőnyeit egy régi
szegedi kávéház, az Imperiál, amelynek tulajdonosa ifj. Horváth Ferenc volt. A kávéházat előtte Royal név alatt .Kovács kávés
tartotta fenn évekig, de tönkrement és akkor
vet'c át az üzletet Imperiál néven a jelenlegi
tulajdonos. A bezárás oka: adó- és rengeteg
OTI-tartozás... Értesülésünk szerint a kávéház nem marad sokáig zárva...
hogy Skultéfy Éva, Skultéty Rezső nyugalmazott b(inki(/a:gató fiatal mflvészteánya néhány szép plakáttervct készített a szabadtéri
játékok számára és terveit átadta az illetékeseknek. ..
I

Mérték utáni szabóság. Városi jóléli utalványok, T'nió és Nemzeti Takarékosság köayveoskékre 6 havi hitel

Elmaradt a gázgyári
kölcsön tárgyalása
A polgármester budapesti utja
(A Délmagyarország
munkatársától,)
Dr.
Pálfy
József polgármester, aki a hét elején
Budapestre utazott,
csütörtökön
érkezett
vissza Szegedre. A polgármester -- mint ismeretes —, szerdán a Vajda János Társaság Szegedi Est-jén előadást tartott Szeged szellemi életéről, pesti itt fát felhasználta arra is,

D ekerltéshas,
s z k a Epületfa
asstalosáru,
enyvezett lemez

padosáéhoz

RÁDIÓ

VaSrtrnrtp,

m á r c i u *

BUDAPEST II.
11.40; Kamarazene-mntiné. 11.45: Az Operaház
előadása. Carmen. 18.50: A Roosevelt-kisérlet
szellemi előkészítői. (Felolvasás). 19.15: Sakkelőadás. 20: Hirek. sport é* lóversenyeredmények.
20.23: S'zalonőtös.
KÜLFÖLD.
Bécs műsora a külföldi műsorrész. lezárásáig nem érkezeit meg. Berlin. 15.30: Keringök. 10.13: Rruhnts: Magyar táncok lemezeken. Boroszló. 19.10: Kivánsághangverseny.
Bukarest. 1815: Tánctemezek.
Deutsehlandsender. 20: Kivánsághangverseny. Droitwida.
20.30: Könnyű orgona. Firenze. 15: Masscnet:
Werther, opera. Frankfurt. 20: Leltár: A Vig
özvegy, operett. Hamburg. 20: Rádiózenékar
Gioseking zongoraművésszel. Lipcse. 18: Wagner: Trisztán és Izolda, opera. London Reg.
2205: A keringő története, egyveleg. Milánó.
17: Szimfonikus hangverseny.. 2315: Tánczene. Pozsony. 17.20: Angol tánclemezek, Radio
Paris. 23: Tánczenekar. Róma. 22.50: Tánczene. Stuttgart. 21: Lortzing operákból. 22 30:
Könnyű és tánczene.
28

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon.
S.15: Toron. 7.20: Étrend. 10: Hirek. 12: Déli harangszó. idöjá rásjelentés. 12 40: Hirek. 13 20: Időjelzés, idöjárásjelentés 14 40: Hirek. étrend, élelmiszerárak. 1H.43: Időjelzés, idöjárásjelentés.
BUDAPEST I.
12.05: Kálmán Mária hegedül, O. Hoór-Templs
Erzsébet énekel. 13.10: Postászenekar. 16.15: A
rádió diákfélórája. 17: A beteg gyermek. (Felolvasás) 17.30: Dalárdák. 18.15: A termelő Magyarország. (Felolvasás). 18.45: Cigányzene. 19
óra 30: Egy külföldi laptudósító kalandjai. (Felolvasás. 20: A Budapesti Hangversenyzenekar
m •

Pérlsl krt. 3. Volt Somló talep. Telefon 11—26.

oaitop

BUDAPEST I I .
19: Német nyelvoktatás. 19.35: Cigányzene. 20
óra 10: A halhatatlan Egyiptom. (Felolvasás). 20
óra 40: Hirek. 21.05: Hanglemezek.
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hangversenye. 22.30: Hirek, idöjárásjelentés. Majd
cigányzene, C'selényi József énekel. 23: Hirek német nyelven. 23.05: Tánelemezek.

BUDAPEST I.
9.30: Hirek. 10: Egyházi ének és szentbeszéd. 11
óra 15: Evangélikus istentisztelet. 12.20: Időjelzés.. 12.30: Az Operaház tagjaiból alakult zenekar.
Szünetben kb. 18.05: /ágon István vidám negyedórája. 1 Hanglenieiek. 15: Közvetítés az Országos Mezőgazdasági és Tenyészállatvásárról. 15.15:
Dalárda. 16.30: Emlékezés Eperjesre, (pelolvas,j>). 17: Cigányzene és tárogatószámok. 18: Fehér ember a trópuson. 18.35: A rádió szalonzenekara. 19.50: Sporteredmények. 20: Repülőgép London felett. Hangjáték 21.30: Hirek. 21.55: Cigányzene, Sebő Miklós énekel. 22.50: Saimónikus zenekar.
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hogv nz egyes minisztériumokban megsürgesse a folyamatban lévő városi ügvek elintézését..
A polgármester utitervében a gázgyári kölcsön ügyének elintézése is szerepelt. TJFY
volt, hogv dr. Szekerke
Lajos tiszti főügyészszel együtt felkeresi a gázgvár
központi
igazgatóságát, és közli a közgyűlés legutóbbi
határozatát. Ez a tárgyalás azonban — mint,
értesülünk — egyelőire elmaradt
és igv a
hárommillió pengős gázgyári függőkölcsön
konvertálásának kérdése egyelőre
továbbra
is függőben
marad.

KÜLFÖLD.
Berlin. 21: Hires énekesek lemezei. Boroszló. 22.30: Tánczene. Dutsehlandscnder. 16: Vidám lemezek. 23: Haydn: Üstdob szimfónia.
Schubert: V. szimfónia. Droitwich. 18: Könvnyü zene hárfával. 21.30: Ventura-jazz. Firenze. 1920: Tánczene. 21: Fudzsivara tenor
japán dalestje. Hamburg. 19.10: Tarka táncest. Kassa. 17.10: Magyar dalok. Köln. 16:
Schubert, Mozart Lcnncr, Strauss János és
Ziehrer-zene. 21: Dalmüvek1 nyitányai. Königsberg. 1910: Táncest. Lipcse. 20: Vidám
falusi muzsikusokkal. T.ondon Reg. 21: Könvnyii orgona. Milánó 21: Zongorahármas. 22
óra 21: Tánczene. München. 19.10: Kivánsághangverseny. Pozsony. 21.06; Debussy-lemezck. Prága. 19.30: Zeller: A madarász, operett. Radio Paris. 22.30: Kubai lemezek. Róma. 2213: Tásczenc.

Vitéz Gál József kir. bir. végrehajtó, Szeged.
20135-1938. vh. szám.

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX.
tc. 101. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy
a szegedi kir. járásbíróság 1,937. évi P 435. szánni
végzése következtében dr. Gelléri Gyula ügyvéd
által képviselt Kertész Sándor javára 80 pengő és
járulékai erejéig 1937. évi augusztus hó 21-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján felütfoglalt és 1510.50 pengőre becsült kővetkező ingóságok, u. m.: húzibutorok, képek, szőnyegek és
egyéb ingók nyilvános árverésen eladatnak. Az
árverés az alább megnevezett foglnltatók javára
ls elrendeltetik, amennyiben követelésük még fenn
áll.
Ezen árverésnek a szegedi kir. járásbíróság
1937. évi Pk. 28179. számú végzése folytán 51.07
prngö tőkekövetelés, ennek időközi kamatai és eddig összesen 21.07 pengőben biróilag már megállapított s a még felmerülendő költségek erejéig
Szeged,
Pallavicini
ucca
5. szám
alatt
leendő foganatosítására 1938. évi március hó 28.
napjának délelőtti háromnegyed 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg. liogv az érintett ingóságok az 1881. T.X. tc. 107., 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek
szükség esetén a bccsáron alul is. de legfeljebb a
becsérték kétharmadáért el fognak adatni.
Kelt Szegeden, 1938. évi február hó 28. napján.
Vitéz Gál, kir. bir. végrehajtó.
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hogy nz elmúlt héten Szegeden jnrf egy
londoni hölgy, a hires kozmetikusnő, Alisa
Arden első asszisztensnője, aki saját magán
mutatta bc a kozmteika csodáját A hölgy
ugyanis huszonötöt mutatott, de a hölgyeknek diszkréten bevallotta, hogy negyven jóval clmiilt. Tudomásunk szerint ő az első
nő, nki korával egyenesen kérkedik...

T TzT

i

Buda, Xt, kPr.. Horthy MlklOS-Ut 48 szám.

hogy pénteken délután nagy riada'om t imadt a színházban a » Júlia* előadása alatt.
Mlközb"n Patkós Irma és D. Kovács a lugasban én-ka't a közfüggöny elölt, a színpadon
I'szakadt egy hárommázsás fal. Az óriási robaj a nézőtérre is kihallatszott.
Szerencsére
komoly baj nem történt, az egyik takarítóasszony sérült meg könnyebben. A baleset o'n
az volt, hogy a falakat tartó kötelek elszakadtuk...

hogy a társaságokban nagy népszerűségnek örvendő fiatalasszony az elmúlt héten a!
járásbíróság előtt vendégszerepelt — becsületsértés cimén, mert varrónője feljelentette.
A nagyságos asszonyt husz pengőre Ítélték,
dc a büntetés végrehajtását háromesztendei
próbaidőre fellüggesztették . . .

EMii Kfirpüostiuiítíü
Szedresinéi,

Szent Mihály ucca
Telefon 15-56.

Parketta,

i. Fodor

falszigetelő
és az 088-es

sarok.
raktár.

Redőny,

Ederbona
ucmesvakolat

Turul

ucca
Nagy

Herakltt

hang- és
hőszigelelb
építési
anyagok

l e g o l c s ó b b
llOSZciZÓBÍ hclvo

alföldi cementftruoufir es KeresHedeimi r).

Szeged,

Mérei

ucca 15b.

Telefon:

12-31

MOTORKERÉKPÁROK
Utazáshoz

Sporthoz

A r a k ; 695.- 990.- 1150.-től

BUJDOSÓ IMRE
F e k a t e i a s ucca 15.

Szép és kellemes kerthelyiségében esténként és ünnepnapokon

Lakatos fióhs

«»»«1 i* konyha.
szegediek

Fajborok.

állandó

találkozó

Droher sörök
helye

D Í I * » » r">t • - — ^ C 7 \ f j
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Az állatoknak
köszönheti az ember,
hogy husz évvel tovább élhet
Beszélgetés az élő állatokon végzett kísérletekről
. böző fajtáit folytatjuk. Készben az élet viselBudapest,
március végén.
alapon,
A statisztika adatai szerint Euró- kedését figyeljük meg tudományos
pában a mult század első esztendejében, aztán a különböző szervek működésének mód1800-ban J87 000.000 ember élt. Európa jait, az állatok fejlődósét különböző külső belakosainak száma száz év
alatt, több, hatásokra, milyen behatással van az állatokra a táplálkozás, a mozgás és az életnek ezermint a kétszeresére szaporodott: 1900ban már 400.000.000 ember lakta földré- nyi megnyilvánulása. E kísérletek mindegyibeavatszünket. Egv harmad évszázad alatt 1933- kében van kisebb-nagyobb operatív
ra ez a szám 520,000.000-ra szaporodott. kozás, műtét, amelyet azonban — még a legA z ember átlagos életkorú 1870-ben 36 kisebb beavatkozásnál is — mondhatom: nagyobb gonddal és figyelemmel végzünk el,
esztendő volt, tiz évvel ezelőtt majdnem
husz évvel emelkedett az átlagos életkor: mint tesszük azt, az embernél. Az állát semmost már 56 évet ér meg átlagban az mi fájdalmat nom érez és semmi kényelmetlenséget nem okozunk neki. Ezt azoknak monember. Pedig: a statisztika arról beszél,
bog-v a születések száma nemhogv emel- dom, akik harcolnak a nemlétező viviszekció
kednék, hanem csökken. Még pedig lénye- ellen . . .
gesen. És mégis: többen vagyunk és sok- I
— Annak előrebocsátásával, hógv az állatkal tovább élünk. A z orvosi tudomány- kísérletek talán többet használtak a z allatoknak. illetve az orvosi tudománv két ágá- nak, mint az embernek, mert hiszen az álnak köszönhetjük ezeket az eredménye- latkísérletek révén tudjuk ma gvógvitani
a
ket. Elsősorban a bakteorológia hallatlan
sertésvészt, a száj- cs körömfáiást, veszettfejlődésének, másodsorban a fáidalomnél- séget. szóval azokat a betegségeket, amelyeküli,
vértelen é- steril
operációknak. ket általában a,z ember nem tud megkapni. a z t
Mindehhez hozzájárulnak azok az eredszeretném elmondani még, bogv a világon minmények, amelveket a modern gvógvszer- denütt törvénv iria elő a kísérletek médiait
tudománv elért. És én. az élettan tudo- és általában e kísérletek céljaira c«ak alamányának kutatója állithatom, hogv so- csonvrendü állatokat használunk fel. Amíg tízha nem értük volna el ezeket az eredméezer fehér patkánv kerül a műtőasztalokra,
nyeket, ha az ember nem vette volna köladdig
egv-kót mac=ka, vagy kutva áldozcsönbe kísérletei céliaira az á'lftt teetót,
za fel életét — mindnváiunkért' . . .
szervezetét és ha milltó ég millm állatnak kellett is elpusztulni a kísérleti ter'AllotJc'sfirUttk
nélkül nem tenne
mek operáctos asztalain: a kísérletek azt
orvosi
tudomány.
erodménvezték. lioev a vége°éle<ü ember
élete boldogabban hosszabb é« fáidalom— 'Állatkísérletek nélkül nem lenne Haladás
mentesebb lett volna ezen a földön. El- az orvosi tudománvban. Visarrteilődnék oK-an
végre: ez a végső célja minden tudománynívóra, amelvet el sem kétzélhetünk.
Minnak , . .
dent. amivel gvógvitani lehet az ember hrteg»
pfWit. csökkenteni és megszüntetni a fá'dalEzekkel a mondatokkal kezdte meg a nvl- mát. az á':-3toknak kA-Tftnketiük. ötven évvel
latkozatát Peznák
Aladár egvetemi tanár, az i ezelőtt Mahritia
és
M*«knv*zl'V
kn Kaikon
élettan tudós professzora, akit azért keres- j végzett kiserlotol során fedezte fel a h a °nváltem fel. hosrv az utóbbi időkben ann"iszor szőmirigi'gt és á'tanitntta mer- a e.nko-botogsényegre ke r ülö kérdésről, a viviszekcióról
beget. éllatoknok köoTönbetiiik az inzulint e«
sző'vessek.
azt. hogy a. CiikorKotPÉtpk életkora 90—ró évM't köszönhet az em^er annak. KOT állavel megbnsozabbodott. Az állatkísérleteknek
tok kerülnek műtőasztalra? Mit, köszönhetünk köszönketi'nk a vitaminok feife^erósot..
mi valamennyien, akik éb'ink <TMgozunk. sze— Az élő szerveretet csak élő szervezet
retünk — a pirosszemü ház'nvulnak.
tarkavizsgálatával lehat megismerni. Pbába v'ropöttves varangéoe békának, fürge feh°r egérgálom a szivet a mai vet m°eá"rtort p b-lál;
nek. fogait vioseritó patkányoknak. ánronfeoln
titkot nom tndem meg sohacom. kT-m f«d<Mm:
macskának uccákon összeszedetf kóbor ebekmikor lesz a sziv ingerült és mifel" kn]ső
nek és annak a sok-cok-millió ásatnak, aminek
bokatáook okoznak sziv—ö-nsöket C°ak aZ
mártírhalált kellett halmok azért, hogv gvóélő
állati sziv vizsgálatával iöbete1* rá arra,
gvitbató legj'en az ember életét pusztitó bemiféle
módon lobét a legventriUt szivet, megtegségek lériéia?
erősíteni. AHatJrisérletek nélkül sohasem taE kérdésekre kantom érdekes feleletet Bozlálták volna rneg a lázcsökkentő s/orokot,. a
nák nrofossznr nrtói közel három óráig tartó
beszélgetés 6orán.
Nbes

már

vbuszeke'S.

Ezt mnn'dto a rirofoosZOr*
— M'ndeneVelőtt,
azt kell
leszögeznem.
Hogv +(«*iti><á
»)7«rftf
Mert mit íelont e sió: v'vTsTO1--? á® á r t
felenti.
h<y»rr,UI Mi a b o n c á é * ' Bgv
'test. kibontása azért. bog" a benne levő szervek belvzotöröl állanotá'-ól ismereteket szerezzünk. A b " " á t
bentiek ki aró-t. l v g v
^ ^ ó r i . U k : bol tekerik a rnái. nvtaon 3 szine. miként helyezkednek el a kiilönbö'ő szervek. Azért, bogv mftggvőrődinnk a sZervejet
ösízetráeléröl. ma már nem á W n » n i i k ( W életet Ráérünk várni: elvégre minden é'ő 1énv
életének előbb-utóbb vége szakad.
Pusztán
anatómiai leiróoek kedvéért e e W o m
ü'ünk
V5vior»«i'eői tebát. nincs, ellenben vennék <fí1/1 tk* •"*-». •
— Állatkieérlet^k szá'milliószámra
folynak a z egész világon. E kísérleteknek külön-

A

TAVASZ

Olaszországban.
Abbazia, Venezia,
Firenze, R ó m a , Nápoly,
'Taormina, Geuua, - J
Milnno. az Olasz Riviéra
ó i az Ümsz Tavakhoz,
tetszésszerinti beosztásban
e g u e n l l e g , vatfu t á r s a s u t a z á s s a l

Neu Ernő

banküzlet utazási irodáidban.

vérnyomás erőeitőket és a szivserkeníő orvos;
ságokat. Állatkísérletek nélkül arra sem jött
volna rá az oivosi tudomány, hogy a fejfájás
enyhítésére félgram aszpirin elegendő, hiszen
a gyógyszereknek a dozirozáeát is állatokon
próbáljuk ki. A pajzomirig hormonját,
a
golyva ellenszerét az állatkísérletek adták nekünk, embereknek. Az állatoknak köszönhetjük, hogy immúnisak vagyunk egyes betegségekkel szemben és az állatoknak köszönhetünk minden oltóanyagot. Állatkísérletek nélkül nem lenne egyetlen belső szekréciós orvosságunk 6em. Az az angina
pectorisban
szenvedő ember, aki helyes élqjtmód és megfelelő medicinák segítségével tovább él 06 nyugodtan él: millió ós millió béka- és nvulszivnek köszönheti az életét.
— H a Erlich nem tudta volna átvinni aa
állatokra az ember vérbaiának baktériumait,
ismeretlen lenne ma a Salvarsan és általában csak azok a betegségek
gvógyithatatlanok, melyek az állatok világában sem pusztítanak ég amelyekkel állatokon nem kísérletezhetünk. Ha majd a leprát á t tudjuk vinni
állatokra, akkor — megtaláljuk maid a lepra
ellenszerét, védőanyagát
is . . ,
*
Kell, hogv hálásak legyünk a Tudomány vértanúinak . . .
Gondoljunk arra: mennyi millió fehér egérnek kellett elpusztulni addig, amig eliutott a
sebész addig, hogv biztosan tartsa a kést, l>a
operál.
Valamikor pestis, fekete himlő, kolera tizedelta az emberiséget.
A veszedelem megszűnt: hála a kícsinv állatoknak, amiket milliószámra tenyészt a tudománv.
Emeljük le a kalapunkat a londoni
Hvdo
Parkken a-Z ,. :xmereth>n hitw"
márvá"""~"'<"'hra előtt ég gondoljunk arra, hogv — nemcsak
megszámlálhatatlan állat, hanem ezernvi «ok
ember is odaadta életét, annak a tudománynak, amelvnek csak egv célja van: gondoskodni arról, hogv az életünk ujaid) és boldogabb
legyen . . .
Pa ál
Jób.

P E * , » l * « l , M C r
P E M f O
H u H s m o s * s z ' y f r b e i t . IV., 'rányl-u 21
a legtökéletesebb konfortot, a legkitűnőbb konyhát, kívánatra diétás ellátást, is nvu.it mérsékelt árak mellett. A legideálisabb tartóz-kodás családoknak.
Minden szobában hideg
és meleg folvóviz. Lift ciiel-nappal. Autóbusz és villamos közlekedés minden irányban. Telefon 182-527.

kerékpárokat
Mielőtt vásárol, nézze meg az 1938-as legújabb

Újból kaphatók a b é k e b c 1 i

e9yed0
UNION kerékpárok.
"
Kelemen Mártonnál
Kelemen-uccu 11. Rádiók — Írógépek — Csillárok — Kerékpáralkatrészek és gumik legolcsóbb beszerzése. — Nagy javító műhely — Kedvező részletfizetési feltételek.

dfclmagya por
Fa- f » gyU m Ules-

permetezők
el

minden gazdaangi
•elszerelések
4* szerszamok

gyUmMctkelék

Egyszerre két ruhát
hord a z idén
minden divatos nő . . .
Az

Orientexpresszen, vámvizsgálat

után.

Vasárnap, 1038. március 27.

szag

Kerékpár és
motorkerékpárok
nagy választékban

szült trottcur-köpeny lesz a divat, Vinnct, Paquin,
Molyncuz költeményeket hoznak ki. Délután a
hölgy, aki pár órával ezelőtt még angol volt,
franciévá vedlik és nyakkendöselyemböl készült
újszerű komplét visel, vagy fehér és fekete cloqué-ruhát ölt magára. A csikós erősen divat. Este tobzódik a mi művészetünk, az idén estélyi
ruhában éljük ki magunkat. A vonalak modernek
és uj kreáció az a ruha, amelynek más az eleje
és más a háta. A hölgyek egyszerre két ruhát viselnek, mind a kettő egészen más. Az egyik:
elől rózsaszinü, hátul fekete, a másik elől világoskék, hátul barna. Divatos a pikédiszités, a

leg

Icaobban

BRUCKNER

VASÚDVARBAN

legtöbb ruha fehér pikével van diszitve. A szörmediszités ugvszólván teljesen eltűnt.
Egy pár érdekes rajzot mutat még Keller
Ödönné.
Nem sokat értek hozzá.
* £ n a ruhákat sokkal szivesebben nézem © hölgyeken, mint begyömöszölve a kofferekben vagy
vázlatszerüen félkemény kartonon. De azért abból, amit az Orientcxpresszcn éjféltájban a divatnak ettől a kedves művészétől hallottam, okosabb lettem mégis, valahogy érzem, hogy nz idén
még elegánsabbak lesznek a n ő k . . ,
J. P.

Félóra hiányaik az éjfélhez.
A vámvizsgálatnak vége.
Nyitott kofferok hevernek szanaszét és e kofferekből tündéivilág mosolyog ránk.
Budapest és Bécs nagy szalonjainak tulajdonolni, az Idei divat középeurópai diktátorai utaznak c vonaton. Hozzák a modelleket Párisbót. Az
ember el sem hinné, mennyi rengeteg ruha lér
Tavasz újdonságai! ö y l t e , k i g y ó , k r o k o d i l
luxus kézimunka és
egy bőröndbe.
márkás
áruk
. . . É s nagyon j ó szemének kell lenni a fináncnagy választékban
nak, hogy aztán mindent észrevegyen...
Csodálatos: ezek oz urak és hölgyek, akik raKlauzál tár 3
Nemzeti Takarékosság „Hermes" eladási helye.
jtokon keresztül divatbemutatókra jártak Párisban, modelltervezőkkel tárgyaltak és selyemáruA legfontosabb, hogy mindig pontosan megállaház 3k polcairól szedették le a végeket, mindenpítandó a bőrünk természetének! megfelelő kozről beszélnek itt, csak éppen divatról nem.
metikumok használata, mert ilymódon
nagyon
A divatról talán csak én beszélgetek.
sokszor
sikerül
a
megfelelő
bőrápolószerek
kellő
Hlfogopi egv kedves ismerősömet,
K e 11 e r
használatával megszüntetni a bőr kellemetlenséÜdönnót, akinek a szalonja a legfelkapottabbak
geit.
közé tartozik ma Pesten éa megkérem: meséljen
Reiter Oszkárné.
nekem arról, amit látott és ©mit elhozott magával a divat fővárosából. Régi ismerősök vaÁpolás vagy kendőzés
KOZMETIKAI ÜZENETEK
gyunk, fiatal ujgágiró voltam még Szegedon, amikor Ivellerné édesanyjának, Ilerczeg Katicának a
Sokat vitáznak arról, hogv szükséges-e az ar- Makói előfizető. Az ilyen természetű bőrnél
szalonját ismerte az egész ország. Emlékszem: cot egyáltalában kendőzni. Még ma is sokan
csak az állandó kezelés és ápolás vezet abszolút
fiatalkori ideáljaimnak minden vágya az volt: vannak, akik mint egyetlen kozmetikumot, a vieredményhez.
egyszer a Herczeg Katicánál dolgoztatni...
zet és a szappant használják, nem gondolva arra,
Szomorú. Sohase szomorkodjon ezen, mert ezek— Az idei divatnak — meséli nekem Kelle. né
hogy némelyik arcbőr ápolásához és rendbentől a felesleges szőrszálaktól könnyen megszaba« lobogó vonalon, miután böröndjeit elhelyeztetdulhat. Az eljárás nyomtalan, nem fájdalmas cs
te — két jellegzetsségc van: fiatalabbá teszi a
végleges.
nőt, emellett alkalmazkodik a mai gazdasági viszonyokhoz és — sajnos — spórol. Odajutottunk,
Előfizető leánya. Házikezelésrc erősebb szert
bogy a legtöbb pesti és bécsi
szalontulajdonos
arc.izcii, krémek, olajak, nudere1
nem használhat. Leghelyesebb, ha szakember tatnár — filléres vonaton utazik Párisba. Dühöng a
Szeplő elleni fényvédő szerek.
nácsát kéri ki.
takarékosság. Általában az idén nincsen forraArcápolás. Homokpakolással szép eredményedalom a divat terén és ha azok az anyagok, ameSzeged, Dugonics-tér 11., 1. am. Teket lehet elérni. Természetesen nem utánzatokról
lyek tavaly drágaságuk miatt nem tudtak néplefon 26—02. Arcápolás.
SzéoséeT
szerűségre szert tenni, az idén keresettek lettek,
Vnn szó.
bák, szemölcsök, szőrszálak véide
ennek egyetlen magyarázata: a gyárak leszálltak
ges eltávolítása. Fénykezelés.
Szép asszony. Ne nyomkodja tovább, mert aa
a magas lóról és olcsóbban adják a portékájukat.
Tanítványok kiképzése. Olcsó bérletrendszer
nem segit a baján és pórusait helyrehozhatatla— A fiatalság utáni örök vágy leginkább a
nul kitágítja. Mitesszereitől csak szakszerű kevonalakban nyilvánul meg. A ruhák rövidebbek,
tartásához esetleg ez nem elegendő, különösen
zeléssel és gondos otthoni ápolással
szabadulsok a plisszé, a plisszé maga is már o fiatalsáolyan arcbőröknél, ahol a faggyumirigyek 'tul
hat meg.
got reprezentálja. Szenzációsak a szinek. Az im- sok zsiradékot termelnek. Az ilyen tisztántartás
priinék tarka tobzódásában a leglehetetlenebb fi- azonban a szárazbőrüeknél is nagy
Csabai. Ha a púder nem tartalmaz ártalma*
ártalmára
gurákat látjuk. Cirkuszi bohócokat, lepkéket és van a bőrnek. A legtöbb nő ma már magától is
anyagokat és megfelel az ön arcbőre természeténz exotikus őserdők minden állatát. E tekintetnek, akárhányszor puderezheti magát vele.
ráeszmél, hogy mennyire árt a szárazbörnek a
ben Schiaparelli és Rochas hoznak ki gyönyörű
viz és a szappan használata és kellő tanács hidolgokat, örülök, hogy legszebb modelljeiket ma- ányában házilag ugy igyekeznek a bajon segiteni,
gúménak mondhatom.
bogy tejföllei vagy vajjal kenegetik az arcukat.
— Anyagokban egészen uj a tweed, amelyből
Ezek az anyagok tényleg a bőrbe beszivódó zsirl
Ma délután és este és kedd kivételével minden
flz angol szabású köpenyek készülnek és a tricot- tartalmaznak^ dc a bőr redöibcn és pórusaiban
este
jersey, amely a pasztell minden szinében ragyog. könnyen tnegromlanak és bomlási termékeik nemA sötétkék renaissancát éli. Egyedül a pötlyös csak- hogy kellemetlen szagot árasztanak, hanem
anyagok emlékeztetnek nagymamáink korára. Eba bőrt izgatva gyulladást is okozhatnak.
A szezon legnagyobb sikerű operettje!
ből a korból nem jött vissza semmt, talán egyeAz még nem úgynevezett kendőzés, ha valaki
did a tüll, -amely azonban másként érvényesül,
Kedden este és szerdán délután
helycsen ápolja arcbőrét és a különböző háziszemint ezelőtt. Estélyi ruhákat el sem lehet tüll
rek
helyett
rendes,
bőrének
megfelelő
arcvizet
nélkül képzelni és Lelong. meg Piguet és Balanciaga ragyogó álom-ruhákat hoztak kl Bois de vagy arcolajat, arckrémet és púdert használ. A
jó bőrápolókrém könnyen beszívódik a bőrbe és
rose-bót.
különös előnye, hogy vegyileg teljesen tiszta és
— Délelőtt a gyapjujersey, hozzá twccdből kéés 12 tagu balettkarának felléptével
főleg, hogy He ni romlékony, káros alkatrészeket
r.eni tartalmaz. Ez utóbbi természetesen
csak
azokra g bőrápoló szerekre vonatkozik, melyek
15 szenzációs
balettszám és
Ki ön szállodája BUDAPESTEN a
elsőrendű, megbízható alapanyagokból
késjuli:ok.
>i
1 felvonásos balott.
A nap, szél, eső, hideg levegő durvává, hámióvá teszi az arcbőrt és igy a legtöbb arobör
Budapest szivében a Nemzeti Szinház mclDélutáni
előadások:
uem is bírja el védtelenül ©z időjárás viszontag'ctt: V l l t , Csokonay utca 14.
ságait, tehát valósággal védőréteggel kell azt beKedden: Hajnali vendég. Filléres helyárak.
Tökéletes modern komfort — Folyóvíz és
vonni. Nappali krém és púder használata képezi
központi fűtés rfuoden szobában.
Szerdán: Lya Knini és Milloss Aurél balett.
a legegyszerűbb védelmet és a mai felfogásunK
Budapest valamennyi villamos vasútja és
szerint az igy kezelt arcot nem is tartjuk kco>IöCsütörtökön: Gül baba. Filléres hely árak.
autóbusza a hotel közvetlen közelében.
zöltnek, csak ápoltnak. Természetesen az arcbőr
Egyágyas szobák már 3 pengőtől, kétágyas
Szombaton: Otil hiba. Ifjúsági előadás. Fil©zobák ö pengőtói, teljes penzió 6.50 pengő.
helyes úpoUjsához nem mindenkor elegendő az
léres le'yá ;k.
ilyen egyszerű védelem.

ODELL

Cipőház

Amerikai citromos kMmények.

fieier oszharne kozmetikai intézete

Szeged Városi Szinház
JÚLIA

Lya Karina
Milloss Aurél
Nagy balett-est

CORVIN SZÁLLODA

fe

A babatündér"
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Súlyos veszedelem fenyegeti
a Fehértó ősflóráját és faunáját
Dr. Berelzk Péler nyilalkozaía az üzemi bizottság döntéséről
(A Délmagyarorszdg
munkatársától.)
A város
üzemi bizottságának legutóbbi ülésén került tárgyalásra a gazdáknak azon kérelme, hogy a Fehértó egész teriiletét engedjék át legelő céljára, a
bizottság a kérelmet teljesítette. Az ügyben felmerült az az aggodalom, vájjon nem veszélyezteti-e
ez a lépés azt a nagy speciális és tudományos értéket, amely a szegedi Fehértó növény- és állat,
világában rejlik. Megkérdeztük dr. Beretzk Péter
főorvost, aki a Fehértó nagy tudományos értékére
elsőnek hivta fel a nyilvánosság figyelmét és
aki lelkes és tudományos kutatója ennek a sajátos
világnak, dr. Beretzk munkatársunk kérdésére a
következőket mondotta:
— Szomorúan vettem tudomást a történtekről.
Éppen most azon fáradozom, hogy megszerezve
a hivatalos tudományos világnak a véleményét, felkérjem a polgármester urat, hogy az üzemi bizottság döntését ne tegye magáévá.
— Birkalegelő mindig volt és keH is lenni ezen
a nagykiterjedésű területen, de csak ott, hol a tavaszi hónapok alatt lehúzódik a viz és legelésro
alkalmas terület marad. Ez a terület az egész Fehértónak több mint felét teszi ki. Az ilyen vadszikes területen termő növényeket a marha nem
eszi, csak az »igényfe'en« birka. Ez azután megeszik mindent, tehát a pusztításban nincs hiány.
Az évezredes tófeneket azonban védte az Úristen,
mert itt rendszer csen volt viz a tavaszi és őszi
madárVonu'ások idején. Addig pedig, mig száraz
időben a nyári nap heve fel nem szivta ott az
utolsó csepp vizet is, e területet borító széki sás
kifejlődött és ekkor ez a kemény növény már nem
'kellett a birkának, mert az érdes, reszelős széki sás
összevagdalná az állat száját. Megeszi azonban
a birka ezt a növényt zsenge állapotában. Mi tehát a helyzet most? A Fehértó a halastó létesítése
óta bármely pillanatban megfosztható
a vizétől.
Ha tehát a birka éppen zsenge sásra éhezik, nem
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Ismét itt az alkalom!

Cser meg ezer

ember nyert már a

m. kir. osztálysorsjátékon
M» majdnem mindenki Tesi oezUlTeorsjegyet, mert
kl< (ss eggel nagy vagyont nyerhei!

Április 9-én kezdődik
az nj sorsjáték, nagyon ajánlatos, hogy

rendeljen egy sorsjegyet
bármelyik főórusílóná',
mert akkor r e m é n y e biztosan lesz,
söt gyorsan meg is g a z d a g o t h a t !

700.000
Legnagyobb nyeremény szerencsé, esetben

Jutalom és nyeremények készpénzben:

400.000

70.000

2z 40.000

300.000
100.000

50.000
2x 30.000

aiz aoiooo
32x 10.000

stb., stb. pengfl összesen llözal 10 mllli6
p e n g ő i mely összeget azonnal kifizetik.

A sorsjegyek fele nyer
Az I. oszt. sorsjegyek hivatalos ára:
Egész

Fél

Négyed

Nyolcad

2H pgnsO n pengő 7 gengö 3 pengú
Kifizetni van Ideje a h ú z á s e l ő t t !
M i n d e n k i viszonyaihoz m é r t e n
vehet részt a s o r s j á t é k o n !

kell egyebet tenni, mint felhúzni a zsilipet március
végén és pár nap multával a birkahad lee:zi a
földből az éppen kiütköző sást, amely természetesen vizétől megfosztva kihajtani már nem fog.
Nem kell mást tenni, mint két-három éven keresztül ezt az eljárást végrehajtani és akkor sikerült ezt
az évezredek óta
Fehértó területéről

buján növő
eltüntetni.

széki

növényt

a

— Elhibázottnak tartom az eljárást minden
szempontból. Hiszen e terület nem buzavetés, hogy
róla a vizet leeresszük. Sőt! A flórának a virulása
egyenesen a vízhez van kötve. Arról nem is aka-

0 törv védjegyű

fteriüK
AZBESZTCEMENT NAGYLEMEZ.
Könnyen tisztán tartható.

ETERNIT MÜVEK
B u d a p e s t , V,Berlini tér 5.

rok beszélni, hogy e teriilet ornitológiai szempontból is teljesen elvesztené a

jelentőségét.

— Fel kell említenem azt a körülményt is,
hogy a tudományos áldozat a gazdasági érdekekért még a városra anyagi áldozatot is ró. Ez a
határozat ugyanis 1500 pengőjébe kerülne a városnak. Eddig a halastó üzeme használta fel, mint
legjobb gátvédelmi anyagot a betakarított sást s
most kénytelen lenne a rosszabb szalmát venni e
célra. És ha még ez az intézkedés a szegedi gazdák érdekében történnék! A birka után Szeged városa 1 pengő 20 fillér füpénzt szed. Ugyanekkor
Sándorfalva község 4 pengőt. A Fehértó határos
Sándorfalváv.il, a sándoríalvaiak a birkákat ide az
olcsóbb területre váltják ki. A Fehértára kiváltott
1200 birkának tehát jórésze sándorfalvi.

momotoirsk

A fodrászok munkaideje

Igen tisztelt
Szerkesztő
uri
Szíveskedjék
alanti soraimnak nagybecsű lapjában
helyet
adni. A Délmagyarország
egyik
számában
levél jelent meg a fodrászok munkaidejével
kapcsolatban. A levélíró többek között a z t irta, hogy a segédek nem ragaszkodnak ecni a
48 órás, sem a hatvanórás munkaidőhöz. Ez
tévedés és az derül ki a levélből, hogv írója
— Nyilatkozatomhoz hozzá kell még tennem, nem jár a segédek gyűléseire és nem tájékozóhogy tisztában vagyok a gazdasági élet követelr- dik az ottani hangulatról. A segédek
igenis
ményeivel, de ne kívánjunk olyat, amely túlzásba ragaszkodnak
a 48 órás munkahéthez
és
a
.megy. Kérdezetni: indokolt-e ilyen intézkedés, ami- segédek nem fogadják
g. 74 órás
munkahedőn a város — ha ez az üzemi határozat telje- tet, sokan még ennél is többet kénytelenek
sedésbe menne — nemcsak nagy tudományos érdolgozni. Reggel félhétre be kell menniök és
tékél vesztené e', hanem még 1500 pengő pénzbeli este félnvolckor szabadulnak, még ebédideiük
sincs. Mikor mehet ilyen körülmények köáldozatot is je'entene.
zött szegény segéd friss levegőre, mikor pihenhet és szórakozhat. A z t hiszem, hogv
minden rendes _ iparosnak csak az lehet, az érdeke, hogv egészséges és jókedvű alkalmazott
álljon rendelkezésére. A vasárnapi munkaidőt
is rövidíteni kell, nem lehet az. liogv vasárnap is két, három órakor kerüljön haza egv
segéd. Mi se*fdek elegendő ebédidőt ós annak
szigorú betartását követeliiik. Azoknak, akilc
ezt a kérdést nem igy látják,
az; üzenem,
hogv látogassák meg néha a segédek gyűlé(A Délmagyarország
munkatársától.)
Pénteken
délután kellemetlen incidens ért egy külföldi autót seit és akkor jobban tájékozva lesznek a helyzetről és a segédek kiván almairól.
az alsóvárosi temető mellett. Egy Jugoszláviából
Tisztelettel: Eav fodrászseaéd.
(Aláírás.")'
érkező angol rendszámú túraautóra közáport zúdí-

Gyermekek kőzáporral
fogadtak egy Szegedre
érkező angol autót

tott egy 6—8 főnyi gyermektársaság.

Az autó meg-

állt és az utasok ijedten szálltak ki be'-őle, meglepetten látták, hogy az utmelletti kubikgödrök vizében nevetve in'eget feléjük az éret'en gyermekhad, akik a vakmerő csínyt elkövették. Az éles
kövek kárt is tettek az autóban.
Az eset mellett nem lehet szó nélkül elhaladni.
A kiállítások és vásárok és különösen az eucharisztikus kongresszus, majd a szabadtéri játékok idején a külföldi autóforgalom lényeges megnövekedésére kell számitani, akiknek kényelme kedvéért
a város legutóbb a kövezetvámről is lemondott.
A Szatoadkai-uti vámháznál az angol autó utasainak egy szép szegedi prospektust nyújtottak át. A
kedves figyelem bizonyára jólesett az angol vendégeknek. Sajnos azonban pár perc múlva ezt
a kellemes benyomást lényegcsen lerontotta a gyermekek közápora.
Fel keí

hívnunk

a hatóságok

figyelmét

a tör-

téntekre, a külföldi autósok megkímélése végett az
ilyen útszakaszokat szigorú

rendőri

c'lenőrzés

alá

kell venni és minden eszközzel nie.g kell akadályozni a hasonló »tréfákat«, amelyek a legsúlyosabb támadást jelentik a magyar és a szegedi idegenforgalom ellen.

ITT A TAVA/ZI
Női és férfi ruhasziikségletét
már
most
szerezze
he!
Legnagyobb
választék
női-,
férfi-'és
gyermek
ruhák, kabátok,
felöltőkben

Blau Ignátz

nőt-, férfi- és gyermekruha áruháza,
KELEMEN UCCA 3TÁJÉKOZTATÖ

ÁRAINK:

Női tavaszi kabátok divatszinekben
16—
Női divat kabátok, végig selyemmel bélelve
24.—
Női modell tavaszi kabátok
30.—
Női teveszőr kabátok
24.—
Férfi öltönvök divatszinekben 22.—
Férfi kangarn öltönyök
28.—
Férfi felöltők divatos mintákban
28.Férfi tavaszi kabátok, selyem kiállítás
30.—
Burbury raglánok
36.—
Trenc Coat slavota béléssel 24.—
Divat és sport nadrágok
5.50
Fiu és leányka tavasai
kabátok
12 -

P-től
P-től
P-tői
P-től
P-től
P-től
P-től
P-től
P-től
P-től
P-töl
P-től

Mg- Tekintse mea áras kirakatainkat.

ú

12

d é l m a n v j n r » n ? 7 s ( l

G y ő r i
államilag

p l i s p ő k s é g s z a n y l g a z d a s á g a

giimfikórmentesnek

nyilvánított

la E M E N T Á L I

tehenészete

tejéből készült

SAJT

Berakat és eladási iroda: Budapest, IV.. Kipály Pál ucca 9.

Telefon: 1B3—574

Vasárnap, 1958. március

Féláru utazási kedvezmény
a szabadféri játékok
látogatói részére
Bornemisza
Góza kereskedelemügyi miniszter értesítette dr. Pálfy József polgármestert, bogy kívánsága szerint féláru kedvezményt engedélyezett a szegedi szabadtéri játékok látogatói számára. A kedvezmény julius 20-tól augusztus 15-ig érvényes a Szegedre utazásra, míg a visszautazásra julius 23tól augusztus 17-ig. Ugyancsak megengedte a
kereskedelemügyi
miniszter, bogy a Máv.
igazgatósága filléresáru ünnepi vonatokat iuditson a 6zabudtéri játékokra.

Iii a iavasx

Védje

— A zászló elleni támadás miatt 3 hónapra
ítélték Kémeri Nagyot. Budapestről jelentik:
Magánosok elleni erőszak címén szombaton
aonta felelősségre a budapesti
törvénvszék
K é r a e r i N a g y Imrét, akivel
egyidejűleg
állott a biróság elé M ó z e s János joghallgató.
Vagyotirongálás vétségével is vádolta a bíróig, Kémeri Nagv október 6-án a Szent István
Lajtárai EgvcsiWet felvonuló csoport ját föb! dinagával megtámadta. A zászlóvivő kezéből
1
icsavarta a zászlót és láblial tinorta. Kémeri
i igadta bűnösségét, hasonlóan Mózes János is.
A tanúkihallgatások Során kihallgatták dr.
Z e ö k e Pál fővárosi tisztviselőt, aki azt vall Un. hogy a felvonuláskor pfuiiolták
őket.
zsidő-hérenceknek" nevezték a zászlóval felvonuló diákokat. Kémeri közéi ük us r olt, megragadta a zászlót, amikor azonban látták, hogy
nem boldogulnak, elsznladtek Vómerinél foi.-ns
volt a tanuk szerint és azzal hadonászott. Haranlóan vallott ifiubb P a 11 a v i c í n i Gvörgy
• A biróság h'émcri Nagv Imrét 3 hón»ni főgázra ítélte, Mózest felmentette a törvényszék.

6rrmeK m\ és sporno^su
vegyen a ká- I/ÁIIOM Byermokkoosi
szilőnól, vitéx llullfiy és vasbutorüzemében, Kálvária u. 44. Tel. 1 —38
Ott loenlciirtbb: Állandó raktárt Narr válaartóki
Tóbiás Jenő Budapestre érkezett. Budapestről jelentik: Jelentette a Délmagyarország,
hogy a Telefongyár Itt. csütörtökön bejelentette a főkapitányságon vezető főmérnökének,
T ó b i á s Jenőnek rejtélyes eltűnését. A főmérnök Berlinben volt és onnan Prágán keresztül jelezte visszaérkezését, közben egv teljes hét telt el és a főmérnökről nem érkezeit
semmi értesítés. Pénteken azután a főmérnök
váratlanul megérkezett Pestre és elmondotta,
bogy vakbélirritációval megbetegedett, szanatóriumba szállították. Valakit megkért, liogy
táviratozzon Budapestre, ugv látszik azonban
az Illető a táviratot nem adta fel, így támadt
a félreértés elmaradása miatt
Meg-bizlinló

kOTOr6ke

margitszigeti

évelő solyempázsit fűmag--

votö?afr

Hegedűs Nándor szaküzleté-

bon vegyen!

Tisza Lajos körút 51.

— A szubóipari munkabérek. Szombaton
megérkezett a szegedi kereskedelmi és iparkamarához az a miniszteri rendelet, amelyben
megállapítást nyertek a szabóipari közszállltási munkálatokban foglalkozó munkásoknak
fizetendő legkisebb munkabérek. A határozat
az ország területét két csoporti a osztja, az
egyikbe tartoznak Budapest és környéke, valamint az összes törvényhatósági és megyei városok, a második csoportba a kis- és nagyközségek. Szeged területére az elsőosztályu
kézi munkásoknak őO. a másodosztályú kézi
munkásoknak. 10, ..a kel lékgépésznek és vasulónak 62, az önálló gépésznek cs vasalónak 68
és a bedolgozó önálló iparipazolvánnyal rendelkező szabóiparosnak 68 fillérben állanitolták meg a munkabéreket. A heti 48 órán tul
teliesi tett munkáért ?ö százalékkal több órabért kell fizetni. A határozat pontosan előírja
az egves hatóságok részére készítendő ruhadarabok elkészítési módíát és ideiét.
— Klegyzó-. D ó r a Mancikát eljegyezte K o n k o l y István Minden külön értesítés helyett.)
— Staulfor dobozos Rochefortot kérjenl

— Számos női bajnál gyakran végtelen nagy
megkönnyebbülést szerez reggel, éhgyomorra
egv félpohárnyi természetes „Ferenc József"
keserűvíz azáltal, hogv a lielek
tartalmát
gyorsan felhígítja és akadálytalanul
kiüríti,
azonkívül pedig az cmészlőszervek működését
lényegesen előmozdítja. Kérdezze meg orvosát.

Osztálysorslegyek
a 40.-lk játékra már kapható*-

-zenerti Kézművesűanknál

— Juhász Gyula-emlékest. Szeged nagy költőjének emlékére április 6-án este fél 9 órai
kezdettel a Tisza-szálló nagytermében emlékünnepet rendez a Bethlen Gábor Egyesület.
Az esten közremükölnek: S i k Sándor egyetemi tanár, D u t k u Ákos, V e r e s Péter irók,
K a r a n v i Lillv zongoraművésznő és K a t on a Mária. Az est iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg.
— Gusztustalan dolog társaságban szódát nyelni a gyoniors.iv tultengésben szenvedőknek. A
hatás nem egy leányálom. 11a azonban a finom
„SAVOLT" csokoládé szeletkét szopogatja, nemcsak csemege, de pillanatok alatt eltünteti a gyomorsavból eredő kinos érzetei. I'ár fillérét gyógyszertárakban beszerezhető. Forgalomba hozza
Mihály Ottó gyógyszerárugyár, Budapest, VI.,
Podinanicky-ucca 43.

Fai a gyomra?

3?.

arcbőréi

szeplő, májfolt, pattanás és a nap egyéb
káros hatásai ellen. Kozmetikai cs bőrápoló szerek legolcsóbban
a

Vénusz

Dvoqéviában

Mikszáth Kálmán ucca 5.
— Két baleset a pisztollyal. F i s c h c r
József '25 esztendős domaszéki legény péntek
délután töltött pisztollyal játszadozott, közben
a revolver elsült és a golvó combjába fúródott. Állapota súlyos. — Hasonló baleset érte
pénteken D u d á s Kálmán 17 éves[ dorozsmai
legényt, akinek kezében ugyancsak elsült a revolver és a golyó a tenyerét járta keresztül.
Mindkettejüket a kórházban ápolják.
Sírköveket legolcsóbban Fábiánnál. Kálvária u. 46.

Friss tánvérica
ételofa5
1

ísS&VSS^

Hegedűs Nándor

ÍUszernereskedfinél, Tisza Lajos körút 51.
A Szegedi Temetkezési Egyesület jubiláló
közgyűlése. Gvümölcsoltó-Boklogasszony napján tartolta a Szegedi Temetkezési Egyesület
90- közgyűlését az ipartestület márványtermében L a n t o s Béla elnök vezetése mellett. A
nagy érdeklődés mellett megtartott közgyűlés
legkiemelkedőbb eseménye volt az egyesület
90. éves történetéből az utóiibi évtized eseményeinek ismertetése, amit B á l i n t Gyula Sándor egyesületi titkár irt meg. A közgyűlést
társasvarsora követte, ahol L a n t o s Béla elnök köszön tölte az egyesület tagjait és a lúrségyesületek megjelent képviselőit, akiknek -.levében dr. S ő r c g h v Mátyás mondott beszédet. A vacsora alkalmával felszólalt még clr.
Hunyadi János, Bálint Gyula Sándor, Jager
Gvula és Jani Mihály.

sokas; u ? HOSSZ a Hozerzele ?
S/edfen GUSZTIN-haosu'áí!

Minden
ára

gyógyszcrtárban

kapható.

Egy

doboz
1:20 P

— Nök napja. A szegedi szociáldemokrata párt
nőmunkás csoportja április 3-án, vasárnap délután
pontosan 5 órai kezdc.t-el az ipartestület márványtermében Nők Napja ünnepélyt rendez, melyen az
ünnepi beszédet Kéthly Anna országgyűlési képVÍL'C'Ö mondja. A műsoron szerepel: a Szegedi Általános Munkás Dalegylet, az SzMTE mandolinzenekara, Schuartz Lipólná szavalattal, Heis i j Józsefné énekszámokkal és Kádár Marika gyermektáncosnő táncrzámokkal. A Szegedi Munkásszinpad
tagjai néhai dr. Balassa Ármin 1 felvonásos »Parasztszivek* cimü népszínművét adják e'ő.
— Festőmunkások értekezlete. A szegedi festőipari munkások március 29-én, kedden eáe fél 6
órai kezdettel az Lpitőmunkásotthonban (Fodorucea 10.) szak értekezletet tartanak, melyen a festőipari leyki ebb munkabéreket Ladvánszki József ismer le. i.

rrjiiöK

CIAN

Dugonics-tér 11.

uaiaaia

Müller palota.

Te'efon 25—30.

Ocsú, megbízható,

garancia'ténes.

— Egyiptomot, Alexandriát, Kairóban Tutankamen kincseit, a gizehi piramisokat láotgatják meg
rendkivüli olcsón a görögországi társasutazás
részvevői. Minden felvilágosítást megad és prospektust küld a Via utazási iroda, Budapest, Í V ,
Yáci-ucca 36.
Ivávépörkülcs naponta reggel 7—9-ig Kocsisnál.

RácznaK uan szive!
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Vasárnap, 1938. március 27.
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STIRIH

STEYR

kerékpárokat
kizárólag nálam kaphat. Hamis utánzatra ügyeljünk
Wo'fner, Relfhoffsr. Emersé gumik, alkatrészek és

a á ok

legolcsóbban

W
o I ff P é t e r
eépáruháiában, Mid ucca 1,

Melczer professzor előadása
a Piarista Diákszöveíséoben

"/

A Piarista Diákszövetség ifjúsági csoportjának
előadássorozatában szombaton dr. Melczer Miklósi
egyetemi orvosprofesszor tartott nagy érdeklődéssel kisért e'őadást *A nemi önmegtartóztatás és
a r.emi felvilágosi'ás kérdése* cimmel. Csefktí István megnyitója után a professzor szembeszállt az
absztinencia állítólagos idegi és egészségi hátrányait hirdető tanokkal és mind a relatív, mind
az abszolút önmegtartóztatás lelki és szervezeti
előnyeit fejtegette. Hangsúlyozta, hogy a serdülőkori absztinencia csak természetes uton valósítandó meg, gyógyszerekkel cl nem érhető és a helyes mértékkel alkalmazott sport és testmozgás
idején biztositható legkönnyebben. A felvilágosítás
pedagógiai nehézségeit vázolta ezután és a csak
egyéni felvilágosi:ás gólyameséi helyett inkább az
iskolai, együttes és bizonyos növény- és állattani
tanulmányokra épülő közléseket ajánlott. A felvilágosítás biológiai és hygiéniai kettősségét tárgyalta,
az elsőt az iskola, az utóbbit a környezet tapintatos
munkájára bizta. Előadása végén a férfi és a nő
kettős moráljának tár adalmi és etikai szempontokból va'ó visszá ságaira mutatott rá.
A közönség meleg tapsai után dr. Kari János
piarista gimnáziumi igazgató mondott köszönetet
az előadásért* Melczer professzornak, kiemelve az
előadásnak pedagógiai szempontból va*ó következetességeit és iránytmutató tani'ását.
Az előadássorozat utolsó előadását áorilis 2-án,
szombaton délután 5 órakor tartják, amikor dr.
Várkonyi Hildebrand egyetemi tanár
gyermeklélektani kérdéseket fejteget.

— A kisteleki vágóhíd pályázata. Mint m á r
megírtuk, a kisteleki vágóhíd felszerelésére a
községi elöljáróság pályázatot hirdetett. Az
érdeklődők beadták pályázatukat, azonban a
községi elöljáróság, majd a községi képviselőtestület a pályázatot érvénytelennek mondotta
ki és ujabb pályázatot hirdetett, melynek határideje 26-án járt le. Az első alkalommal 12
pályázat futott be és ebből most második alkalommal csak öten adták he a pályázatot, mig
négy u j pályázó is van, közöttük három helybeli lakatosmester. Az ajánlatok
felbontásánál meglepő eredményt észleltek az első pályázattal szemben. A legolcsóbb ajánlat 8500, a
legmagasabb ajánlat 12.000 pengő. A legalacsonyabb ajánlattevő dr. Bárkányi Ferenc szegedi vállalkozóé, aki rokkantjogon is kedvezményt élvez. Végső fokon az április 4-én tartandó közgyűlés dönt.
— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten
született 13 fiu, 20 leány Szegeden. Házasságot kötöttek: Kovács István és Rácz Mária, Misán György
,05 Kiss Anna, dr. Bmckner Emil János és Gucker
Emilia, Légrádi István és Márton Mária, Gchulik
Márton és Libás Mária, Szabó János és Tónál Lidia, Kiss Ferenc és Ábrahám Veronika, Ziinmcrmann Béla Nándor és Gulyás Erzsébet: Meghaltak:
özv. Szalay Ernőné 43, Király István 81, özv. Halász Mihályné 83, Tanos Józsefné 69, özv. Papp
Pálné 89 éves, Virág József 1 napos, Baráczíus
Imre 2 hónapos, Peták Illésné 29, Dunai Imre 87
éves, Csordás Gyula 6 hónapos, Süli József 12 hónapos, Nagy Károlyné 46, Borbola József 59,
Szűcs Imréné 33, Molnár Balázs 49, Színák Ferenc 74, Szabó Sándor 63, Róna Józseíné 40, Csikós Imre 69, özv. Kiss Istvánné 87, özv. Róka
Sándorné 76, özv. Vesze'.ka Nándorné 85, Weöres
Rajmond 39 éves, ifj. Zinver István 2 hónapos,
Vass József 78, Czeglédi Sándor 72, Virág József
68, Eke György 39, Vörös Gyula 89, Orth Pál 67
éves, Bartha Sándor 3 hónapos, özv. Kovács Gyuláné 70, özv. Koncz Lajosné 82, Goldschmidt Albert 76, özv. Reich Mórné 86 éves, Mészáros Ilona
8 hónapos, Fehér Sándorné 78 éves korában.

Dobrowen
április 8
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MIHÁLY

OTTÓ

MIOPHARMA

gvógvszerérugvár
Budapest, VI., Pcdmaniczky ucca 45. sz-

— Tüzérek összejövetele. Felkérik a Szegeden
tartózkodó összes volt tüzéreket, — tekintet Délkül arra, hogy mely tüzérezrcdnél teljesítettek
szolgálatot —, hogy a folyó évben egy Szegeden
tartandó tüzéremlékünnep előkészületeinek megbeszélése végett hétfőn este 8 órakor a Tamássyvendéglő különtermében (Tábor-ucca 8., Valériatér sarok) megjelenni szíveskedjenek.
— Ideges kedvetlenség gyakran a rendellenes
emésztés következménye. Szab^yozza emésztéséi
a Darmol mely szükséglete szemit adagolható és
enyhén hajt. A Darmol hatása tartós használat
esetén sem csökken, megkönnviti testét és megszabadítja a terhes ideges állapottól.

— A szegedi elemi iskolák matinéja. Ünnepet
ül április 3-án, vasárnap délelőtt a szegedi községi elemi iskolák gyermekserege. Több éve már,
hogy az elemi iskolások szegénysorsu iskolatárlillaszereh, pipere- és
saiknak könyvek beszerzésére a szinházban előháztartási cikkek
adást rendeznek. A tiszta bevétel teljes egeszében a szegény tanulók könyvsegélyére szolgál. A
és g\ apjuioronláll
szőnyegei
kiváló belvárosi leányiskola apróságai három csoportminőségben — julányos árban. Szőnyeg
javí- ban táncokkal, a belvárosi fiúiskola kis cserkéa legolcsóbban — kaphatók
szei mókákkal szerepelnek, a rókusi iskola kttás szakszerű vezetés mellett.
Kárász ucca 12
tünö énekkara dalokat ad elő, a Sziliért-, CsonDr. med. L á s z l ó - és B 4 r d y- íélo készítmények
grádi-sugárutl és Somogyi-telepi iskolások színegyedárusitója
darabokban játszanak, az alsóvárosi iskola növenSzened.
NemesiaKács
ucca
30.
—
—
V —
dékei magyaros ritmikus tornát mutatnak bc, a
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak'
közzenét a leventezenekar szolgáltatja. Az elő— A felsővárosi Katolikus Népkör ma délelőtt
adás léi 11 órakor kezdődik. Jegyek a községi is- a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 3 kovács,
I I órakor tartja évi közgyűlését a felsővárosi kolaszéknél, a Mcrcy-uecai leánykereskedelmi is- 1 stabil gépkazán fütő. 1 géplakatos, 1 motorszerelő, 1 mérleglakatos, 1 órás, 3 faesztergályos, 3
Katolikus Házban.
kola épületében kaphatók.
— Nótnbeniutató délután. A Dankó Pista-Tár- kádár, 5 bognár, 2 kosárfonó, 2 kötélgyártó, l
— ELŐADÁSOK. A Ferenc József-Tudományegyetem Barátainak Egyesülete 31-én, csütörtö- saság a felsővárosi Katolikus Népkör és a Tö- kefekötő, 2 borbély, 3 hölgyfodrász, 1 szabó, 8
kön délután 6 órakor az egyetem aulájában sza- mörkény Társaság nótabemutaló délutánt ,rendez cipész, 2 papucsos, 1 ács, 4 ügynök, 3 kifutó, 1
badegyetemi előadást tart. Előad dr. S í k Sán- a Felsővárosi Kultúrházban vasárnap délután 6 nőtlen gazdasági mindenes. Nök: 3 hölgyfodrászr.ő helyben és vidéken, 5 cipőtüzönő, 2 kifutóleány,
dor egyetemi iauár „Kölcsey" (Halálának szá- órai kezdettel. Sok sikerüli dal fog elhangzani a
3
szönyegszövönő, 1 éttermi kiszolgálónő, mindéhangversenyen,
amelyek
már
kiállták
a
daltkedzados évfordulójára) cimmel. Belépés díjtalan. —
A Socicty of the Hungárián Quatcrly Szegedi An- velők biráUtát Győrök László és László M'.ci nes szakácsnők, mindenesleány, 2 varrólány. Hafogják énekelni a dalokat, a kíséretet Török Mi- digondozottak részérő fenntartott munkahelyek: í
gol-Magyar Csoportja április 1-én délután 6 óramolnár, 5 téglagyári és fürésztelepi munkás, 2
hály
és Boldizsár Kálmán látja el, dr. L u g o s i
kor tartja a szegedi Ferenc József Tudományegyetem aulájában alakuló ülését.
S u r á n y i - Döme ismerteti a dalokat és szerzőket és Dnnkó cipőlüzőnő, 4 koppasztónö. Foglalkozást keresPista regényes életéről mond el részleteket, a be- nek: 1 könyvelőnő, gép- cs gyorsirónök, kiszól,
t ' n g c r Tivadar dr. egyetemi tanár megnyitó begalónők, kereskedösegédek, 1 lovász, 1 szobáins.
vezető
beszédet dr. N é m e d y Gyula tartja.
szédet mond, Sir Richárd W i n n L i v i n g s t o r e, a Corpus Christi College (Oxford) elnöke
cngolnyelvü előadást tart „Az angol középiskola"
cimen. — A szegedi zsidó hitközség kulturbizottsága 27-én este fél 0 órakor a hitközségi székház
nagytermében „Fiatal tehetségek cst"-jét rendez.
Az est előadói: Bárdi Teréz, dr. Neumann István,
Galyasi Miklós, Pcikátai László. — Az Egyetemtermészetes
barátok Egyesülete bölcsészeti szakosztálya márKönnyű — Vasmentei - Jó isU
GYÓGYSZERE
cius 30-án délután 6 órakor az egyetem archncoloKérdezze
meg
orvosát!
giai intézetében (Biross-uccn 2.) előadóülést tart.
a
Mindenütt kapható !
világhírű
Flőad: dr. P á r d u c z Mihálv „Hunkorszaki lelet
Csongrádról" cimen. — P. K e r k a i Jenő főisLerakat Szegeden:
kolai tanár 29-én, kedden este 8 órakor „Népi
ífjuságunk szervezésének jelentősége"
címmel
n tanárképző főiskola nagv előadótermében előadást tart.
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_ Alá egész nap olt görnyed az Íróasztal
mellett, igvék reggelenként felkeléskor egy kis
oliár természetes „Ferenc József" Ueserövict, mert az a bélinüködést szabályozza, a
yomoremésztóst előmozdítja, a vérkeringést
lénkiti és a munkaképességet fokozza. Kérlezzc meg orvosaL
— Ismét itt n/. alkulmu! Április •tén kezdődik
tij, megjavított osztálysorsjáték. Mindenki veven, vagy rendeljen sorsjegyet bármelyik hivatalos föárusitónál.

QsztaiusorsieoveH
jjj az I. oszt. Uuzf sra "»">« nagy választékban kaphatók

Osváth

István

M. kir. osztálysorsjegy iőárusitónát,
Tábor-ucca 3. Városi adóhivatal éplllétében. H u z á i áorllís B- 13-én

g

— Tömegverekedés egy kocsmában. Sjómba tra virradó é jszakán monstre verekedés zajb tt lc az egvik kocsmában. A verekedés áldozata lelt K u n S z a b ó János fiatal utászkatona, akit verekedés közben
Horváth
\nrlrás napszámos zsebkéssel hátbaszurt. A
katonát a közrendészeti kórházba vitték, állati ota súlyos. Az eljárás megindult.

Minden oondns nazda

veteményinaírvait MagedUa Nándor vatőmaaszaküzletében vásárolja, Tisza Lajos k'lrut 5L
Föltétlenül megbízható !

Vasárnap, 193tt. március 2T.
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K á r á s z ucca 3. szám alatt

Selvemharisnvák, Habselyem feWrnemiik
nagy raktára.
Filharmonikus hangverseny Makón Dullien

— ördög fényes rubakirakatát nézze meg!
— Csúnya nő ninrs többé! A legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid idő alatt megszépíti a világhírű nagycoycdi Kovács-krém. Éjjeli hasznáialra kék, nappali használatra sárga csomagolásban. Figyclen a védjegyre.

Klára felléptével. A makói vármegyeházán vasárnap tartják hosszabb szünet után első hangversenyüket a tpakói filharmonikusok.
A gazdag
programú hangversenyen Dullien Klára zenekari kísérettel Bruch hegedűversenyét, majd zongorakísérettel néhány virtuóz zenegyöngyöt játszik. Dr.
Pallagi Imréne pedig Mozart Tiius és Beethoveq
Coriolan nyitányát adja elő.

— Hibaigazítás. Legutóbb beszámoltunk a Eorúnlfv Zsuzsanna Egyesület nagysikerű szeretetVendégségéről és nagy hatást elért műsoráról A
beszámolóba sajnálatos hiba került bele. A bcszámoló azt közölte, hogy a beteg Aprily Lajos
helyett V e r e s s Béláné Csapó Mária „a költő
egyik novelláját olvasta fel". Ezzel szemben a1 Legolcsóbb
bevásárlási
hely
helyes értelmezés szerint oz ismert és becsült
irónő „Miképcn a tiszta viz" cimü saját nove'láját olvasta fel nagy sikerrel. A műsoros est közönségére mély hatást gyakorolt Veress Béláné
Csapó Mária érdekes irása és az írónőt melegen
és mindenféle épitési
anyagokban
ünnepelte.

mtsi, cement gip$7, extra
szigetelő, betoncsövek

—oOo—

M A K Ó in. 27.

Gerő Béla Szeged,

Rendőri birek. Paku Istvánné Barcsay-ucca 13,
számú házánál az éjszaka betörők jártak, akik 3
kamrából egy mázsa búzát, 6 liter zsirt, egy tábla
Meghalt az öreg gazda, akit fi a leszúrt a kuszalonnát vittek e'. — Kocsis István Hosszu-uccaJ
— Az Qternit MJivck Hatschek Lajos cég Buda- tya miatt. J á k ' s ó Imre 70 éves makói gazda
papuesosme fertői a tegnapi hetipiacon egy pá»
pest, VI., Andrássjv-nt 33. szám alatt több mint
együtt lakott fiával, ifj. Jáksó Imre gazdálkodó35 év óta fennáll^ központi irodaját e hó 36-án
szandált elloplak.
val a Szent Anna 32. szám alatt. A napokban apa
V., Berlini tér 5. szám alá helyezte át. TelefonHuzavitte ittas barátját, aki baltával fizetett
és fiu együtt borozgattak s eközben összeszólalámok: * 11."'Kik hclvközi (interurbán) beszéla szívességért. N e m c s József 32 éves makói napkoztak a házőrző kutya miatt. A két italos ember
getésokre pedig 120-292.
számos tegnap együtt szóiakozott barátjával, Köbösszcszólalkozása végzetes következménnyel járt,
lös Antallal. Köblös teljesen elázott s az italos
— A Lloyd/Társulat ma délelőtt fél tizenegy
mert a fiu a veszekedés hevében hasbaszurta az
órakor tartja tisztujitó közgyűlését.
embert
Nemes József hazavitte Hor.vőd-uccai lakáapját, akit kórházba szállítottak, id. Jáksó Imre
sába. .Vmikor Köblös Antal már belül voh lakása
tegnap a kórházban kiszenvedett. A szegedi ügyész— Kényelmes* ruházkodás. Nem kell külön utaajtaján, Nemes József még meg akart győződni,
kat tennie, saját otthonában zavartalanul váloség elrendelte a törvényszéki o:vo-szakértői boncohogy lefeküdt-o s ezért benyitotta az ajtót. Ebben
gathat, ha np-sbizható, tartós szöveteket akar
lást, amelyet ma délután hajtottak végre.
venni. A Trupkhahn posztógyár önnek is szállíta
pillanatban Köblös bal'.ával fejbevágta. Az ütéa
A makói frontharcosok közgyűlése, pénteken
ja ruhánként angolosan gvártott szingvnpjn szöa vállán érte Nemest, ak t súlyos* sebével kördélután
tartotta
a
makói
frontharcos
főcsoport
veteit közvetlen n gyárból. Kérje költség- és köházba szál'i'ott k.
tisztujitó közg- ü'ését. A főcsoport elnöke, dr. NiIclezeltségnfiitusen a mintákat: Budapest, X I ,
Ingatlanforgalom Makón. özv. Szabó JózsefnS
kc'szky Jenő, Makó város polgármestere a közgyűI enke-ut 11(7.
megvette Kiss János Aradi-ucca 33. számú házát
lésnek az e'nökségtöl való v! smvonu'ását jelen3500 pengőért, Kelemen Antal és neje Szilágyi
tette be, amit azonban a közgyűlés egyhangú biAndrás és neje Botond-ucca 9. számú házát 1225
zalma és kérése folytán visszavont s továbbra is
pengőért, özv. Petri Istvánné Szilágyi András és
p é p p e l
vállalta az elnöksége'. Tiszte'»tbeli e'nök" é meggyorsan és olcsón készülnek
Harjsnyufejelések.
re'e
293 négyszögöl ószentlőrinci földjét 570 penválasztották Kászonyi Richárd l'öi pánt s újra.uj harisnyák legolcsóbban K KELEMEN ILONKA
gőért, Német Sándor és neje Mágori Bá'.int és nejo
választották
a
tisztikar
tagjait
is.
A
közgyűlés
I.fttödéjében Gróf Apponyi Albert-ucca 14. szám.
Rádai-ucca 10. számú házát 5500 pengőért, Bán
határozata alapján gróf Takáts-Tolvay Józsefet,
Ernő és neje Német Sándor és neje Mikocsa-ucca
a frontharcosok országos elnökét táviratilag üdvöA SZEGEDI PIAC AKAI. A szombati heti3. számú hárát 2000 pengőért, Fodor Mária Horzölték.
pJacri felhajtottak .18 borjút, 09 liizott sertést,
váth Antal 515 négyszögöl ardicsi földjét 1100 penNávay Lajos emléke Csanádmegve törvényha"89 sovány sértést, 1 juhot, 83 báránvt. Az árak a
gőért, Zaránd Emil és neje Kocsis György 873
következőképen alakultak: Jószág. Borjú 70—90, tóságában.
Csanádmegye
törvényhatóságának
négyszögöl ingói i'ö'djét 937 pengő 50 fillérért,
izolt* sertés 80- 90. juh 02 05, bnránv 76—70,
szombati rendkívüli közgyűlésében kimondották,
Panyor Sándor Bárányi Sándor és neje 1 hold 231
éves sovány serlés 55 70. féléves 35—10, válaszhogy a vármegye községi munkássegély alapját
négyszögöl igási ugarját 2550 pengőért. Murvai Jót isi malac pária 30--38. Ilus. Marhahús 1 r. 1.60—
megszűnte'ik s az alap törzsvagyonát kitevő 14.000
180. 11 rendű 1.50—1.70. I I I . rendü 120zsef és neje az Arad—Csanádi Gazdarági Takarék1 00. horinrvnmb 2 10-2.80 clelc 1 60—260. nörkölt- pengőt a közjóléti alapba utaltak át. Tarnay lvor
pénztár Kosnith-ucca 20. számú hérát 19.500 penny. a'ispán bizto:i.ékokat kért arra, hogy a községi
rck 1.60—1.80, sertéskaraj 1.80—2.00, comb 100gőért és végül Bagaméri Julianna megve t© Basra180. oldala® 1 40—1.50. zsirszalonna 1.50-100. munkás-egély-alíip szociális céljait, e'sősorban a
méri Sándor Justh Gyula-ucca 22. számú fél házát
háj 160—1.70 zsir 1.00-1.80. Baromfi: csirke "árföldmunkások öregkori bizto i á-át a kö'jóléti alap
900 pengőért.
ia 2.80-5.50. kilóin 1.50 1.70, tyúk pária 3 10átvállalja. Indi ványozta egyben, hogy c szociális
Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek:
000, kilóia 100—1,15, sovány kacsa pária 300és országos pé dát adó alap megs/.ünteté-ekor emTurda Imre Sándor Vss Máriává', Nagy György
5 50. hizott kilóia 1.20—1.30,-sovánv Ind pária 7—
lékez; etek meg e szociá'is elgondolás é'etrehivóSándor Bi-ó Piro ká -a'. Ház->s=ágot kötöttek: Dob11. hirett kilóia 120—1.40 toiás kilói© 90—110.
járól, Návay La/osról, a vármegye vértanúhalált
( ',;,„,",|0<
Inni neme® fa'tn kilóia 120—200. kösa
La'os Nagy Ilonává', Bá-do© Sándor Szíke'y Erhalt volt alispánjáról. \ törv iiyhatósíg egyhangú/önsiV'es 60 1.00, dió 70 90. ritiom 0- |0, narancs
zsébeté', Csonka Imre Görb© Ete.'káv"], Grvn Péter
lag
magáévá
tette
Tarnay
lvor
indítványát
és
Ring
i0 1,10. Z'ddség- hurgonvi nvári rózsa 0—8, ösri
Kis Jakab Margittal. Elhalt Uröán Margit Vertán
Bcla alispán kötelezettséget is vállalt a munkásrezsa 5-7, Ella 4—0 Gülbaba 0—8, oltott 0-8,
Endre-u. 6. szám alatti lakos 34 éve© korában a
segély-alap szociális feladatainak további szolgátakarmány iák való 3—5, vöröshagyma kilója 8—
kórházban.
18 foklnevma kilója 0—14, petrezselyem kilója
latára.
10—20 fillér, zeller daraloa 4—11 sírgaréna kiNyugdíjazták Tarnay Akos árvaszéki elnököt.
lóia 10 24. ke'kános/.la 20 36, téli karaláb 2" •
R H E I M A ,
Csanádir.egye közgyűlése mai ü'é ében 35 évi szol.">5, torma 30—50 *»ci>ól 8 20, sóska 50—80, fii/é
gálattal
nyugdíjazta
Tarnay
Akos
árvaszéki
elnököszvény, csuz, ischias, izületi fájdalmai'
res ujnrikn 1—2 00 P.
,s
köt. akir.ck buzgó és kiváló szolgálatait a közgyű— • — —
g y ó g y í t t a s s a Budapesten a
lés jegyzökönyvében is megörökítették.
íicflfítíinií, f?eszes7er. a h r o t á s h d k .
A Külügyi Társaság matinéja Makón. Vasár1. lav.ófá+íi, pénztárcák, futballnbrlák egyouB- nhp délelőtt Téi l t órai kezdettel a városháza nagytlkoholos
t ö r k ö l y f ü r d ö f é b e n .
lótok részére, kutyaszá'kosiír, vadászfefozéretermében a Külügyi Társaság mníinél tart, amelyVII., D o h á n y u. 44.
Orvosi felücrvele:
'•s, vezet ii- és nvaközijj, kutvahdm. kocsiba
nek előadói dr. Éöttevényi Olivér, a társaság ügyyennek-kikötő. Ezeknek javitn®:©'. alakítását
vezelö-elnöko »Európai és Európán kívüli külOlcsó pausálé árak. Ellátás és szobákról
éo szakszerű feslrisél vállalom.
politika* cimen, dr. gróf Zichy Jeoő, a társaság
condoskodunk az épületben levő
»SS r o v S Q Y f v » R
igazgatója pedig \ krebbségi kérdés lényege ós
C
o
n t l n e n t á l szállóban.
megoldási módjai* cimü eöadásukkal lesznek. A
s'iifíí/ártó, nyerges fa böröndös. Szeged FeIsmertetőt küHiínk.
bevczc'őt dr. Nikolszky Jenő polgármester mondja.
• ctcsas ucca 7.
Városháza bála möKött.

Harisnya szem felszedések

A/

HUNGÁRIA FÜRDŐ

Kerékpárosok!

Elsörendlt k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s árban résiletra adom.
Gumikat fis alkatrészeket
most filléres S z á l l t Ó
SÉVICiOr.,*.
árban ksphat
S s e g e d , (Kiss D. palota) Kiss u . 2

íszinftáz és
m t i v é x z c r
HETI

•

MŰSOR:

Ma, vasárnap délután: Júlia. Délutáni bérlet.
Rendes helyárak.
Ma, vasárnap esle: Júlia. Bérletszünet. Rendes
helyárak.
Héttőn este: Júlia. Bcrletszünet. Kedvezmények
'érvényPsek,
Kedden délután: üajnali vendég. Filléres helyárak.
Kedden este: Lva Karina és Millos Aurél Bafettet-tje. Premierbérlet 39. Felemelt helyárak.
Szerdán délután: Lya Karina és Millos áurél
balettestje. Bérletsziinct. Mérsékelten emelt helyárak.
Szerdán este: Júlia. Bérletszünet. Kedvezmény
érvényes.
t
Csütörtökön délután: Gül haha. Filléres helyárak.
Csütörtökön este: Jutia. Bérletszünet. Kedvezmény érvényes.
Pé-nleken este: Julin. Bérletsziinct. Kedvezmény
érvényes.
Szombaton délután: Gül baba. Ifjúsági előadás.
Filléres helyárak.

Szombaton este: Júlia. Bérletszünet.
mény ervénves.
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Kedvez-

A Sárgapitykés közlegény mükedvelöelöadáíban.
Kistelekről írja tudósítónk: A Ki KE műkedvelő I
gárdája húsvétkor elő akarja adni a nagysikerű
Erdélyi-darabot. A próbák már folynak. A szereplők nagy kedvvel tanulják szerepeiket s előreláthatólag szenzációs sikere is lesz. A szereplök
közül megemlítjük: Magyar Katót, Németh Macát, Makovics Gizát, Lévai Bözsit, Ambrus Márikát, Bcnc Józsefet, Szentgyörgyi Istvánt, Körösi
Jánost, Horváth Jóskát, Fekete Józsefei A zenekar tagjai: Erdélyi Mirgit, Szabó Ferenc, Volford Rudi. Zánthó Kálmán, Dcutsch Lajos, Szálkái
Antal.

A

N

N

A

ásványvíz
a szegedihöforrás szénsavval

te-

"*"' g y ó g y v i z e
Minden

füszerüzletben

kapható.

Vs literes üvegben
1.5
„
„
(palackbetét

30

Kitűnő

12 fillér
30
„
és

50

fillér)

borviz

Harmónia hangversenyek

Szerdán Tisza 8.

Harmónia X. mcsterbérlet

Basilides Mária

a magyar énekművészet büszkesége
'Április

0

csto fél 9 óra.

Ipartestületi
márványterem.

Bán Sándor
LISZT-ZONGORAEST

»Nemzetközi n*pdalest«
Műsoron: kelta, orosz, német, francia, olasz és
magyar népdalok, — a népdalirodalom
legszebb
remekei.
Jegy 2 pengőtől Harmóniánál cs Délmagyarország jegyirodában.
—oOo— i

Berezeli A. Károly
szabadiéri drámája Szombathelyen
Julius első napjaiban Szombathely néhány szabadtéri előadást rendez. Szombathely egy — szegedi iró darabját adja elő, a barokk várói bekötötte a kiváló szegedi származású költő, Berezeli
A. Károly uj darabját, amelynek a címe "Uram, Irgalmazz/« Berezeli »Fekete Máriá«-ját — mint ismeretes — tavaly mutatták be a szegedi Dómtéren, a költő azóta uj nagyszabású történelmi darabot irt, amelyben az ezredforduló nagy misztériumával foglalkozik. A dráma Kr. után 1000ban játszódik le Rómában, ahol a világvégétől rettegnek, az Antikrisztus megjelenését várják. Az
egyik főszereplő III. Ottó császár, a másik a döbbeneles rajzú Papias próféta, — és külön jelentőséget ad a költői darabnak a Szent István év:
István követei megjelennek Rómában Szilveszter
pápánál és koronát kérnek a magyar királynak.
Berezeli ebben a darabban a drámai feszültségek
egész sorát irta meg az ezredforduló fojtott légkörében, — kor- és történetismerés© külön értéke a
szabadtérre is rendkívül alkalmas drámai alkotásnak.
Az »Uram, irgalmazz* szabadtéri diszleteit AbaNovák Vilmos tervezi, a szombathelyi előadások főszereplői lesznek: Táray Ferenc, Tímár József,
Várkonyi Zoltán, rendező a fiatal avantgardista
csoport tehetséges szinpadmüvésze: Mu'rony Elemér. Szombat/tc/y nagy c'ökészületeket -tesz a szegedi iró darabja bemutatására.

Bastts n

A szinházi iroda hirei
Vasárnap délután: Júlia. Délutáni bérlet. Rendes helyárak.
Vasárnap este: Jutia. Bérletszünet. Kedvezmények érvényesek.
„Jutia" diadala minden előadás után nagyobb,
mert az érdekes és szép meséjü operett pompás
zeneszámai (Ábrahám Pál szerzeményei!) a kitűnő előadás és a kiállítás estéről-estére osztatlan
sikert arat.
A „Júlia" ma délután és este. hétfőn, majd csütörtöktől ismét minden este szinre
kerül.
A keddi és szerdai nagy balett-estre még váltható jegy.
Gazdag és művészi miisort mutatnak he T.ya
Karina és Millos Aurél 12 tagu balettkarukkal. A
műsornak a „Babatündér" cimü baletten kivül 14
magán- és csoportszáma van.
Kedden délután a „Hajnali vendég" filléres
hclyárakkal.
«
A balett-est szenzációs miisora. T. Csak azért
is! — MiUos Aurél, 2. Chopin (Nocturne) — Lya
Karina, 3. A templomi táncos — Millos Aurél, 4.
Muzsikleány — Lya Karina, 5. Alla turca — Millos Aurél, 6. óda Melpomenehez — Lva Karina,
7 Száguldó barbár — Millos Aurél. — Szünet. —
8 Szinnyei Mersc Pál-emléklap — Lya Karina, 9.
A bolond és a halál — MUlos Aurél, 10. Prudonza
sétálni megv — Lya Karina, 11. Valsettc — l ya
Karina és Millos Aurél, 12. Tréfa madár — Millos Aurél, 13. Andaluza — Lya Karina, 14. Klaszszikus keringő — Korav Lva, Korav Vera. Orbán Gábor. 15. Rákóczi induló — Millos Aurél. —
Szünet. — A „Babatüudér"..

Divatos
s / e l ö v e k b ő l
m o d e r n
s z a b á s s a l

)f
£

ö l t ö n y t

_ I «

U f f

|

TGIOIVOV
sá!? és

U N t O
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Nemzeti
Takarékosk ö n y v r e is.

Klauzál-tér

5.

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az uj hét első
napján kedvelten hangulatban gyengébb irúnvzattal nyitott az értéktőzsde. A tegnapi n.e\vycrki
tőzsde nagyarányú árzuhanása erősen befolyásolta a piac hangulatát és mivel már nyitáskor a kínálat volt többségben, a részvények
árfolyamai
lemorzsolódtak. A tőzsdeidő későbbi folyamán a
kényszereladások nyomán a kinálat fokozódott cs
mivel vételi érdeklődés alig volt a piacon, az árak
mindmélyebb színvonalra sülyedtek. A napi legalacsonyabb árfolyamokat közvetlenül zárlat elölt
jegyezték. Végeredményben a Kőszén 13, Bauxit
8.5, Rima, Gumi 4—4, Salgó 2 pengővel olcsóbtá
Magyar Nemzeti Bank 165, MAK 360,. Ganz 21.10,
Izzó 160. Szegedi kenderfonógyár —.
Zürichi devizazárlat. Páris 13.23, London 21.6,1
fél, Ncyyork 436 hétnyolcad, Brüsszel 73.55, Milánó 22.Í4S. Amszterdam 241.45, Berlin 175.00. Schilling 61'.50, Prága 15.245. Varsó 82.25, Belgrád
10, Athén 3.05, Bukarest 3.25. •
Magyar Nemzeti Bank hivafnlns valiitaárfolvamai. Angol font 1675—16.95, bélga 56.75—57.35,
cseh korona 11.00—11.70. dán korona 75.05—75.85,
dinár 7.15—770, dollár 337.25—34125, svéd korona
86.15-87.05, kanadai lollár 332.00-337 00. francia frank 9.95—10.45, hollandi frt 186.65—188 65,
lensrvel zlotv 60.00—61.40, leu 2.50—2.80, leva 3.60
—4.00, lira 16 90—17.90, (500 és 1000 lirás bankjegyek kivételével) német márka —.—, norvég korona 81.50—85 40. osztrák schilling-—.—, svájci
frank 77.25-7815.
Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru piacon a kereslet tartózkodása, valamint a kedvező
időjárás miatt a buza irányzata lányiig volt és a
búzaárak 15 fillérrel olcsóbbodtak. A rozs íizlcttelenül tartott. A takarmánycikkek közül 10 fillérrel gyengült a zab ára, -az árpa és a tengeri
nem változott. A forgalom csendes volt. A határidős forgalomban gyengén 'tartott volt nz Irányzat, ugv a rozs, mint -a tengeri néhány fillérrel olcsóbbodott.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árieryzése;
Buza tiszai, felsőtiszai 77 kg-os 20.30—20.63. 78
kg-os 20.60-20.95, 79 kg-os 20.85-21.15, 80-as 21.00
—21.40. feiérmegvei, dunántúli, dunatiszai 77 kg-os
20.45—20 70. 78 kg-os 20.75—21.00, 79 kg-os 21 írt
—21.20, 80 kg-os 21.15—21.30. Bozs pestvidéki 18.70
—19.05, takarmányárpa I. 1550—16.00, sörárpa T.
18.00—18.50, zab I. 15.60—15.95, tengeri tiszántúli
1260-12.70.
Csikngói terménytőzsde zárlat. Ruza alig tartott. Máj. 85.75, jul. 82 háromnyolcad—ctvnegvod,
szept. 83—cgvnvolcad. Tengeri tartott. Máj. 61. jut.
62.5, szept. 63 háromnyolcad. Rozs
egvenett"".
Máj. 64 ötnyolcad, jul. 03 egynyolcad, szept. 62
egvnyolead.

Törpe

és

magastörzsü

gyürnfí'csfa,

szőlővessző

oltvány és hazai
gyökeres
díszcserje,
fenvőfélck. bokor- ós futórózsa stb. kap-

ható. DEMETER
FERENCNÉL
ned, Szőreai-ut 42. Tel. 22-10.
busz megálló.

UiszrAutó118

SZÓZAT
NYOMDA
KOSSUTH L. S.-UT 8. T E L . : 14-32

•

Névjegy, eljegyzési, esküvői értesítő,
báli meghivé, jegy, levélpapír, levelezőlap, boríték, számla, jegyzék, árjegyzék és minden egyéb szép nyomtatvány p o n t o s készítése.

Jemzeülizl itépdalesl"-re feoueH Délmagyarország jegyirodában
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Merkúr

M i o v u n n m u i f ,

kerékpárok

ismét kaphatók. Készletre is. Alkatrészek, oumik. Nagy javítóműhely.
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— A d d meg az engedélyt, Vili, bízzunk
benne, hogy nem lesz semmi baj. D e ez a
szerencsétlen nem maradhat itt már reggelig
sem.
— Köszönöm, Ferkó, a tanácsot, a bótoriiást — sóhajtott halkan Mezei, aki talán nem
is a tanácsot köszönte meg, hanem a tegezést, meg a Vilit.
Aztán Matinákhoz fordult.
— Hát menjen ki és keressen
magának
két segítőtársat. De nagyon vigyázzanak. R á
is, a hadnagy úrra, meg sajátmagukra is.
— Tessék csak ránkbizni.
Matinák kiment, a két uj barát
pedig
együtt maradt a beteggel. N e m szóltak, csak
iltek egymás mellett cs azon gondolkoztak,
hogy mégiscsak furcsa helyzeteket
teremt
néha oz élet. Lángba kellett borulnia az
egész világnak, hogy ők ketten csak most. a
tomboló háború kcllősközepén és csak itt,
az ismeretlen orosz síkságon igazán közelkerüljenek egymás embervoltához, ők ketten, akik hosszú esztendők óta élnek közös
födél alatt, akik ismerik egymás minden legtitkosabb dolgát, vágyát, akik ugyanazt a
levegőt szívják, ugyanazokat a szagokat érzik, amikor hivatalukból, irodájukból hazamennek, okik ugyanazokkal az életproblémákkal viaskodnak.
— Mikor kaptál hirt hazulVól? — kérdezte
később Mezei.
— Három nappal ezelőtt. Lilike irt. A feleségem. Mindenről
beszámolt.
Megírta,
hogy odahaza egyre nehezebb az élet. Jegyre adnak már mindent és kukoricaliszttel
keverik o kenyérlisztet. Megírta azt is, hogy
a házban nincs semmi újság, legfeljebb Gebhardt is bevonult, önkéntes. A háború előtt
nem volt katona. Kicsit rövidlátó. De a legutóbbi pótsorozáson bevált. A mi ezredünkbe osztották be. Lehet, hogy ö is idekerül.
— Érdekes lenne. Akkor együtt lennénk
mind a négyen.
— Tudja Isten, én nem nagyon kívánkozom Gebhardt után. Furcsa ember.
— A lövészárok leszerel á m minden civilfurcsaságot az emberről
Ezen ismét lehet gondolkozni. Mert sok
igazság van benne. A z bizonyos, hogy furcsán alakulna a helyzet, ha
megérkezne
Gebhardt Péter önkéntes ide, a lövészárokba. Talán cppen Matinák Mátyás betűszedő
ur, jelenleg szakaszvezető, lenne a szakaszparancsnoka.
Mezeinek eszébe jut hirtelen az a pofon,
amit Gebhardt kapott a vasutas sztrájk idején Matinéktól a Hold-uccai
lépcsőházban.
Akármilyen titokban csattant is el annakidején, a hire mégis kiszivárgott és tudott, hallott róla valamit a ház minden lakóin. Csak
nem beszéltek róla. Legfeljebb külön-külön,

a négy lakásban. Mezei már majdnem
kimondta most, de aztán meggondolta a dolgot. Hallgatott. A világháború m é g az ilyen
pofonok emlékét is leszereli.
Matinák jött vissza cs most mór katonásan jelentette Mezei hadnagy urnok, hogy
megszervezte az expedíciót. Kispéter Péter
megy majd éjszaka vele, meg Hegedűs Pista, Balassa hadnagy ur pucerjc.
Rögtön megtartották a haditanácsot. Alaposan meghánytók-vetették az
eshetőségeket. Elhatározták, • hogy összeszednek minden vásznat, minden lepedőt, ami csak akad
a lövészárokban. Fehér lebernyegeket formálnak belőlük és fehérbe bugyolálják Balassa hadnagy urat is, ugy teszik rá a hordágyra. Ha rájuk villan az oroszok fényszórója, lefekszenek a hóbu, a fehér lebernyegek szine beleolvad a h ó fehérségébe. így
talán baj nélkül megússzák.
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hennek egy órát és — ha jól megy — , háromra, félnégyre már itt lesznek ismét.
— Csak vulami baj ne essen, v e l ü k : . .
N e m vagy fáradt, nem fekszel le?
— Bizony alaposan megviselt ez a nap.
D e hót nem lehet. Századparancsnok
vagyok. Most engem terhel minden felelősség.
— Nyugodtan lefekhetsz. Majd addig én
vigyázok. Éjszaka ugy sem történik sernrnL
Hajnalban majd fclköUelck.
— J ó , köszönöm. De ha Matinákck megjönnek, azonnal költs fel.
(Folyt, köv.)

Csomagok szállítását
Budapestről Szegedre ós Szegedről Budapestre a legkisebb súlytól 30 kg súlyig,
bármilyen súlyban a leggyorsabban eszközöljük a Gyorsáru Gyűjtő r. t. (Hirs<b
posta) forgalmában Szegcdi képviselete:

Per* Mór es fia születők,
Feketceas ucca 17.

Telefon

11—21.

Szcjcd sz. kir. város polgármesterétől.
13.499 — 1938. E. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény

A törvéflyhatósági közutak fenntartására az 1938.
év folyamán szükséges kőanyagok cs feltöltési
földnek a felhasználás helyére való fuvarozási munkálatok vállalatbaadására nyilvános versenytárgyalást hirdetek. A szállítási költségek szabályszerűen
biztositva vannak.
Fuvarozni kell a kővetkező helyekről;
1. Újszeged-állomásról
1075 t.
2. Szabadkai-uti rakodóról
2145 t.
3. Kiskundorozsmáról
820 t.
— De vissza se jövünk üres kézzel, —
4. Röszkc-állomásról
335 t.
igérte Matinák — , a hordágyat
telerakjuk
5. Domaszék-álloinásról
70 t.
konzervvel, rummal, cigarettával, kényénél,
6. Alsóközpont-álker.ásrót
1280 t,
mert bizony fogytán van már a készlet.
7. Várostanya-állomásról
430 t,
— A postát is hozzák el, — kérte Mezei.
8. Szatymaz-állomátaól
4760 t.
— Ha elérjük, azt is elhozzuk. Alig vár9. Szeged-Folsőtanya-állomásróI
35 t.
ja mór a legénység. Talán jobban éhezik rá," 10. Kistelek-állomásról
3930 t,
mint a konzervre.
11. Szeged—röszkei th. közút 0.000—2 300
— Csak nagyon vigyázzanak.
km. szakaszáról
2430 t
— Nem lesz semmi baj, hadnagy ur."
Kőanyag össze;en: 17.310 t.
És éjszaka nagy gonddal
becsomagolták
A fuvarozás megkezdésének ideje előre'áthatóíag
szegény Balasnát. A m i pokróc akalt a fedeáprilis hónap. Ajánlatokat lehet tenni állomásonzékben, mind rájarakták, hogy meg ne fázkint, illetve a fuvarozás anyag szerint külön-külön;
zon a kiránduláson. Aztán föltették a hord2 százalék bánatpénz telétele kötelező.
ágyra és némán várták az alkalmas pillanaVersenytárgya'ási hirdetmény, á talários versenytot, hogy indulhassanak. Elég soká kellett
tárgyalási és vállalati feltételek, ajánlatminta,
várni, mert a fényszórók kíváncsi tekintete
ajánlati költségvetés-nyomtatványok a városi köz.
állandóan körülöttük settenkedett cs szünponji kiadó helyiségében, Városháza, I. em. 9. a,
telenül ropogtak az orosz puskák is. Azok,
betekintésre rendelkezésre állanak a rendes hivaodaát, megneszelték, hogy készül valami és
talos órák alatt s ezen nyomtatványok ugyanott
idegességükben lövöldöztek bele a vak éj1 pengő költségmegtérités ellenében megszerezszakába. De aztán csak eluntújc a dolgot.
hetők.
Néhány percre elcsöndesedett ' mindén,
a
Csakis ezen nyomtatványok felhasználásával lefényszórók is másfelé keresgéltek.
het ajánlatot tenni és azt 1938 április hó 11-én dél— Indulhatunk, emberek — suttogta Matielőtt 10 óráig a városi iktató hivatalba (Városnák és hátrafelé kimászott a
futóárokból,
háza, földszint 14.) kell benyújtani. Ezen időpon• aztán fölsegítette a hordágyat és a két ka- tig kell a bánatpénzt is a letétpénztárba befizetni
tonát is. Odakinn elterültek a földön, várés a befizetést igazoló nyugtát az ajánlathoz csatak néhány pillanatig, aztán lassan, óvatosan
tolni.
megindultak. Matinák ment elől, utána
a
Az ajánlatok felbontására kiküldött bizottság
hordággyal a két katona.
ugyanezen napon délelőtt 10 órakor a Városháza
» — Vigyázzanak! — súgta utánuk
Mezei.
tanácstermében fogja
nyilvánosan a beérkezett
— Szerencsés utat! — tette hozzá Bólint.
ajánlatokat felbontani, amikor is az ajánlattevők,
Sokáig bámultak utánuk és örömmel állavagy igazolt képviselőik jcten tehetnek.
pították meg, hogy a fehér lebernyegek jól
Az ajánlatok fe'elt a közigazgatási bizottság útbeválnak. A kíváncsiskodó fényszórók nem
ügyi albizottsága dönt és jogerősségig az ajánlattudták megtalálni őket. Belevesztek,
föloltevők kötelezettségben maradnak.
vadtak teljesen a nagy fehérségben.
A versenytárgyalásra és a vállalatra nézve
— Tizenegv óra lesz mingvárt — olvasta
50.000—1934. K. M- sz. a. kiadott Közszáilitásl
le karórája világitó számlapjáról Bálint — ,
Szabályrendetet előírásai érvénynek.
mikor érhetnek célhoz?
Szeged, 1938 március 26.
— Tizenkettőre, félcgyre ott lehetnek. PiDr. Tóth Béta h. polgármester.
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Vasárnap a Vasutas-stadionban:
Dél m agy arország—G örögorsz 6 g
Szeged FC—Kispest
SzTK—MTK
'Az a körülmény, liogy a görög válogatott
Budapesten a világbajnoki selejtezőn súlyos
vereséget szenvedett, nem csökkentette az érdeklődést a Vasutas-stadion vasárnapi eseményei iránt. A programon szerepel a Szeged
F C Kispest ligabajnoki találkozó, amelynek
jelentőséget nem kell külön hangsúlyozni, de
nem csökkentette azért sem, mert a görögök
vereségére sok mentség is van. Az nem lálSZGU vitásnak, hogy a görögöknek ki kell kapni Budapesten, hiszen a magyar futball sokkal magasabb nivón van, mint a görög, a súlyos vereséget mindenesetre erősen előmozdította a füves pálya, amelyhez a magyar csapat
ellenfele nincsen hozzászokva. Ehhez
járult
még az is, hogy a nagy esőzéstől csúszóssá
vált a talaj és igy sokkal jobban kidomborodhatott a magyar együttes nagyobb technikai
felkészültsége és nem kismértékben befolyásolta a görögöket tudásuk teljes kifejtésébén
az a respeklus, amellyel a magyar együttessel
szemben felvették a harcot.
Szegeden m á r nem lesz meg az a túlságosan nagy respektus a déliekkel szemben és
némi tapasztalatuk van már a füves pályához. Nem tulozunk, ha azt állítják, hogy Szegeden Délmagyarország ellen a görögök jobb
csapattal fognak kiállani, mint Budapesten. A
niagyar válogatott elleni mérkőzésen a vezetőség megállapította a hibákat és ezeken ugy
segit, liogy Szegeden már u j emberekkel veszi
fej a küzdelmet.
A görögök szombaton este megérkeztek Szegedre. A pályaudvaron a DLASz
vezérkara
fogadta dr. Gidófalvy Pál elnökkel, Denk Ferenc ügyvezető-elnökkel cs Fürst György főtitkárral az élen. A vendégek a város autóin
a Tisza-szállóbeli lakásukra hajlaltak, vacsora után kisebb sétát tettek a városba.
A görögöket kétségtelenül deprimálta a sulvos vereség, dc elismerik a magyar csapat
nagyobb tudását és Petropulos elnök azzal
vigasztalta játékosait, hogy Szegeden kiköszörülik a csorbát. Az elnök, de Gamboropulos
szövetségi kapitány sem tudta szombaton este
még megmondani, hogy milyen csapattal állnak ki vasárnap Délmagyarország ellen. Az
euviütes valószínű összeállítása ez:

Soliriadis (Sklavunos) — Gasparis (Kusulakis), Papadopulos—Deliannis, Kondulis, Gikas—Miákis, Maropulos, Vikelidis,
Makris,
Krislodulos.
Ez ellen az együttes ellen igy áll ki a déli
válogatott:
Kucsmik—Rózsa, Török—Baróti,
Kiiment,
Csonka—dr. Tóth II., Kovács II., Friedmann,
Deák, Till II.
A meccset Emmerling vezeti.
A görögökkel egyidőben, szombaton esle
érkezeit Szegedre
a Kispest
csapata, amelyet H u l m á n József intéző foga-

Húsvéti társasutazások
Olaszországba!
iroda,

Budapest., IV,. Váci

ucca 36. Telefon:

Nagy meglepetés
a pénteki amatőrmeccsen
Móraváros—KEAC 2:1 (1:1)
Vereséget szenvedett az ifjúsági válogatott Vásárhelyen
Pénteken játszották lc a KEAC—Móraváros
amatőrbajnoki meccset az egyetemi stadionban mintegy ezer néző előtt. A mérkőzés váratlan eredményt hozott; a lelkes Móraváros
2:1 (1:1) arányban legyőzte a jobban futballozó, dc sokat „pepecselő'
egyetemistákat.
Móraváros nemcsak lelkesen,
de helyenkint
jól is játszott. A 25. percben Sánta II. védelmi hibából megszerezte a vezetést- 1:0. Ezt
nagy kapuelőtti kavarodásból Kolozsy egyenlítette. 1:1. A második félidőben Antal a 16oson belül faultolta Sánta I.-et, a tizenegyest
Wittmann értékesitette. 2:1. A 43. percben
Sánta I.-et dr. Magyar Mihály játékvezető kiállította.

dott. A Kispest erősen optimista, győzelemre
megy, bár elismeri a piros-fehér együttes képességeit és tisztában van azzal, hogy a Szürketaxi Lói elszenvedett vereség erősen feltüzelte a Szeged FC-t.
A Szeged FC-nek nagyon fontos a győzelem, mert ezzel elkerülhet a veszélyes zónából. A győzelem, amelyben mindenki reménykedik, nem lehet könnyű, mert a Kispest amióta megtudta, hogy esetleg a negyedik helyezett is játszhat a KK.-ért, nagyon ambicionálja az előkelő helyet.
A Szeged FC-t pénteken este állították öszszc a klub futballszakosztálya mégpedig ugy,
ahogyan azt a Délmagyarország már jelentette:
Pálinkás—Szójka, Riesz—Varga, Seper, Bertók—Somogyi, Gyurcsó, Harangozó, Bognár.
Nagy.
A vezetőség bizik a csapatban cs reálisán
számítva Somogyi és Gyurcsó, ez a kél nagvtudásu futballista a csatársorban is meg kell
állja a helyét.
A Kispest összetétele cz:
Gergő—Olajkár I., Rátkai—Monostori,
dr.
Varga, Vig—Olajkár II., Nemes, Déri, Serényi.
A játékot Bán vezeti.
Az érdekes mérkőzéseket az
SzTK—MIK
amatőrbajnoki meccs vezeti be. amely szintén érdeklődésre tarthat számot.
Az S Z TK—MTK találkozó délután 12 óra
10 perckor, a Szeged FC—Kispest ligabajnoki
mérkőzés délután egynegyed 3 órakor, a Délmagyarország—Görögország válogatott meccs
délután 4 órakor kezdődik.

Április 10-töl 19-ig, illetve 24-ig. Végig az
olasz városokon,
Venezia, Firenze. Róma,
Nápoly. Üdülés Capri, San Rerno, Taormina
és Abbaziában.
összköltség
115—
pengő.
Felvilágosítás és prospektus: „ V I A " utazási
18-32-56 és 18-65-05.
M. N. B. 970
Másodosztályú bajnoki mérkőzések: Szegeitv
Postás-SzATE 3:1 (1:1), játékvezető Kiss A.,
góllövök: Solymosi (2,, Cseh H., illetve Gávrity.
UTC—SzEATC 2:0 (1:0), játékvezető dr. Juhász,
góllövök: dr. Kovács ós Jimg II. — Barátságos
játék: Szeged: HASE—SzFIE II- 4:0 (2:0), játékvezető Ilegedüs, góllövők: Juliász (2), Hegyesi és
Mohácsi.
A szegedi alosztály ifjúsági válogatottja 2:t
(1:2) arányban vereséget szenvedett pénteken
Hódmezővásárhelyen a csabai alosztály együttesétől. A vereség oka abban keresendő, hogy
sem Buza, sem Kása nem játszhatott pénteki bajnoki meccse miatt. A szegedi gólokat Gáspár és
Kiss lőtte.

—ooo—

„Gólzáporos" magyar győzelem
a világbajnoki starton1
Magyarország—Görögország

Páratlan heduezműnu a Deimanyarorszáo omáséin aU
A főváros egyik elsőrangú családi szállodájával, a csendes és központi fekvésű

ISTVÁN KIRÁLY SZÁLLODA
V I ,
P
O D N A N K Z K Y
U C C A
3.
S Z
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 2 0
százalékos
kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáit. — A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Délmagyarország kiadóhivatal*
díjmentesen boc^áit olvasói
rendelkezésére.

11:1 (7:0)

*»

Zuhogó esőben, 14 ezer ember előtt rendezték meg pénteken a Hungpria-uti sporttelepen
a Magyarország—Görögország
világbajnoki
mérkőzést. A meccset a sokkal nagyobb tudású magyar csapat biztosan és nagy gólaránnyal (11:1,.7:0) nyerte meg.
A görögök
egy pillanatig sem voltak veszélyesek a remekül játszó válogatott ellen. A gólokat Zsengellér (5), Nemes (3), Titkos (2) és Vincze, illetve Makris lőtte. A görög gól az utolsó percben cselt- A magyar csapat legjobb tagja:
Korányi, Biró és Zsengcllér volt, dc megfelelt
Lázár,* Szűcs, Balogh, Vincze és Titkos is

DÉl

18

!. o. bükk hasábfa
eladási árai:

M A G Y A R O R S Z Á G

h a s á b f a a b felep q-ként
„
h á z h o z száll,
luskozoff a b telep
,,
h á z h o z száll,
aprított a b telep
„
h á z h o z száll.

P
„
„
„
„

Vasárnap,* 1938.

4.10
4 20
4.30
4.40
4-40
4.50

március 27.

Szeged sz. kir. város polgájmestcrétőL
11594-1938. I. sz.

Hirdetmény

a jószágoknak a városi legelőkre való kiváltásáról,
*
f
10 máxaátöl k e z d ő d ő l c g
Szeged sz. kir. vázos tulajdonát képező városkörüli, alsótanyai és felsőtanyai legplőkre, a
íz O r t z á e o f
é j
Í L . j C D , Afsóllszapart 15. es Haítyas-sor 31.
Telefon IO-24 és 17-59. szegedi lakosság jószágig 1938. évi ;jjpriljs bó
1-től, a nem szegedi luki»ság jószágai pedig á|>rilis hó 20-tól kezdődőleg válthatók ki az alábh
A Nemzeti liga vasárnapi fordulója. A l i - felsorolt vámhivataloknál.
1. A felsővárosi és róJoisi legelőkre a XIII. sz,
gabajnokság vasárnapi műsora keretében a
Rudolf-téri vámháznál.
Szeged FC—Kispest találkozóval együtt h é t
2. A külpaláaki cs az alsóvárosi legelőkre a
meccset rendeznek meg. A hét mérkőzés közül öt találkozót Budapesten bonyolítanak lc, XII. sz. Szeged Máv. szenjélypáJyaudvari vámhiJ ó forrásból szerzett értesülésünk
szerint egy Szegeden, egy Debrecenben kerül eldön- vatalnál.
3. Az ujszegedi legelőre -s IX. sz. szőregi vámdr. H e d r y Miklós, a Szeged FC elnöke, az tésre. A program: Budapest:
Elektromos—
egyesületben viselt tisztségéről lemondott és a Hungária, Szürketaxi Budai 11, Ferencváros hivatalnál.
4. A baktó—fehértói legelőre a X. sz. SzegedSzeged F C tagjaimik a sorából is kilépett. A
- Törekvés, Újpest—Phöbus. Budafok—Nemrókusi, valamint a VI. sz. Cstmgrádi-sugárutl
hozzánk jutott hir valódiságának ellenőrzése zeti, Debrecen: Bocskai—ETO.
vámhivatalnál.
táljából felkerestük dr. Hedry főorvost, aki
A Vasutas-kerékpárosok vasárnap Budapesten
5. A Szejtmihálytelek-malyéri legelőre a IIL
ttjjy a lemondásáról, mint a kilépéséről lioz- szerepelnek. Ez lesz a szegedi kerékpárosok idei
sz. Szabadkaj-uti vámhivatalnál.
> ink jutott hirt niegerősitette.
első nyilvános szereplése.
6. A Szeged-felsőtínyai és bajástyai legelőkre
Tekebajnokság. A tekebajnokság idei eredmé- az V. sz. Szeged-rókusi, valamint a VI. sz. Cson'tavaszi k e r é k p á r u j d o n s á g o k megérkeztek.
nyeiből azt u következtetést lehet levonni, hogy grádi-sugáruti vámhivatalnál.
a vidéki csapatok erősen előretörtek, jelentősen
7. Az alsótanyai Kereseti és Vágó-járási legefeljavultak, amit a szegediekkel való sok mérkő- lőkre (tehén és üsző kivételével) az V. sz. Sz®é s E m e r g é gumik leszállított gyári áron. Kedvező
zésnek köszönhetnek. A vidékiek előretörése nem
ged-rókusi, a IIL sz. Szabadkai-utl, a IV. sz. KAIaggaszthatja a szegedieket, akiknek -arra kelt tö- várin-uti és a XIII. sz. Rudolf-téri vámhivataloknál.
w O i » « f * » i , M l t m h h K V m á n utca 7. « » » m . rekedniük, hogy azt a javulást, amely a vidéken
tapasztalható ők is fokozzák. Erre minden re8. Az Alsótanyai-átokházai legelőkre fökrótc
mény megvan, merlhiszen köztudomásu, hogy kivételével) az V. sz. Szeged-rólcusi. a III. sz
Szegeden vannak az ország legjobb tekézők Meg- Szabadkai-uti. a IV. sz. Kálvária-uti és a VIII.
lepetéseket igér a tekézők vasárnapi fordulója is, sz. Rudolf-téri vámhivataloknál.
az eldöntésre kerülő három meccsen jól felkéA jószágokat az alább felsorcjt feltételek beH o s s 2 u I.iü álmából már a mult bélen „felszült együttesek veszik fel a küzdelmet a bajnoki
tartása mellett és a megállapított dijak lefizetésa
ébredt" a spegedi atlétika, igaz, hogv az akkor pontokért. A legnagyobb érdeklődésre kétségtele- ellenében lehet kiváltani:
megrendezett mezei futóverseny a SzAK házi nül a Kisteleiken megrendezendő Vasutas—KiTE
a) nem szegedi lakosok lovai a legelőkre egybajnoki küjtdelme volt. Egy héttel a háziver- találkozó tarthat számot. A kistelekiek könnyen
általában nem válthatók ki,
seny u t á n . a szövetség déli kerülete m á r a
megszoríthatják Otthonukban a bajnokcsapatot.
b) a legelői szabályrendelet megállapítja a i
hujiyiki m^zei futóversenyt tűzte az idei műÉrdekesnek ígérkezik a Szegeden lebonyolítandó egyes legelőkre kiváltható jószágok számát s etsorra és sportkörökben nagy érdeklődéssel
Zrinyi-KAC—K. Máv. találkozó, amelyet a Vas- től a város hatósága el -.aem tekinthet,
várják a ^tartót. A küzdelem
mindenesetre
utas-stadionban rendeznek meg délután 6 órai
c) a kiváltott jószágoknak a legelőkre való kíérdekesnek Ígérkezik, mert az atléták szorgalkezdettel. Makón a honi csapat a favoritja a HTE haitási időpontját később fogom me^llapitani éa
masan tn^iiroztak és a kedvező időjárás al- —MTE találkozónak.
külön hirdetményben közhirré tenni,
kalmas is volt erre a célra. A versenyen valad) a fübérdijakat és kutköltségek** az egyel
A
Szegedi
Munkás
Testedző
Egyesület
évi
renmennyi számottevő déli „niezeiző" résztvesz
jószágok után a szabályrendelet az alábbiakba*
des
közgyűlését
ma
délután
5
órakor
tartja
az
és tekintettel arra, liogy a tréningformákról
állapította meg:
egyesület klubhelyiségében (Hétvezér-ucca 9.)
tiemgen vqnnak megbízható hiteink, a győztest nehéz volna megjósolni. Arra számítani leA favoritok győztek a szombati KISOK-forN>m ftrff 1 I-k.
het.'lmgy a SzAK-fulók betörésre készülnek,
(lulón. A KISOK-bajfiokság szombati fordulója
különösen, amióta Olaszt, az Erdélvből elkeretében megrendezett meccseken a favoriAz állatfajok
származott kitűnő atlétát tagjaik közé sorozmegnevezése
tok győzlek. Eredmények: Tanitókcpző—Felli aljáka
sőkereskelefmi 7:0 (3:0), vezette Kiss A., gólsi
A verseny keretéhen eldöntésre kerül a szelövők: Kovács (3), Varga (2) és Mosonyi (2). —
Szarvasmarha
niorok- és az ifjusáffiak küzdelme, amelv délKlauzál—Dugonics 1:0 (1:0), vezette Farkas,
ló drb
15.- 0.50 15.50 30— 0.50 30.50
előtt 10 órakor kezdődik a Somotfvi-telcni átgóllövő: Pozsonyi. — Felsőipar Tunyogi 1:0
Két évén aluli
járónál és ide is térnek vissza a futók. A sze(0:03, vezette Rcménvffv; gól lövő: Nagypál
csikó drb
10.- 0.50 10.50 20— 0.50 20.50
niorok körülbelül 0, az ifjúságiak mintegy 3
(U-cs-ből).
Két évei aluli
kilóméiért futnak.
borjú drb
6 0.20 6.20 12— 0.20 1220
—oOo—
Kecske, szamár,
sertés drb
5 — 0.10 510 7.50 010 7.60
Vasárnap délelőtti szövetségi és ifjúsági bajnoJuli. birka.
ki mérkőzések. Tekintettel u Vasutas-stadion
bárány, drb 1 20 0 10 1.30 IjRO 0 .10 1.90
ri.gyszabású programjára, u DLASz határozati- 0.20
Lud utjyi drb 0.20 — 0.20 0.20
kig tilalmi napot rendelt el Szegeden vasárnap
délutánra. Eszerint a vusárnapra kitűzött szövetALBERT GERVAIS
e) Ludak csakis a városkörüli vizállásos vagy
ségi és ifjnsági bajnoki mérkőzéseket déli 12
' egyéb arra alkalmas területekre, igy a Rendező•oáig meg kell rendezni. Mindenesetre jól jött az
pályaudvar, Szeged-Rókus-páJyaudvar,
Alsóváérdekelt másodosztályunknak, hogv a tilalmi narosi szérűskert melletti, felsővárosi Vöröskereszt,
pon vidéken van meccsük, Szegeden egyetlen mátói vizállásos területekre, birkajárásokra, Fertősodosztályú bajnoki mérkőzés sem lesz. A vidéki
re, valamint a bérföldek közötti hajtó utakra váltmásodosztályú bajnoki mérkőzések Ujszcntiván:
hatók ki. A Fehér-tóra és környékére ludakat kiUSE—Kokron,
Kiskundorozsma: KPLE—Sylváváltani ncm lehet,
rúr. Hódmezővásárhely:
I1MTE—Zrinyi-KAC,
Mindszent: MLE SzFIE, Kistelek: KiTE—Rákóf) Juhot, birkát, bárányt a 'aagvjószágok legeczi — Szövetségi dijmeeesek; Szeged: KEAC II.
lőire kiváltani nem lehet.
Móraváros II. (KEAC-pálya, délelőtt 9 óra),
A legeltetési dij ellenében
város közönségé
Svlvánia I I -SzAK II. (SzAK-pálya, délelőtt fé;I
csak a legelőkön való legeltetési jogot nyújtja.
11 óra), SzTK II. SzUE II. (Sz'lK-pályn, délAlbert
Gervais,
a ezecsuáiú FrancieSzeged, 1938. évi március hó 16-án.
i.rttt 9 óra), Vasutas II.—Rákóczi II. (Yasuinskilnus-kórház vezető
orvosának viDr. Pálfy József polgármester.
sntakpályq. délelőtt 9 óra). — Ifjúsági bajnoklágsikert
aratott
könyve
Kínáról.
ság: Szeged: Móraváros—UTC. (Lóversenv tér,
Gervais könyvéből a francia szellem
délelőtt 10 óra), SzTK-SzATE (Hunyadi-téri
fölényes humora árad. Könnyed ée
sporttelep, délelőtt 11 óra).
kellemes előadásában csodálatos frisDÉLMAGYARORSZAG
Szegeden lesz a Budai 11 elleni meccs. MarMegtetentk hélfő kivételével n a p o n t a reggel
sen és elevenen bontakozik ki a z olkovics Szilárd, a Szeged FC ügvvezetőjc megFelelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
vasó előtt Kina, az örökké érthetetSzrgrd: Szerkesztőség Somogyi-ucca 22., L emelet
állapodott Faragó Lajossal, a Budai 11 igazlen. amelyet talán Gervais értett meg
Telefon 23-33.
gatójával, hogy április 3-ra, vasárnapra Budaeddig a legjobban.
Ara 3.00 pengő.
Kiadóhivatal, kölcsönkönyvtár és jegypestre kitűzött mérkőzést Szegeden
játszók
iroda: Aradl-ucca 8 , telefon 134)6.
le, vagyis a Szeged F C megette a Budai 11
Nvomda: Lőw Lipót-u 9. telefon 13 06,
pályaválasztójogát. A ligabajnoki meccs előBudapest: Szerkesztőség és kiadóhivatal: V I I I ,
játéka a KEAC—Vasutas amatőrbajnoki taPráter-ucca 29b.
Megtekinthető
minden
könyvesboltban.
lálkozó. lesz.
Makó: Szerkesztőség és kiadóhivatal
Szőnyi (HTSC) hatodik lett a Kecskeméten megVárost bérpalota (Tejpiac.) Telefon 215
rendezett országos kardvivóversenyen, klubtársa
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
SINGÉI? ÉS W O L F N E R I R O D A L M I INHirlap- és Nyomdavállalat Rt nál, Szeged.
Pókay a hetedik helyen végzett a kilences döntőTÉZEL K I A D Á S A .
Felelős nyomdavezető. KLEIN SÁNDOR.
ien.

Fatermelő

Sylvánia Fakerefkedelmí rt-náf,

Hedry Miklós lemondott
a Szeged FC lenökségéröl

Standard kerékpárod

SS: P A R R A G I VINCZE
Mezei futóbajnokság

NEHfZ
ORVOSNAK U N N I

KÍNÁBAN

Vasárnap, 1938. március 27.
500—1938- gh- sz.

Füterméseladási hirdetmény
Szeged sz. kir. város polgármesterének 9919—
1038. számú határozata folytán közhírré teszeru,
hogy a váro§ tulajdonát képező s alábbi részletesen feltüntetett területek- 1938. évi fütermését a
következő sorrendben és időben fogjuk a helyszínen megtartandó nyilvános szóbeli árverésen
i
.
kizárólag kaszálásra
Polgármester Ur jóváhagyása
fenntartásával
azonnal készpénzfizetés mellett eladni:
1938. évi április hó 4-én, hétfőn délelőtt 8 órakor a kiskörűt és nagykörút közti uccák füterniésc a Lech ne r-t éren árverezve;
Ugyanazon napon délelőtt 149 órakor a Molnárncca és Felsőtiszapart sarkán levő terület fütermése.
Ugyanazon napon délelőtt y, 9 órakor a város
körüli körtöltés ffttermésc a tápéi kapui vámháznál kezdve és a Petőfi Sándor-sugáruti vámház
felé folylatva. — .Ugyanezen alkalommal fogjuk
a felsőtiszaparti ártér fü és füztermését és a
nagykörúton kivüli uccák fütermését © körtöltésen eladni.
Ugyanazon napon délben 12 órakor a Hattyas
ballagitói és tompaszigeti dülőutak fütermését a
holttiszai tompái átjárónál árverezve.
Ugyanazon napon délben 12 órakor a Ilolttisza
meder partján levő fü- és gvékényternrés több
parcellában a tompái átjárónál kezdve és a bodoml kertésztelep előtt folytatva.
Ugyanazon napon délután 1 órakor a bodomré'tl
dülőutak fütermése a bodomi kertésztelep előtt
árverezve.
1938. évf április hó 5-én, kedden délelőtt 8 óraKor a Cédulaház mögötti tópart, a Vajda-féle
akoltelep előtti terület; a Makkoserdő területén
levő gödrös terület fütermése a Cédulaház előtt
árverezve.
Ugyanazon napon délelőtt fél 9 órakor a Rabtemetö fütermése.
Ugyanazon napon délelőtt % 9 órakor Fehértót
a Mattyal .összekötő csatorna fü- és gyékény termése a dorozsmai kőhidnál árverezve.
Ugyanaznap délelőtt 10 órakor a közvágóhíd
melletti vásártér, a közvágóhíd körüli és a Tanítói kiskert telepi uccák fütermése a Vásártéren
árverezve.
Ugyanaznap délelőtt H 11 órakor a kecskésteTrpi uccák fütermése az ulkaparóház előtt árverezve.
Ugyanaznap délelőtt fél 11 órakor a Kénytelen
hegy tövében levő ut fii termése a szabadkai uton
a volt órmentesitő gátőrház előtt árverezve.
Ugyanaznap délelőtt 11 órakor a Szentmihályfeleki vályogvető terület melletti ut' fütermése.
Ugyanaznap délelőtt '412 órakor a Szcntmihályteleki szérűskert! utak és a Szent mihály teleírt
uccák fütermése a szérűskertnél árverezve.
Ugyanaznap délben 12 óraikor a röszkei utak
Ós földbánya fütermése a földhordó területén árverezve.
1938. évi április hó 8-án, szerdán délelőtt 8 érakor a Somogyi-telepi uccák fütermése a Jezsuiták
talivája előtt árverezve.
Ugyanaznap délelőtt 11 órakor az öthalml, IIocsai és a Nngvfeketei dülőutak fütermése az ötlial mi homokbányánál árverezve.
Ugyanaznap délelőtt fél 12 órakor a baktói
dülőutak fütermése a fertői utkaparóház előtt árverezve.
Ugyanaznap délben 12 órakor a fehértói dűlőin lak fütermése Székhalomnál Karácsonyi-tanyán
árverezve.
^ 1938. évi április hó 7-én, csütörtökön délelőtt 8
"órakor a Kálvária mögötti Kátay-tanya felé vezető ut és Kálvária uti kötélfonótelep mögötti eltárt ut fütermése a Kálvária kápolna mögött árverezve.
Ugyanaznap délelőtt fél 9 órakor alsóközponti
ntról Dorozsmára-vezető ut, alsóközponti útról a
Maty csatornának vivő ut, alsóközponti útról a
vizet levezető csatorna, a gyeptér melletti dülőut
és Matyón túli gazdaság területéhez tartozó dülőutak fütermése az alsóközponti uton levő utka*
. paróháznál árverezve.
Ugyanaznap délelőtt 9 órakor domaszéki dülőPlak fütermése a Zöldfás iskolánál árverezve.
Ugyanaznap délelőtt 11 órakor Feketcszéli dülőutak fütermése a vasúti megálló előtt árverezve.
1938. évi április hó 8-án, pénteken délelőtt 8
órakor Gcdő előtti terület fütermése a gátőrház
előtt árverezve.
Ugyanaznap délelőtt 34 9 órakor a baktói tisztViselők parcellái közötti utak fütermése a tisztviselők csőszháza előtt a Makkos erdő melletti
j i t o n árverezve.

19

DÉLMAGYARORSZÁG
Ugyanaznap délelőtt fél 9 órakor Zsiókosi szőlők, dülőutak és csatorna pártán levő fü © zsiósoki szőlők csőszháznál árverezve.
Ugyanaznap "délelőtt 9 óraikor Lugos-uccai
gödrös terület fütermése.
Ugyanaznap délelőtt 1410 órakor a Vashidtól
a hármas kölyukig húzódó töltés fütermése több
parcellában a vasúti hidnál kezdve.
Ugyanaznap délelőtt fél 11 órakor Újszeged
alsótiszapart bérföldek közötti dülőutak fütermé.se. a csőszház előtt árvezrezve.
Ugyanaznap délelőtt 11 órakor Újszeged Nagymarostői dülőutak, József főherceg-telep közötti
uocák fütermése a Kállay-ligeti vendéglő előtt árverezve.
Ugyanaznap délután 1 órakor ujszegedi uccák
fiitermése Temesvári-köruton a főkertészlak előtt
árverezve.
1938. éri április hó 9-én. szombaton délelőtt 8
órakor Deszkás temető előtti terület fütermése.
Ugyanaznap délelőtt Vt 9 órakor a Sihaköz és
felsővárosi szérűskert telep közötli uccák fütermése a volt Pille mulató előtt árverezve.
Ugyanaznap délelőtt fél 9 órakor a Makkoserdő
közötti utak fütermése Ecsedy tanya előtt árverezve.
Ugyanaznap délelőtt 9 órakor a
felsővárosi
téglaégető terület fütermése.
Ugyanaznap délelőtt 11 órakor tápéi réti bérföldök' közötti utak fütermése a Makói-uton az iskola elölt árverezve.

Ugyanaznap délelőtt fél 12 órakor a Vetyehátl
dülőutak és a Marospart fütermése a régi várostanyánál, a nyárfánál kezdve.
1938. évi április hó 11-én, hétfőn délelőtt 9 órakor szatymazi és jánosszállási dülőutak fütermése Szatymazon Báló-vendéglő előtt árverezve.
Ugyanaznap déli 12 órakor felsőtanyai központon levő utak fütermése és öszeszéki vízállás
csatak termése az elöljárósági hivatal udvarán
árverezve.
1988. évi április hó 12-én, kedden délelőtt 9 órakor Alsóközponton és Mórahalomban levő dülőutak és uocák fütermése a gazdasági székház udvarán árverezve.
Ugyanaznap délben 12 órakor a nagyszéksóst
dülőutak és a Nagyszéksóstó körüli fütermés a
kisvasút Széksóstó állomásnál árverezve.
1938. évi április hó 13-án, szerdán délelőtt fél
10 órakor csengclei és balástyai dülőutak fütermése © csengelei várostanyán árverezve.
1938. évi április hó 21-én, csütörtökön délelőtt
9 órakor kir&lyhalmi várostanyán árverezve a
királyhalnii cs átokházi diilőutab egy része fütermése.
1938. évi április hó 22-én, pénteken délelölt 9
órakor a Csórva, Zákány, Átokháza, öttömösi
erdő és Ruzsajárós környéke dülőutak fülermcse,
Ruzsaiárás vasúti állomáson árverezve.
Szgd. 1938. évi március hó 12-én.
vitéz Kókay László
Balázs Mihálj
számvevő.
városgazda.

apróhirdetések
I. B.
Harisnya, hernyó*
seiyemerösitéssel
lehelletvékony

1.98
apróhibás
Gombház
Csekonics-ucca 3.

Különbejáratu
bútorozott szoba kiadó, fürdőszoba
használattal.
Osztrovszki ucca 7, I.
emelet, bal.
Elegáns szoba
külön
elő és
fiirdőszobávaf
kiadó. Mkiszáth Iv.
ca 21.
Egy elegáns uj bútorral
berendezett uccai szoba
azonnal kiadó
Rudolf
tér 9., em.
Csinosan bútorozott szoba kiadó Kálvária u. 8.

Különbejáratu
csinos
bútorozott
szoba kiadó. Margit ucca
26, magasföldszint 2.
Egy kis bútorozott szoba szerény
igényűnek
április l-re kiadó. Zákány u. 9.
Különálló épületben —
szoba, konyha üresen,
vagy bútorozva
azonnal elfoglalható. Alföldi u. 57.
Elegánsan
bútorozott
különbejáratu szoba kiadó. Szilágyi u. 1, I. 6.
Kapualatti különbejára".
tu butorozote szoba
Belvárosban bérbe kiadó. Tudakozódni Barabásné, Árpád tér 3 sz.
Különbejáratu
bútorozott szoba április l-re
kiadó. Pacsirta
ucca
15. szám.
Központban
elegáns,
kényelmes különbejáratu bútorozott szoba —
közvetlen fürdőszobával
kiadó. Megtekinthető fel
1—fél 2-ig. Feketesasu. 15, I. em. 1.
Lépcsőházi
bejárattal
bútorozott szoba kiadó
Báró Jósika ucca 13.

| Ellátás
U R I HÁZIKOSZT
elismert, Ízletes, diétás
is. kihordásra kapható.
Berényiné, Somogyi uc-'
ca 22.
261
ÉTKEZNI
jól és olcsón Gaál bácsinál lehet. Török n. 1.
Havi ebéd 9. 12, 15 P.
Menü 20 P.
Ugyanott
Gárgyán-féle
kenyér
kapható: fehér 32, félbarna 30, rozs 24 fill.

lizltfhelyifCQ
Világos, tágas helyiség műhelynek
vagy
raktárnak olcsón
ki.
adó. Madách u. 16.
Széchenyi tér 15 szám
alatt egy
négyszobás
és egy ötszobás komfortos lakás kiadó.
Komfortos, modern

3

szobás lakás

kiadó május t. Kigyóucca 1.

Bútorozott szoba magányos úrnőnél kiadó.
Hunyadi tér 3. sz. ajtó

Kiadó földszinti szoba,
konyhás és
előszobás
lakás. Gyöngytyúk
u.
12 sz.

Egy tiszta, féregmentes
szoba bútorozva
l-re
kiadó. Kölcsey ucca 4.
1-5.

Kiadó lakás:
szoba,
konyha, kamrával május l-re. Szilléri sugárut 18.

Üres szoba jobb idősebb magiányos nőnek1,
vagy férfinek kiadó. —
Egy jó cselé-dágy eladó
Szentháromság u.
33.
Heller.
Kölcsey ucca 10. szám
alatt raktárhelyiség —
azonnal kiadó.
Újszeged legszebb helyén ncgy szobás összkomfortos
villaszerű
ház elköltözés miatt eladó. Jelige: „Alkalint
vétel."
3 szobás uccai emeletes
modern
lakás bérbeadó. Vitéz u. 15.
Májusra keresek
egy,
esetleg kétszobás
lakást. „Pontos fizető 1"
jeligére.

Egy ügyek varróleány
azonnal felvétetik Lechner tér 7.
Tanoncot felvesz Winkler uri szabó. Tisza L,
körút 38.
Ügyes varróleány fehérneműhöz- állandó —"
munkára felvétetik, Fchérnemükészitő, Fekctcsas u. 21.
Asszisztensnőt
hosszu
gyakorlattal fogorvost
rendelőbe keresek. Aján
latok főpostára postafiók 115-rc kérek.
Tanulóleány
azonnal
felvétetik, özv.
Li1-/.kayné, Kölcsey
u. 12.
Ilölgyfydrász szalon.
Nyomdába tanulóleány
felvétetik. Szózat nyomda' Kossuth Lajos sugárut 8.

Garzonlakás fürdőszobával bútor nélkül, teljében modern, máius 1re kiadó. Tisza Laioskörut 66 földszint. Tud.
telefon 20-20.

Varróleányokat, elsőrendűt állandóra
felvesz „Chiok" szalón —
Deák Ferenc u. 25a.

Kiadó kis üzlethelyiség
április l-re
Honvéd
tér 7. sz.

Nagy üzlethelyiség kiadó. Somogyi ucca 21
szám.

Vaspálva u. 4. sz. házban 2, 3. 4 szobás lakás kiadó. 500 kbc. motor eladó. Könnyebbért
cserélek.

CIPÉSZ SEGÉDET
prima férfi munkára T.
osztályú
munkabérre!
állandó munkára
rétvészünk. BÁCZ cipőszalon. Kölesei u. 7.
Ügyes
KTFIITÓFIUT
KTFUTÖLEÁNVT
azonnal felvesz a Párisi Nagy Áruház Rt.
Szeged (Csekonics u. és
Kiss u. sarok.

Kétszobás lakás előszobával viz, villannyal —
május l-re kiadó. Róka
u 6. sz. A nagvállotnás
elött.
Üres szoba kiadó Horváth Mihály u. 9, félemelet 1.

A férfi és női konfekcióban perfekt kereskedősegédet felveszek. —
Ajánlatok
eddigi működés és fizetési igények mcgjlölésével
—
„Szorgalmas és megbizható" jeligére a lap kiadóhivatalába.
Tejkihordó leány felvétetik Kossuth L. sugárut 83, sz. Tejcsarnok

Varró és tanulóleányok
felvétetnek
Ferenczy
Lilly, Tisza Lajos köiut 83.
Több papucsos
segéd
cs papucsfej himzönők
állandó munkára
felvétetnek Kriska
féle
papucsüzemben. Petőfi
Sándor sugárut 23.
SZAKÁCS
állandó munkát keres
éltcrembtn, vagy családnál.
Alkalmi főzéseket vállal. Telefon:
33-6Gj

s i n

l)H

Otthoni
v n u n h a ;! CSERÉPKÁLYHA
átrakását é.s javitását,
viszonylag csekély bepucolasát, tűzhely rendfektetéssel bsvl 120 P
behozását 1 évi jótálkeresett lehetőség bárlás mellett vállalom. —
Szombatfalvi Dénes —
Kinek
Állandó foglalkályhás. Tündér u. 17.
Koztatás garantálva. —
Anyagot szállítjuk, kész
Ügynöki állást
kereárut átvesszük Kérjen
sek, bármilyen cikkben
prospektust.
Phoenix
Szeged és környékére,
Kőrkötőttzem Kft. Buda„Jó eladó" jeligére.
pest VIII., KlsfaludyVolt önálló
fűszeres
köz 3—5. sz. (Válaszbé
segédi v. ügynöki állyeg)
lás keres „Szerény igényű" jeligére.
Tlmpauer Sándor
utodínil olcaó kalapok rakCsaládtaian
nyugdíjas
Uron. Tiaatlt, («at, jaTlt
házaspár
házmestert
a lecrintönyoaabb *r<rt
Szened, fodor ooca 20.
állást keres „45" jeligére a kiadóba.
Ügyes ki futóleánv felvétetik. Ekker, Kölcsey
Kiszolgáló leány felvétetik. Horváth József
ucca 4.
gyüniölcskcreskedés, —
ÚJSÁGKIHORDÓT
Széchenyi tér 2a.
•aját kerékpárra! felSofför felvétetik,
jó
\esz a kiadóhivatal.
megjelenésű, lehetőleg
szakember Szeged, Hor4 polgárit végzett inthy Miklós ucca 18.
telligens fiatal nőt
I R O D A I MUNKÁRA
Egy ügyes ügynök petfslveszÜDk. I'átriu Ciróleum főző eladásra —
felvétetik. Fricd, Fopőgyár.
dor u. 8.
CIPÉSZSEGÉDEK
Ügyes kifutófiu felvéI osztályú férfi munkátetik Révész füszerüzsok
állandó munkát
let, Szentgyörgy ucca
1 aphatnak. Rácz cipő20 sz.
lalon, Kölcsey u. 7.
Cuki ász segéd és egy
riFUTÓFIU
tanuló felvétetik Cukfelvétetik. Rácz cipőrászda. Kelemen u. 7.
szalon.
Fiatal fűszeres segéd
felvétetik
Kolozsvári
TANONCOT felveszünk
tér 9.
négy középiskolát végzett, j ó családból való
Ügyes varróleányok felJiut." Jelentkezések Karvetetnek dr. Z. Vecserdos festéküzletbcn Vanyés Juliska női szabónál, Hullám u. 4.
fcria tér.
Azsurozó és himzőnök
állandó munkát kapnak
Rudolf tér 9., em.

Száraz vegyiisz'iiasi
szakszerűen

Egy ügyes fiatal kiszolgáló leány
felvétetik
Schillinger Kálmánná),
Fckelesas u.

S z e c s ő d y
| vegytfsztltó v é g e z
Ipartelep: FeketesasI ucca 20. Keresse lel
bizalommal.

U á j t i a j t t ú J i
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KERÉKPÁRJÁT
kijavítom, felújítom, a
szezon elölt még, nagy
árengedménnyel. Alkatrészek és uj kerékpárok
raktáron. Sáti műszerész Szent István-tér 6.
(Búzapiac).
IGAZOLVÁNY KÉPET
sürgői esetben 10 perc
alatt készit Kozó totó,
Kölcsey u. 83 drb.
gyorsfénykép 70 fillér.
Felvételek esle is készülnek.
Habselyem kombi..é
alig látható hibával,
minden szinhen

Német kisasszonyt (ki
magyarul is beszél) —
keresek a délutáni órák
ra. Cim: Vitéz u. 2. I.
em. 1'.
Mindenes főzőnönck —
ajánlkozom, hosszú bizonyítvánnyal,
április
1 re magányos
nőMIz,
vagy házaspárhoz. Szíves megkeresést:
Valach Katalin, Szarvas,
! Damjauovich u. 258.
Rendes bejárónő kétszemélyes családhoz —
délelőtt 1 - 2 órára fel
vétetik. Madách u. 8. II.
bal.

3.98

SZOBALEÁNYT.
megbízhatót április Ure keresek. Deák F. n.
2, I. 6.
320

BECSEI

Lj K nnzál tár 3.

•ammmmmmmmmmmmm— Két gyermek mellé —

egészséges szolid német leányt keresek. Di.
Baksay,
Gyertyámosl
u. 4.

Kovács tanoncot ellátással
felveszek.
Eladó 38" üzemképes da• iló, kőjárat. Bodó István kovács,
Ujszenlivén.

Egy fiatal jómodoru' —
rendszerelő nő, aki szereti u csendes, magányos otthont,
kisebb
háztartás
vezetésére
felvételik. „Jó otthon"
jeligére.

Kerékpározni tudó é'clmcs. fürge fiatal kifutó fiul felvesz őrlet
vaskereskedő. Autóbusz
állomás melleit.
Fogtechnikus
segédet
perfekt munkást, jó fizetéssel felveszek. Rerke, Sándor u. 23.
AN'GOL-FR VN< I A

szabónő, Tündér u. 3.
Legújabb divat, egyént
Ízlés, nem töiuegiiuiuka.

1

Eg.V jóravaló mindenes
vagy bejárónő felvételik. Klein Márton, Món i ucca 9a.
Mindenes főzőleányt jó
i»i zony i tvá nnya 1 vidékre keresek, lieniulalkozás. Maros u. 42.

M A r. V & D n r > e 7 A G

Gyermekgondozásban
jártas intelligens
IIŐ,
aki a háztartásban is
segédkezik,
azonnalra
is felvétetik Dr. Szécsi, Pallavini u. 3.

GÉPJARMÜKFZELŐ
képző tanfolyamon kiképzés felelősség mellett a legjutányosabb
áron, Müller Béla, Vada s z u e c a L T e k 28-40.

QDÍK-Vaa

Gyönvör szép tehér
p i k k é g a l l é r
n é g y vS'a«z'ékban

Jégszekrényt egyajtóst
vennék. Gábriel, Csongrádi sugárut 13, földszint 2.

90

E L A D Ó KÖNYVEIT,
könyvtárát, kottáit magas áron megveszi —
Szakit*, Kölcsey aieca.
Telefon 11-71.

BECSEI
Klauzál iAr 3.

fák, ajtók ablakok stb.
olcsón eladók. Bajza u.
7, délulán.

motor-

llároiu hold városi bérföld
FAJGYÜMÖLCSÖS
átadó, esetleg felesbe
kiadó a bevethető fák
köze. PáJ u. 6., huszárlaktanya mellett.

olcsón eladó. Lini megtudható a kiadóhivatalban.
Habselyem női nadrág, a ig látható hibával, minden színben

A D L E R Junior
kitűnő állapotban Jutányosán eladó. Szentháromság ucca 6a. —
Házfelügyelő.

Oldalkocsis

és

szóló

kerékpár

2.38
3EC5EI
Klauzál tér 3.
Ha
rekedt*
va£ry

meghűlt

©EROELY-Iéle
k a k u k f ü -

c u k o r k á t
szopogasson. Ize kitűnő. hatása biztos. A készítőnél, G E R G E L Y
gyógyszerésznél kapható, Kossuth Lajos sugárut és Nagykörút sarok.
Egy S I N Q K R-féle billiárd jó dákókkal és
jó golyókkal a játékosoknak ölömet, a tulajdonosnak
őrömön
kivül jövedelmet is jelent.
S1NGER ANTAL'E'S FIA
H- BILIÁRDGYARA

SZEGED

Kossuth Lajos s.-ut 34.
BÉCSI GYÁRTMÁNYÚ
páneélkeretes
kitűnő
hangú zongora, eredeti
„Singer" sülyesztős var
rógép Biedermayer garnitúrák,
szekreterek,
szekrények,
sublótok,
asztalok, smizettok, szú
kek, cseresznyefa varróasztalka olcsón eladók Döhinné. Tisza L.
körút 48.
285
PÉKSÉG
teljes berendezéssel —
Hmvásárhely központjában -azonnalra kiadó
Cini özv. Móritz Gézáin), Hmvásárhely.
Zsibárusnál
eladni,
venni akkar, keresse Tel
Csongrádit. Vidra u. 3,
Férfi
ruhát,
üveget,
padlásholmit veszek.
SAVÚ
ismét kapható a Központi Tejcsarnok
Rt.
telepén Párisi körút
16. szám.
ZONGORA
Hamburger
gyártmánya
kitűnő, jókarban
eladó. Érdeklődni Horváth Mihály u. 3.

Vasárnap,

Bútorok eladók költözködés miatt. Fél háló,
zsirosbödönök. 5
kg.
toll. Kossuth Lajos sugárut 32.
Szép nagy majolika —
asztal sparhelt 2 sütővel eladó. Szappanos
u. 4. Lechner tér mellett.
Eladó 1 könnyű paraszt
kocsi, kis ló után,
1
kocsi széna. 1 fekete 6
hónapos puli kutya —
mniden elfogadható árért.
Kerékpár jó erős olcsón eladó. Horthy M.
u. 8, földszint.
Ebédlő berendezés, —
vaságy matraccal, díván, képek, háztartást
cikkek sürgősen
eladó. Megtekinthető 10
-11, 3 - 4 hétfőtől. Fodor ucca 11, II.
Eladó egy férfi kerékpár. 42-es cipő és egy
öltöny. Mars tér 18, —
házmester.
Keleti
perzsa
(bokhara) összekötő eladó
Tisza Lajos korul 37,
III. 26.
Biztos megélhetést nyu)
tó kenyér és
élelmiszer üzlet más elfoglalt
ság iniatt átadó. Kálvária u. 16. sz.
Eladó
Stcyer
taían.
Miklós

autók: Buick és
teljesen kifogásSzeged, Horthy
uccu 18. Ri'ttlcf.

Kerékpár, két
üléses
(Tenaem), fényképezőgép 1:3.5x4 kompur zárral, 3 darab 3 liónapos
malac eladó. Fohsz, —
Kálvária sor 2, fodrász.
Férfi öltönyök jó állapotban eladók. Rudolf
tér 5. Trafik.
BUDAPESTEN
egy régi, iól bevezetett
TEJCSARNOK
napi 200 liter
tejfogyasztással mintegy —
6000 pengő havi forgalommal, családi körülmények változása folytán eladó. Nagyobb családnak is biztos megélhetés Ajánlatokat —
„Tejcsarnok"
jelige
alatt továbbit a kiadóhivatal
Ponti motorral kajütös
csónak eladó.
Érdek
födni Csongrádi sugárul 7b emeleten

BILLIARDASZTAL
összes golyókkal, dákókkal,
Ff AT AUTÓ 512-es
kifogástalan, üzemképes állapotban, komblnéval és amerikai tetővel
eladói
Vajda
Zsigmond
kunágotai
gazdaságában,
u. p.
Magja rbánhegyes.
Jókarban levő strandkabint keresek megvételre.
Ajánlatokat
-t
„Tiszta" jeligére a kiadóba.
TEHENÉSZET

feloszlatása folytán 13
drb. különböző
kora
tehén eladó Vajda Zsigmond kunágotai gazdaságában, u. p. Maavarbánbegves.
A tehenészet 9 év óta ellenőr/és
alatt áll.
304
Villanymotor két fázisn
négv- és fél öt és fél és
nyolctized lóerősek —
eladó. Kossuth Lajossugárut 18.
Háromas kassza elsőrendű gyártmány, költözködés végett eladó.
Hid u. 6. Ádámnál.
Motor 500-as Sumbeam,
oldalkocsis eladó. Tiptop állapotban, alkalmi
vétel. Érdeklődni
Petőfi S. sugárut 27. Fekete
Egv nikkelezett
angol
gyermekkocsi elafo. —
Kálvária u. 6. Tóth.
Jókarban levő
8—10
mázsát biró erős kézikocsi eladó. Tudakozódni Fekelesas uoea
13. sz. d e. 8-1 ól 12-ig
Iíorváthnál.
Hármasszekrény,
kredenc!, fürdőkád. Tőrök
u. .1 Rákóczi tér. Bútorüzlet.
Veszek használt ruhaneműt zálogjegyeket —
stb. Weitcrné, Szivárvány u. 50, házhoz megyek
Eladók szekrények, —
konyhakredenc, ebédlő•asztal, iróasztalsuiblórt,
edények.
Vitéz u. 8,
udv. 4.
Jókarban levő
méty
gyermekkocsi eladó. —
Újszeged,
Hétházak,
házmesternél.
Csónak, uj eladó, 1 palánkos és 1 szandolin.
Megtekinthető Feketesas u. 22, házfelügyelőnél
VASKASSZA
~
Astteitner
gyártmányú
talapzattal. 172 cm magas, 96 cm széles, 66
cm vastag, pénz, könyvek, okiratok
megőrzésére eladó. Cim a kiadóhivatalban.
Csónakoldalmotort vennék 100, v. 125 kbc „Motorcsónak" jeligérc a
kiadóba.
Egy 6x9 Zeis Ikon 4.5
Tessar lencséjü
FÉNYKÉPEZŐGÉP
jutányosán eladó. Grünwald könyvkíercskedés,
Horthy M. u 2
Jóforgalmu
vendéglő
házzal együtt
eladó
Szőreg. Rónai u. 123.

1958.

március

27.

TAVASZI K A L A P O K
dus választékban szolid
áron Gormbórovitsnénál
Kölcsey u. Alakítás m®
deliek után.
Álló Íróasztal,
diófa
szekrény,
kétszárnyú
ajtók, verranda ablakok
olcsón eladók Madáchucca 11.
Szikvizgyár eladó
reg, Rónai u. 123.

Sző-

2 éves hazai gyökeres
erős Olaszrizling, Kövidinka
olcsón
eladfl
Molnár
kocsmárosnái,
Sándorfalva.
Kétevezős lapos fenekű
rsónak eladó Zrinvi-u.
5., földszint 1. Délután
Délután 3—5-ig.
Jégszekrény 4 ajtós eladó és egv 32-es húsdaráló. Vadász, Rökk-palota.
rimim.

• sssimmmá
Magasföldszintéi ház •
rókusi állomásnál, négy
lakással eladó. Pctrcs
u. 20.
Eladó magánház,
jóépitésü. jőszágtenyésztésre alkalmas. Ujsomogyi telep 16. u. 12IL
sz. sarok.

rJoJUXTSQXi
•13 éves önálló kereskedő házasság
céljából
megismerkedne hozzáillő jobb nővel. „Hozományra nem
reflektálok" jeligére.
Középkorú, jómegjelenésü asszony
vagyok,
férjhez mennék
jobb
iparos vagy akár napidíjas jólelkű emberhez.
Van mindenem, kevés
készpénzem. Gyermek
nem akadály.
Választ
„Dolgozó nő" jeligérc.

i»Viktor! kérem
minél
előbb jöjjön fel, hétköznap 9—11 vagy
2—4
óra közt. „Becsületszó,
titoktartás I."
„Kifogástalannak"
L E V E L E VAN.
Kérem, szíveskedjék átvenni. Értesítést kérek.

ftülŐNFimC

U levelekre

szerb, román, cseh stb.
vízumot 2 P 5 0 f-ért 24
óra alatt garancia mellett megszerzem vidékit
is vállalok. L A Z A R
roda: Attila u. 8.
*
MAGÁNNYOMOZÓ
Kamarás Lajos ny. rendőrtanácsos
niagánkutató irodája Szilién sugárut 3a. í. em. Nyomoz
megfigyel, informál! —
Életmód és ?lőéletmegállapitás! Gyors, pontos, diszkrét.
Fogadó
órák
délután
3-6ig. Meghívásra felkeresem.
Elveszett Korona uccutól Szent István térig
Tisza Lajos körúton át
egy félpár női antilop,
cipő. Becsületes megtaláló illő jutalomban részesül Csongrádi sugái
ut 14b. alatt,
Elveszett szürke kafrYo-v csattal (megtaláló jutalomban részesül
Báró Jósika u. 25. —.
(Házmesternél.)

Vasárnap, 193Ö. március 27.
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50 százálékos kedvezménnyes jeggyel fürdőzhet

Vasárnap a Vasutas-stadionban:
Délmagyarország-Görögország
Szeged FC—Kispest
SzTK—MTK
Az a körülmény, liogy a görög válogatolt
Budapesten a világbajnoki selejtezőn súlyos
vereséget szenvedett, nem csökkentette az érdeklődést a Vasutas-stadion vasárnapi eseményei iránt. A programon szerepel a Szeged
F C Kispest Iigahajnoki találkozó, amelynek
jelentőségét ncm kell külön hangsúlyozni, de
nem csökkentette azért sem, mert a görögök
vereségérc sok mentség is van. Az nem látszott vitásnak, hogy a görögöknek ki kell kapni Budapesten, hiszen a magyar futball sokkal magasabb nivón van, mint a görög, a súlyos vereséget mindenesetre erősen előmozdította a füves Pálya, amelyhez a magyar csapat
ellenfele nincsen hozzászokva. Ehhez
járult
még az is, hogy a nagy esőzéstől csúszóssá
vált a talaj és igy sokkal jobban kidomborodhatott a magyar együttes nagyobb technikai
felkészültsége és nem kismértékben befolyásolta a görögöket tudásuk teljes kifejtésében
az a respektus, amellyel a magyar együttessel
szemben felvették a harcot.
Szegeden már nem lesz meg az a trlságoSan nagy respektus a déliekkel szemben és
némi tapasztalaluk van már a füves páiyához. Ncm tulozunk, ba azt állítják, hogy Szegeden Délniagyarország ellen a görögök jobb
csapattal fognák kiállani, mint Budapesten. A
magyar válogatott elleni mérkőzésen a vezetőség megállapította a hibákat és ezeken ugy
segít, liogy Szegeden már u j emberekkel veszi
fel a küzdelmet.
A görögök szombaton esic megérkeztek Szegedre. A pályaudvaron a DLASz
vezérkara
fogadta dr. Gidófalvy Pál elnökkel, Denk Ferenc ügyvezető-elnökkel és Fürst György főtitkárral az élen. A vendégek a város autóin
a Tisza-szállóbeli lakásukra hajlaltak, vacsora után kisebb sétát tettek a városba.
A görögöket kétségtelenül deprimálta a súlyos vereség, de elismerik a magyar csapat
nagyobb tudását és Petropulos elnök
azzal
vigasztalta játékosait, hogy Szegeden
kiköszörülik a csorbát. Az elnök, de Gamboropulos
szövetségi kapitány sem tudta szombaton este
még megmondani, hogy milyen csapattal állnak ki vasárnap Délmagyarország ellen. Az
egvültes valószínű összeállítása ez:

Soliriadis (Sklavunos) — Gasparis (Kusulakis), Papadopulos—Deliannis, Kondulis, Gikas—Miákis, Maropulos, Vikelidis,
Makris,
Kristodulos.
Ez ellen az együttes ellen igy áll ki a déli
válogatott:
Kucsmik—Rózsa, Török—Baróti,
Kiiment,
Csonka—dr. Tóth II., Kovács II., Friedmann,
Deák, Till II.
A meccset Emmerling vezeti.
A görögökkel egyklőben, szombaton esle
érkezeit Szegedre
a Kispest
csapata, amelyet Hulmán József intéző foga-

Húsvéti társasutazások
Olaszországba!
iroda,

Budapest, IV,, Váci

ucca 36. Telefon:

Nagy meglepetés
a pénteki amatérmeccsen
Móraváros—KEAC 2 : 1 ( 1 : 1 )
Vereséget szenvedett az ifjúsági válogatott Vásárhelyen
Pénteken játszották lc a KEAC—Móraváros
aniatőrbajnoki meccset az egyetemi stadionban mintegy ezer néző előtt. A mérkőzés váratlan eredményt hozott; a lelkes Móraváros
2:1 (1:1) arányban legyőzte a jobban futballozó, de sokat „pepecselő' egyetemistákat.
Móraváros nemcsak lelkesen,
de lielyenkint
jól is játszott. A 2ő. percben Sánta II. védelmi hibából megszerezte a vezetést. 1:0. Ezt
nagy kapuelőlti kavarodásból Kolozsy egyenlítette. 1:1. A második félidőben Antal a 10oson belül faultolta Sánta I.-et, a tizenegyest
Wittmann értékesítette. 2:1. A 43. percben
Sánta I.-et dr. Magyar Mihály játékvezető kiállította.

dott. A Kispest erősen optimista, győzelemre
megy, bár elismeri a piros-fehér együttes képességeit és tisztában van azzal, hogy a Szürketaxi iól elszenvedett vereség erősen feltüzelte a Szeged FG-t.
A Szeged FC-nek nagyon fontos a győzelem, mert ezzel elkerülhet a veszélyes zónából. A győzelem, amelyben mindenki reménykedik, nem lehet könnyű, mert a Kispest amióta megtudta, hogy esetleg a negyedik helyezett is játszhat a KK.-ért, nagyon ambicio-1
nálja az előkelő helyetA Szeged FC-t pénteken este állították öszszc a klub futballszakosztálya mégpedig ugy,
ahogyan azt a Délmagyarország már jelentette:
Pálinkás—Szójka, Riesz—Varga, Seper, Bertók—Somogyi, Gyurcsó, Harangozó, Bognár,
Nagy.
A vezetőség bizik a csapatban és reálisan
számítva Somogyi és Gyurcsó, ez a két nagvtudásu futballista a csatársorban is meg keli
állja a helyét.
A Kispest összetétele cz:
Gergő—Olajkár I., Rá lkai—Monostori,
dr.
Varga, Vig—Olajkár II., Nemes, Dcri, Serényi.
A játékot Bán vezeti.
Az érdekes mérkőzéseket az
SzTK—MTK
aniatőrbajnoki meccs vezeti be. amely szintén érdeklődésre tarthat számot.
Az S Z TK—MTK találkozó délután 12 óra
10 perckor, a Szeged FC—Kispest ligabajnoki
mérkőzés délután egynegyed 3 órakor, a Délmagyarország—Görögország válogatott meccs
délután 4 órakor kezdődik.

Április 10-től 19-ig, illetve 24-ig. Végig az
olasz városokon,
Venezia, Firenze, Róma,
Nápoly. Üdülés Capri, San Remo, Taormina
és Abbáziában.
Összköltség
115.—
pengő.
Felvilágosítás és prospektus: „ V I A " utazási
18-32-56 és 18-65-05.
M. N. B. 970
Másodosztályú bajnoki mérkőzések: Szegertv
Postás—SzATE 3:1 (1:1), játékvezető Kiss A.,
góllövők: Solymosi (2,, Cseh If., illetve Gávrity.
UTC—SzEATC 2:0 (1:0), játékvezető dr. Juhász,
góllövök: dr. Kovács és Jurig II. — Barátságos
játék: Szeged: HASE— SzFIE II. 4:0 (2:0), játékvezető Ilegedüs, góllövők: Juliász (2), llcgycsi és
Mohácsi.
A szegedi alosztály ifjúsági válogatottja 2:1
(1:2) arányban vereséget szenvedett pénteken
Hódmezővásárhelyen a csabai alosztály együttesétől. A vereség oka abban keresendő, hogy
sem Buza, sem Kása nem játszhatott pénteki bajnoki meccse miatt. A szegedi gólokat Gáspár és
Kiss lőtte.

—ooo—
„Gólzáporos" magyar győzelem
a világbajnoki starton
Magyarország—Görögország

Páratlan Keduezmánu a Déimaoyarorszsi oluasűinah
A főváros egyik elsőrangú családi szállodájával, a csendes és központi fekvésű

ISTVÁN KIRÁLY SZÁLLODA
VI,

P O D M A N I C Z K Y

UCCA

8.

SZ

igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 2 0
százalékos
kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáit. — A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Délmagyarország kiadóhivatal*
díjmentesen bec^áit olvasói rendelkezésére-

11:1 (7:0)

Zuhogó esőben, 14 ezer ember elótt rendezték meg pénteken a Hungária-uti sporttelepen
a Magyarország—Görögország
világbajnoki
mérkőzést. A meccset a sokkal nagyobb lu-<
dásu magyar csapat biztosan és nagy gólaránnyal (11:1,,7:0) nyerte meg.
A görögök
egy pillanatig sem voltak veszélyesek a remekül játszó válogatott ellen. A gólokat Zsengellér (5), Nemes (3), Titkos (2) és Vincze, illetve Makris lőtte. A görög gól az utolsó percben esett- A magyar csapat legjobb tagja:
Korányi, Biró és Zsengéllér volt, dc megfelelt
Lázár, Szűcs, Buloeb, Vincze és Titkos is

F

2

fll

Otthoni munha
viszonylag csekély befektetéssel havi 120 P
kereseti

lehetőség bár-

Kinek
Állandó foglalkoztatás garantálva. —
Anyagot szállítjuk. kész
árut átvesszük Kérjen
prospektust.
Pboeuix
KArkötőflzem K i i Buda-

pest VIII., KisNIudyköz 3—5. sz. (Vülaszbé
Tlmpauer

Sándor

utodioál oloó kaltpok rtkUron.
Tlutit, lent, javít
a leifinttn.voaabb Árért
Bieired, Kodor neca 20.

Ügyes kifutóleány felvétetik. Ekker, Kölcsey
ucca 4.
ÚJSÁGKIHORDÓT
saját kerékpárral felvesz a kiidóhivatul.
4 polgárit végzett int lligens fiatal nőt
IRODAI MUNKÁRA
felveszünk. Pátria Cipőgyár
"irfiSZSEGÉDEK
I. osztályú férfi munkások
állandó munkát
1 iphatnak. Rácz cipőzalon, Kölcsey u. 7.
FIFUTÖFIU
felvétetik. Rácz cipőszalon.
'rAMyNCOT felveszünk
végy középiskolát végzett, j ó családból való
Jiut: Jelentkezések Kardos festéküzletben Valéria tér.
Száraz vegyiisz'iiasi
szakszerűen

Szecsödy

vegytUxtltó végez
Ipartelep: Feketesasuooa 20. Keresse fel
bizalommal.
tw
KERÉKPÁRJÁT

kijavítom, felújítom, a
szezon előtt még, nagy
árengedménnyel. Alkatrészek és uj kerékpárok
raktáron. Sátj műszerész Szent István-tér 6.
(Búzapiac).
I G A Z O L V Á N Y KÉPET
sürgős esetben 10 perc
alatt készit Kozó totó,
Kölcsey u. 8 3 di b.
gyorsfénykép 70 fillér.
Felvételek esle is készülnek.
Habselyem kombi .é
alig látható hibával,
minden szintien

3.98

BECSEI

h aezál tér 3.

Kovács tanoncot
ellátással
felveszek. Eladó 38" üzemképes daráló, kőjárat. Rodó István kovács,
Ujszentiván.
Kerékpározni tudó é'clmes, fürge fiatal kifutó fiút felvesz örlei
vaskereskedő. Autóbusz
állomás melleit.
Fogtechnikus
segédet
perfekt munkást, jó fizetéssel felveszek. Rerke, Sándor u. 23.
ANGOL-FRANCIA
szabó nő. Tündér u. 3.
Legújabb divat, egyént
ízlés, nem tötuegűninka.

L
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Gyermekgondozásban
CSERÉPKÁLYHA
átrakását és javitását, jártas Intelligens nő,
pucolását, tűzhely rend- oiki a háztartásban is
segédkezik,
azonnalra
behozását 1 évi jótális felvétetik Dr. Szélás mellett vállalom. —
Szombatfalvi Dénes — csi, Pallavini u. 3.
kályhás, Tündér u. .17. |
Ügynöki állást
keresek, bármilyen cikkben
Szeged és környékére,
„Jó eladó" jeligére.
Volt önálló
fűszeres
segédi v. ügynöki állás keres ..Szerény igényű" jeligére.
Családtalan
nyugdíjas
házaspár
házmestert
állást keres „45" jeligére a kiadóba.
Kiszolgáló leány felvétetik. Horváth József
gyümölcskereskedés, —
Széchenyi tér 2a.
Sofför
felvétetik, j ó
megjelenésű, lehetőleg
szakember. Szeged, Horthy Miklós ucca 1&

LaJti
GÉPJÁRMŰK KJ^ELŐ
képző tanfolyamon kiképzés felelősség mellett a legjutányosabb
áron, Müller Béla, Vadasz u c c a V T e í 28-10.

Ügyes kifutófiu felvétetik Révész füszerüzlet, Szentgyörgy ucca
20 sz.
Cuki ász segéd és egy
tanuló felvétetik Cukrászda. Kelemen u. 7.

és szóló

motorkerékpár

olcsón eladó. Cini megtudható a kiadóhivatalban.
Habgelyom női nadrág, a ig látható hibával, minden színben

Egy ügyes ügynök petroleumfőző eladásra —
felvétetik. Fried, Fodor u. &
|

2.38
BECSEI

Klauzál tér 3.

Fiatal fűszeres segéd
felvétetik
Kolozsvári
tér 9.

rekedt,
vagy
meghűlt

Ügyes varróleányok felvetetnek dr. Z. Vecsernyés Juliska női szabónál, Hullám u. 4.

kakukfUcukorkát

Azsurozó és himzőnők
állandó munkát kapnak
Rudolf tér 9., em.
Egv ügyes fiatal kiszolgáló leány
felvétetik
Soltiliinger Kálmánnál,
Fckelesas u.

Ha

©ERGELY-Iéle

szopogasson. Ize kitűnő. hatása biztos. A készítőnél, G E R G E L Y
gyógyszerésznél kapható, Kossuth Lajos sugárut és Nagykörút sarok.

S I N Q E R-féle bitliárd Jó dákókkal és
Uú/xta/üúsi Egy
jó golyókkal a játékoi a£Mlmjqjott soknak örömet, a tuNémet kisasszonyt (ki
magyarul is beszél) —
keresek a délutáni órák
ra. Cim: Vitéz u. 2. I .
em. t .

lajdonosnak
őrömön
kivül jövedelmet is jelent.
SINGER ANTAL'E'S FIA
BILIÁRDGYARA

SZEGED

Mindenes főzőnönck —
ajánlkozom, hosszú biKossuth Lajos s.-nt 34.
zonyítvánnyal,
április
1 re magányos
nőh*z,
vagy házaspárhoz. SzíBÉCSI GYÁRTMÁNYÚ
ves megkeresést:
Vu-pánié Ikeré les
Kitűnő
lach Katalin, Szarvas, hangú zongora, eredeti
Damjanovich u. 258.
„Singer" sülyesztős var
Rendes bejárónő két- rógép Biedermayer girnilurák,
szekreterek,
személyes családhoz —
szekrények,
sublótok,
délelőtt 1—2 órára felasztalok, smtzettek, szú
vétetik. Madách u. 8, II.
kck, Cseresznyefa varbal.
róasztalka olcsón eladók BŐhmné, Tisza L.
SZO B A LEÁNY T,
285
megbízhatót április lí- körút 48.
re keresek. Deák F. n.
% I. 6.
SJO PÉKSÉG
Két gyermek melle —
egészséges szolid német leányt keresek. Dt.
Baksav,
Gyertyamosl
u. 4.
Egv fiatal jómodoru —
rendszerető nő, aki szereti a csendes, magányos otthont,
kisebb
háztartás
vezetésére
felvétetik. „Jó otthon"
jeligére.
Egy jóravaló mindenes
vagy bejárónő felvétetik. Klein Marton, Móréi ucca 9a.
Mindenes főzőleányt jó
i>izonyitvánnyal vidékre keresek, bemutatkozás. Maros u. 12.

teljes

berendezéssel

91 Ii

BECSEI

K l a u z á l i r á 3.

fák, ajtók ablakok stb.
olcsón eladók. Bajza u.
7, délután.

QDffí"V€T€L
Oldalkocsis

Gyönvör szép tebér
p i k k é g a l l é r
D s g y v*'a«z'ékban

—

Hmvásárhely központjában azonnalra kiadó
Cini özv. Móritz Gézánci, Hmvásárhely.
Zsibárusnál
eladni,
venni akkar. keresse fel
Csongrádit. Vidra u. 3,
Férfi
ruhát,
üveget,
padlásholmit veszek.
SAVÓ
ismé't kapható a Központi Tejcsarnok Rt.
telepén Párisi körút
tő. szám.
ZONGORA
Hamburger
gyártmánvu, kitűnő, jókarban
eladó. Érdeklődni Horváth Mihály u. 3.

Három hold városi bérföld
FAJGYÜMÖLCSÖS
átadó, esetleg felesbe
kiadó a bevethető fák
köze. Pál u. 6., huszárlaktanya mellett.

Vasárnap,

Jégszekrény! egyajtóst
vennék. Gábriel, Csongrádi sugárut 13, földszint 2.
E L A D Ó KÖNYVEIT,
könyvtárát, kottáit magas áron megveszi —
S/.ukita. Kölcsey ucca.
Telefon 11-71.
BILL1ARDASZTAL
összes golyókkal, dákókkal.
VT AT AUTÓ 512-CB
kifogástalan, üzemképes állapotban, komblnéval és amerikai tetővel
eladó*
Vajda
Zsigmond
kunágotai
gazdaságában,
u p.
Magyarbáuhegyes.
Jókarban levő strandkabint keresek megvételre.
Ajánlatokat —.
„Tiszta" jeligére a kiadóba.

TEHENÉSZET
feloszlatása folytán 13
drb. különböző
kora
tehén eladó Vajda Zsigmond kunágotai gazdaságiban, u. p. Magvarbánbegves.
A tehenéBútorok eladók költőiszet 9 év óta ellenőrzés
ködés mlaR. Fél háló, alatt áll.
504
zsirosbödönök. 5
kg.
toll. Kossuth Lajos su- Villanymotor két fázisn
gárut 32.
négv és fél öt és fel és
nyolctized lóerősek —
Szép nagy majolika —
eladó. Kossuth Lajosasztal sparhelt 2 sü- sugárut 18.
tővel eladó. Szappanos
u. 4. Lechner tér mel- Háromas kassza elsőleit.
rendű gyártmány, költözködés végett
elaJó.
Eladó 1 könnyű paraszt
Hid u. 6. Ádámnál.
kocsi, kis ló után, 1
kocsi széna. 1 fekete 6 Motor 560-as Síimbenm,
oldalkocsis eladó. Tiphónapos puli kutya —
mniden elfogadható ár- top állapotban, alkalmi
vétel. Érdeklődni
Peért.
tőfi S. sugárut 27. FeKerékpár jó erős ol-kete.
csón eladó. Horthy M.
Egv nikkelezett
angol
u. 8, földszint.
gyermekkocsi elató. _
Ebédlő berendezés, —
Kálvária u. 6. Tóth.
vaságy matraccal, díJókarban levő
8—10
ván, képek, háztartási
cikkek sürgősen el- mázsát biró erős kézikocsi eladó. Tudakoadó. Megtekinthető 10
zódni Feketesas iw-ca
—11, 3 - 4 hétfőtől. Fo13. sz. d. e. 8-tól 12-ig
dor ucca 11, II.
Horváth náL
Eladó egy férfi kerékkrepár. 42-es cipő és egy Hármasszekrénv,
dend, fürdőkád. Török
öltöny. Mars tér 18, —
u. .1 Rákóczi tér. Búházmester.
torüzlet.
Keleti
perzsa
(bokVeszek használt ruhahara) összekötő eladó
Tisza Lajos körút 37, neműt zálogjegyeket —
stb. Weitcrné, SzivárIII. 26.
vány u. 50, házhoz meBiztos megélhetést nyu] gyéje
tó kenyér és
élelmiEladók szekrények, —
szer üzlet más elfoglalt
konyhakredenc, ebédlő,
ság iniatt átadó. Kálvá•asztal, iróaszlalsuiblófl,
ria u. 16. sz.
edények.
Vitéz u. 8,
Eladó autók: Buick és udv. 4.
Steyer teljesen kifogásJókarban levő
mély
talan. Szeged, Horthy
yermekkocsi eladó. —
Miklós ucca 18. RittlW.
Ijszeged,
Hétházak,
házmesternél.
Kerékpár, két
üléses
(Te.ndem), fényképező- Csónak, uj eladó, 1 pagép 1:3.5x1 koinpur zár- lánkos és 1 szandolin.
ral, 3 darab 3 nónapos
Megtekinthető Feketemalac eladó. Fohsz, —
sas u. 22, házfelügyelőKálvária sor 2, fod- nél
•
rászVASKASSZA
~
Férfi öltönyök jó állaAstteitner
gyártmányú
potban eladók. Rudolf
talapzattal, 172 cm matér 5. Trafik.
gas, 96 cm széles, 66
cm vastag, pénz, könyBUDAPESTEN
vek, okiratok megőregy régi. iöl bevezetett
zésére eladó. Cim a kiTEJCSARNOK
adóhivatalban.
napi 200 liter
tejfogyasztással mintegy — Csónakoldalmotort ven6000 pengő havi forga- nék 100, v 125 kbc „Molommal, családi körültorcsónak" jeligére a
mények változása foly- kiadóba.
tán eladó. Nagyobb családnak is biztos meg- Egy 6x9 Zeis Ikon 4.5
Tessar lencséjü
élhetés Ajánlatokat —
FÉNYKÉPEZŐGÉP
„Tejcsarnok"
jelige
alatt továbbit a kiadó- jutányosán eladó. Grünwald könyvkereskedés,
hivatal
Horthy M. u. 2
Fenti motorral kajútös
Jóforgalmu
vendéglő
csónak eladó.
Érdekházzal
együtt
eladó
lődni Csongrádi sugárSzőreg. Róiiai u. 123.
ut 7b. emeleten

A D L E R Junior
kitűnő állapotban Jutányosán eladó. Szentháromság ucca 6a. —
Házfelügyelő.

f

1938.

március

27.

TAVASZI K A L A P O K
dus választékban szoüd
áron Gomibárovitsnénál
Kölcsey u. Alakitás m o
deliek után.
Álló Íróasztal,
diófa
szekrény,
kétszárnyu
ajtók, verranda ablakok
olcsón eladók Madáchucca 11.
Szikvizgyár eladó
reg, Rónai u. 123.

Sző-

2 éves hazai gyökeres
erős Olaszrizling, Kövidinka
olcsón
eladfl
Molnár
kocsmárosnál,
Sándorfalva.
Kétevezős lapos fenekű
vsónak eladó Zrinyi-u.
5., földszint 1. Délután
Délután 3—5-ig.
Jégszekrény 4 ajtós eladó és egv 32-es húsdaráló. Vadász, Rőkk-pnlota.

Magasföldszinté.® ház a
rókusi állomásnál, négy
lakással eladó. Pctrcs
u. 20.
Eladó magánház, jóépitésü. jószágtenyésztésre alkalmas. Ujsomogyi telep 46. u. 12IL
sz. sarok.

nójuxrjxxq,
43 éves önálló kereskedő házasság
céljából
megismerkedne hozzáillő jobb nővel. „Hozományra nem
rcflektálok" jeligérc.
Középkorú, jómegjelcnésü asszony vagyok,
férjhez mennék
jobb
iparos vagy akár napidíjas jólelkű emberhez.
Van mindenem, kevés
késepénzem. Gyermek
nem akadály.
Válásit
„Dolgozó nö" jeligérc.

Viktor! kérem
minél
előbb jöjjön fel, bétköznap 9—11 vagy
2—4
óra közt. „Becsületszó,
titoktartás I."
„Kifogástalannak"
L E V E L E VAN.
Kérem, szíveskedjék átvenni. Értesítést kérek.
•

KUlONFIltE

U l e v e l e k r e
szerb, román, cseh stb.
vízumot 2 P50 f-érL 24
óra alatt garancia mellett megszerzem vidékit
is vállalok. L A Z A R
roda: Attila u. *
*
MAGÁNNYOMOZÓ

Kamarás Lajos ny- rendőrlanáesos
magánku(aló irodája Szilléri sugárul 3a. í. em. Nyomoz
megfigyel, Informál! —
Életmód és előéletmegállapitás! Gyors, pontos, diszkrét.
Fogadó
órák
délután
3—ízig. Meghívásra felkeresem.
_
Elveszett Korona uccatól Szent István tér/s
Tisza Lajos körúton át
egy félpár nöi antilopcipő- Becsületes megtaláló illő jutalomban részesül Csongrádi sugár
ut 14b. alatt.
Elveszett szürke kalAtöv csatlak (megtaláló jutalomban részesül
Báró Jósika u. 25. —
(Házmesternél)

