Csütörtök, 1939. IV. 6.
Csalhatatlan szimptómák

KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
próbáitatásban es sanyargatásban lesz része
a felszabadulásig az ott hősiesen kitartó magyarságnak. Nemcsak politikai üldöztetésre
gondolunk, ez szinte „természetes". Tervszerűen végrehajtott gazdasági bojkott indult
meg Erdély ellen már öt évvel ezelőtt. Felsőbb utasításra Szatmárról Bukarestbe vitték a magyar tőkével alakult Unió vagongyárat, ahol több, mint kétezer munkás dolgozott. Nagyváradról a Phöbus-vasüzemet,
Aradról az Astra vagongyár legnagyobb' részét elvitték a Regátba. Millió, meg millió
lejnyi forgalmat vontak el ezektől a városoktól és tízezrek maradtak munkanélkül, főleg
magyarok. Hiteles bizonyítékok vannak arról is, hogy a magyar munkásoknak minden
esetben azt az ajánlatot tették, hogy térjenek
át a görögkeleti vallásra s románositsák meg
a nevüket, akkor a gyárral mehetnek és továbbra is dolgozhatnak. Elszorult szívvel és
ökölbefont kézzel, de magabizón utasította el
a magyar munkásság magától ezt a gyalázatos ajánlatot. Azóta egyre jobban csökken a
megélhetési lehetőségük.

XV. évfolyam 79. szám
lió lejt a nagykárolyi papir- es cellulozegyár.
Az első revíziós szellő százhúsz kilométeres
tempóban viszi ki Erdélyből a gazdasági,
ipari és kereskedelmi üzemeket. Főleg a határszéli városokból, amelyeknek
visszacsatolása már nem lehet vitás s csak idő kérdése az egész. Tudjuk, hogy Romániában egyetlen embernek, egyetlen ipar, vagy kereskedelmi üzemnek nincs önrendelkezés lehetősége, tehát ezek az üzemek és gyárak nemcsak önszántukból, nem szabadakaratukból
hagyják el a már nem vitás, de ezidőben
még román határszéli magyar városokat.
S ha hozzávesszük a veszteséglistán még
fel nem tüntetett mezőgazdasági mesterséges
expatriáltatásokat, fogcsikorgatva kell látnunk, hogy a románok „alaposabban" kifosztják Erdélyt, mint a csehek az elmúlt
ősszel a Felvidéket. Megbízható hireink vannak arról, hogy a határszéli magyar, hangsúlyozzuk, c s a k m a g y a r
falvakból egy
szálig elvitték a lovakat, szekereket, ökröket, lefoglalták a gabonát s még a vetőmagot
is elvitték hadseregélelmezésre. Bort, búzát,
békességet elvihettek, de a legdrágább kincset, a szabadságot sokáig már nem köthetik
béklyóba.

(B. G.) Az ideérkező erdélyi magyar lapok
a román hatóságok meglepő intézkedéseit
tartalmazzák. A szatmári rendőrség például
hétfőn hivatalos közleményt adott ki, amelyben a lakosság tudomására hozzák, hogy a
város egész területén lepecsételik a rádiókészülékeket. A rendelet felsőbb utasításra
hivatkozik és indokol: a határvonaltól számított husz kilométeres zónában magánszemélyek nem tarthatnak üzemben rádiókészüléket. Tehát Máramarossziget, Halmi, Szatmárnémeti, Nagykároly, Érmihályfalva, Székelyhíd, Nagyvárad, Nagyszalonta, Arad és
Temesvár félmillió magyarsága három nap
óta mesterségesen el van zárva a világtól. A
szankciók: egy hónaptól két évig terjedő
fegyház és húszezer lej pénzbüntetés, —
amennyiben valakit megcsípnek hétfőtől
kezdve a rádiója mellett. A rendőrség kilátásba helyezte, hogy állandó razziákkal és
házkutatásokkal fogja ellenőrizni » rendelet
végrehajtását.
Hozzávetőleges számítás szerint háromDe nézzük tovább: a román Rador Távirati
Iroda jelentése szerint Bukarestben is elko- százmillió lejnyi tőkét képvisel az aradi
bozták a T i m e s hétfői számát. A jelentés báró Neumann ipari müvek és közel százmiinem indokolja az angol lap elkobzását, de
kisebbségi magyar véreink már bizonyára
sejtik, hogy most már róluk van szó.
A harmadik hir arról számol be, hogy a
román közoktatásügyi kormány harminc millió lej támogatást ad a magyar kisebbségi
iskolák számára. Ejnye, ejnye, — mondják
most otthon Erdélyben, egyszerre de nagyChamberlain belelenti az angol-lendnel Kölcsönös segfltjnijuttósl
lelkű lett a román kormány. Az elmúlt husz
egyezményt
év alatt összesen sem kaptak a magyar iskolák harminc millió lej segélyt. Most egyszerre, egy összegben, egyévi támogatást szabtak meg harminc millióban?!
Van negyedik hirünk is, bór — bevalljuk
- - ez kissé komplikált. Arról van ugyanis
szó, hogy az Aradi Textilipar Rt. április 8-ra
rendkívüli közgyűlést hivott össze cs ennek
London, április 5. Londonban szerdán foly- ba utazik, az angol tengeri haderő megszemléegyetlen tárgya, hogy a vállalat működési tatódtak
a tárgyalások. A második nap B c c k lésére, még aznap visszatér a fővárosba, ahol
helyét Aradról Bukarestbe helyezi át. Ugyan-- ezredes külügyminiszter reggel Windsorba a lengyel követségnek az angol kormány tiszebben a tárgyban, ugyanebben az időpont- utazott, ahol a királyi pár ebéden látta ven- teletére rendezett diszebéden jelenik meg.
ban tart rendkivüli közgyűlést az Industria dégül.
A tárgyalások végeztével hivatalos
közleAgricola Rt (Mezőgazdasági Ipari L't.) Arad
Beek külügyminiszter délután 5 órakor az ményt adnak ki. A tárgyalások eddigi lefolyáis, amely az Aradi Textilipar Rt. érdekközös- alsóházban C h a m b e r 1 a i n 11 a 1 cs H a l i - sát hivatalos helven a legnagyobb titokban tartségében működik. Mindkét — erdélyi mér- f a x a i tárgyalt. Bcck csütörtökön Portsmouth- ják.
tékkel nézve — mammutvállalat a báró
Neumann-család birtokában van. Lehet a
dolgok felett gondolkozni.
Ezek után nem lesz meglepő a következő
— ugyanabban a lappéldányban megjelent
hangoztatta, hogy Lengyelország ellenzi
London, április 5. A „Press Association" hiközgazdasági hirünk sem, hogy a Weinber- vatalos körökből ugy él tesül, hogy az európai
Oroszország bekapcsolásátger Testvérek Rt. nagykárolyi papir- és cel- láinadáselháritásról szóló angol-lengyel meglulozegyára rövidesen az ókirálysági Praho- beszélések kielégítő módon véget értek és már
Románia döntő időszaka
va-völgyébe helyezi ót üzemét. Itt azonban
csak csekélyebb jelentőségű pontok megfontoLondon, április 5. A Daily Tclegraph azt az
nem ment olyan simán a dolog. A romániai
lása marad hátra. Holnap este valószínűleg értesülést szerezte Bukarestből, liogy Károly
papírgyárak ugyanis kartellben vannak és a
korteliközpont csak bizonyos megszorítások- ujabb tanácskozást tartanak bizonyos fennma- román király lemondott minden audienciát és
minden reprezentációs programot a felvetőkal akart beleegyezni a nagykárolyi gyár el- radt részletkérdések elintézésére.
dött súlyos problémák miatt. A legközelebbi
költözéséhe. Ugy látszik azonban, sürgős a
Jól értesült körök azt vélik, hogy Chamber- három-négy hetet döntő időszaknak tekintik
dolog és egyszerűen kiléptek a kartelből, a lain miniszterelnök csütörtökön bejelenti nz
gvár költöztetését pedig nyomban megkezd- alsóházban, hogy sikeresen végetért a támaRomániának közelednie
dás elleni körpös politikáról folytatott angol
ték.
kell
tárgyalások első fejezete, _ Anglia és LenCsalhatatlan szimptómák és egyben elke- gyelország
Paris, március 5. A Jour jelentése szerint
között kölrsönös segélyegyezmény
serítő momentumok ezek az Erdélyből jött jött létre.
a lengvel román és lengyel—magyar kapcsolatok kérdése a tárgyalásokon igen kényesnek
hírek. Mindnyájan tudjuk, hogy az idő meLengyel körökben azt állítják', hogy tűnt fel. A lengyel politika célja az, bogy Bullében már felismerhető formát öltött az a
Be<k
külügyminiszter ragaszkodott ahhoz • karest és Budapest között megértőbb atmoszperc, amikor Erdély szükségszerűen visszaaz
állásponthoz,
mely szerint Magyaror- | férát hozzon létre.
tér Magyarországhoz. Mindnyájan jól tudjuk
Az Oeuvre értesülése szerint Lengyelországszág
érdekeire
is
tekintettel kell lenni is I
azonban azt is, hogy sok cs keserves meg-

Csütörtökön hivatalos jelentést adnak kl
a londoni fárgQaldsokröl
Beck ragaszkodott Hagyarország érdekelnek
figyelembevételéhez
Erdély a tárgyalásik középpontiában

A tanácskozások eredménye
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íiak mindenesetre joga van ahhoz, hogy Romániától segélynyújtása fejében Magyarországhoz való közeledést követeljen.
Az Excelsior szerint Beck ezredes a tárgyalások során hangoztatta, hogy Lengyelországnak mindenesetre jó viszonvban kell maradnia Magyarországgal.

„Magyarország barátsága•t
Anglia számára Igen értékes'
London, április 5. Az angol sajtóban egyre
sűrűsödnek a hangok, hogy Románia mindaddig
ne kapja meg az angol részről várt kötelezettségvállalást, amig nem rendezi ügyét Magyarországgal.
A Daily Mail szerdai vezércikke figyelmezteti az angol kormányt, hogy Románia nem
kaphat hasonló kötelezettségvállalást, mint amilyet Lengyelország kapott. A vezércikkíró rámutat a trianoni békeszerződés
igazságtalanságaira, majd többek között a következőket irja:
— Abban az esetben, ha Anglia a román
fiatárok tekintetében valamilyen garanciaigéreíet tenne, ugy ez maga ufán vonná természetszerűen azonnal Magyarország szembeállását
Angliával. Magyarország minden
elképzelhető
és rendelkezésre álló eszközt felhasználna arra,
hogy a trianoni igazságtalanságot
kiküszöbölje,
mert Trianon Magyarországra nézve, többek
között, azt is jelentette, hogy elcsatolták Erdélyt, ahol többmillió magyar él.
A lap a továbbiakban rámutat arra, hogy
Magyarország barátsága Anglia számára lefen
értékes. Különben is Angliának ügyelnie kell
arra, hogy ápolja barátságát minden
középeurópai állam Irányában.
'

Lengyelország mindenképen femartja Olaszországgal és Magyarországgal
való kapcsolatait
Róma, április 5. A Tribuna londoni tudósítójának jelentése szerint B e c k külügyminiszter már az. első megbeszéléseken kijelentette
kormányának ellenvetéseit az angol-francialengyel blokktcrvezet megalakításával szemben. Hangoztatta, hogy Lengyelország külpolitikáját földrajza határozza meg és Lengyelország létérdeke mindenekelőtt azt követeli
meg, hogy valamennyi szomszédjával fenn*
lartsa az eddigi barátságos kapcsolatokat. Ennek következtében Lengyelország csatlakozása
a blokkhoz, nagy akadályokba ütközik már
csak azért is. mert Lengyelország semmi kölülniények között sem akarja, hogy az Olaszországgal és Magyarországgal való rendkívül
szívélyes kapcsolatai elhidegüljenek.

Róma
a német ellentámadásról
Róma, április 5. 'A'z olasz lapok nagy címekben emelik ki Németországnak azt az elhatározását, hogy az angol bekerítés megakadályozására ellentámadásba megy át. A „Mesaggero" berlini tudósítás alapján azt irja, ha
az angoloknak sikerül a bekeritési politika, a
németek haladéktalanul ellentámadást indítanak erőteljes diplomáciai, gazdasági és propagandatevékenység kifejtésével. Németország
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tője és P a r j a n i tábornok, az olasz hadügyminisztérium államtitkára, az olasz vezérkar főnöke, április 6-án Innsbruckban találkoznak.

Minisztertanács Londonban

nemcsak' a hajózási egyezményt mondaná fel,
hanem meggyorsítaná fegyverkezési ütemét,
elsősorban a repülőgépek építését, ugy, hogy
mégjobban fokozza túlerejét, amellyel már
eddig is dicsekedhet.

A német és olasz vezérkar
főnökének találkozója
Berlin, április 5. K e i t e l vezérezredes, a
birodalmi véderő főparancsnokságának veze-

London, április 5. A minisztertanács szerdán délelőtt összeült. A minisztertanács megkezdése előtt lord S t a n h o p e
40 perces
megbeszélést folytatott C h a m b e r l a i n miniszterelnökkel.
Stanhope tegnapi kijelentése nagy feltűnést
keltett a parlamentben. Néhány lap lehetségesnek tartja, hogy lord Stanhope lemond állásáról. A minisztertanácson lord H a l i f a x
külügyminiszter beszámolt Beck lengyel külügyminiszterrel folytatott tanácskozásáról.

Gafencu Berlinbe utazik
Bukarest, április 5. Rlbbentrop német birodalmi külügyminiszter meghívására
Gafencu
román külügyminiszter április havában kétnapi
tartózkodásra Berlinbe utazik. Gafencu külügyminisztert Cretzianu román külügyminisztériumi

főállamtitkár, valamint a külügyminiszter kabinetirodájának igazgatója kiséri el. Rerlinből
Gafencu Milánóba utazik, onnan Brüsszelbe^
majd Párisba és Londonba.
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Stanhope haditengerészeti miniszter nyilatkozata

az angol flotta riadókésziiltségéről
London, április 5. Szerdán reggel nagy szenzációra ébredt Anglia, kiderült, hogy az angol flotta kedd este óta légi riadókészültségben
van. Az angol közvélemény ugy szerzett tudomást a készültségről, hogy a Royal Oak repiilőgépanyahajón a brit flotta népszerűsítését
célzó filinelőadást rendeztek. Ennek keretében
S t a n h o p e lord haditengerészeti miniszter
beszédet mondott, amelyben rátért arra, miért
van olyan sok üres hely a hallgatóság sorai-

ban. 'A miniszter közölte, ez azért van, mert a
haditengerészeti minisztérium éppen most
adott parancsot a flotta tisztjeinek és legénységének, hogy azonnal foglalják el helyeiket
a légelhárító ütegek mellett.
— A flotta elővigyázatossági Intézkedéseket
hajt végre — mondotta a miniszter —, a brit
flotta mindig készen áll.
A bejelentésről a fővárosban éjfél után értesültek és ez "nagy izgalmat okozolL

Nincs uj rendeletről szó,
csak a feszültség idején követett rendes gyakorlatról
London, március 5. 'Az alsóház szerdai üléséi) G r e e n w o o d , a munkáspárt helyettes
vezére magyarázatot kért lord S t a n h o p c nak, a tengernagyi hivatal első lordjának tegnapi nyilatkozatáról, amely szerint legénységet kellett kirendeli a légi elháritó ágyukhoz.
C h a m b e r l a i n miniszterelnök azzal válaszolt, hogy lord Stanhope közölte vele, hogy
beszédét nem fontolta meg előre, nem hivta
fel a sajtó képviselőit, hogy közöljék feltűnő
módon beszédét, csak indokolni kivánta, hogy
miért kellelt az ünnepélyről többeknek távolmaradni, mert a hajók fedélzetén teljesítettek
szolgálatot, hogy résztvegyenek az ágyuknál.
Ez az eljárás a feszültség idején követett rendes gyakorlat. A tengernagyi hivatal csak azt
a parancsot adta, hogy a gyakorlat alól még
a tegnapi ünepi alkalommal se tegyenek kivételt.
Az ellenzéki kérdések ostromával szemben
C h a m b e r l a i n hangoztatta, hogy nem a
tengernagyi hivatal u j rendeletéről, hanem
régebbi rendeletről van sző.
A munkáspárti A l e x a n d e r n e k arra a
kérdésére, hogy vájjon nemzetközi válság közeleg-o, Chamberlain azt felelte, hogy Alexander túlozza az ügyet. Egyébként lord Stanhope
sajnálkozását fejezik ki az eset miatt, amely
nem érinti szakmi"' Meri használhatóságát.

S t a i h o o * l o r d magyarázata
a felsőházban
London, április 5. A lordok házában maga
Stanhope lord adott magyarázatot tegnapi beszédéhez. Hangoztatta, hogy beszéde, amelyet
nem készített el előre, pusztán a távollevők távolmaradását magyarázta és az volt a célja,
hogy hangoztassa, a tengeri haderő
mindig
készen tjll bárminő eshetőségre, még most is,
a húsvéti szabadságolások idején. Mélységesen
sajnálja, hogy szavaival felesleges
aggodalma-

kat okozott. A Ház erre napirendre tért az eset
fölött
-oOo—

Olasz-albán védelmi szövetség

Róma, április 5. Olasz jelentés szerint az
Olaszország és Albánia közötti viszonyról külföldön elterjedt hirek alaptalanok és célzatosak. Az albán király kifejezett kérésére megbeszélések folynak a két állam közötti védelmi szövetség megerősítésére. Az olasz kormánynak egyáltalán nincs szándékában hozzányúlni Albánia függetlenségéhez és területi
épségéhez.

Guido da Verona meghalt

Milánó, április 5. Guido da Verona, az ismert
iró 53 éves korában Milánóban meghalt, l e róna 1881-ben született a modenai Solieéto Panaroban. 1902-ben kezdet^ irni, regényei csakhamar nagy népszerűségre tettek szert.
— Számos női bajnál gyakran igen nagy megkönnyebbülést szerez reggel, éhgyomorra egy félpohárnyi természetes „Ferenc József'' keserűvíz
azáltal, hogy a belek tartalmát gyorsan felhígítja és akadálytalanul kiüríti, azonkívül pedig az
emésztőszervek működését lényegcsen előmozdítja. Kérdezze meg orvosát.

Unttól diákod diáklányok
& nyári szünidőre

vendégül

jönnek

le családokhoz, kik az angol nyelvben gvak'orla*
lot óhajtanak szerezni. Vendégigénylés
Délmagyarország kiadóhivatalában.
llT^
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A.
A nagypénteki egyperces munkaszünetet R X L & ^ L ^ t Ö T L C LBizlos
Ariin dragée
OlcsA
viliamosszircna felzi a városházáról
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szerd á n délelőtt a szegedi llivatásszcrvezct
beadvánnyal fordult Pálfg József dr. polgármesterhez, hogy az egész város területére nagypénteken 15 órakor egyperces munkaszünetet rendeljen el. A polgármester nyomban érintkezést keresett a többi hatóságokkal s ennek eredményeképpen a következő fölhívást bocsátofta k i :
»A szegedi Hivatásszervezet munkásainak kérelmére április 7-én, nagypénteken
délután 3 órakor egyperces munkaszünet
tartására hivom föl a város dolgozó társadalmát. Ezalatt az egy perc alatt álljon
meg a forgalom a villamosvonalckon,

Tiso Ribbeníropnál

autóbusznál és más jármüveknél é s minden üzemben szüneteljen a munka.
A munkaszüneti percet a városházán elhelyezett villarnosziréna bugása fogja j e lezni olymódon, hogy a szirénabugás az
egész mnukaszüneti perc idején szól.®
Ezúton is fölhívjuk a közönség figyelmét
arra, hogy a villamossziréna, amely egyúttal
légvédelmi sziréna is, most nem a légvédelmi
gyakorlatokkal összefüggő veszedelmet jelez,
hanem ama emléket idézi, hogy 1906 évvel ezelőtt ezen a napon fészitették keresztre minden
idők eszményképét: Krisztust.

Berlin, április 5. Ribbentrop német birodalmi külügyminiszter szerdán délelőtt fogadta
Tiso dr. szlovák miniszterelnököt. A fogadáson
jelen volt Durcsánszky
szlovák külügyminiszter
és Csernák berlini szlovák követ. Az államfők a.
két országot érintő kérdéseket tárgyalták.
Pozsony, április 5. Ribbentrop külügyminisz*
ter 12 órakor fogadta a szlovák küldöttséget.
A külügyminiszternél a megbeszélés egy óra
hosszáig tartott. Ezek a megbeszélések egyrészt a sürgősen szükséges gazdasági és pénzügyi kérdések rendezésére
vonatkoznak, m á s részt felölelték azokat a problémákat, amelyek'
Szlovákia
további és végleges
jövőjére uo-»
natkoznak. Ugyancsak megbeszélték a két o r szág közötti kapcsolatokat és kérdéseket is.
Valamennyi kérdést mindkét fél megelégedésére
tisztázták.

Női kalapot, márkás férfi "kalapujdonságokat
férfi inget, nyakkendőt, pizsamát, é s minden
egyébb uri divatárut
l e g o l c s ó b b a n

Knittelnél

vehet. Kárász u. 5. Nemzeti
Takarékosság é s U n i ó tag.

BÚTOR SL |
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Icbrnnt másodszor Is megválasztották
Franciaország elnökéve

Asztalosmesterek

Már az első szavazáson abszolút többséget kapott — Versailles
nagu napla
Versailles, április 5. Szerdán délután h a gyományos ünnepségek és szertartások között
elnököt választolt a f r a n c i a nemzetgyűlés. Kél
Óra ulán, kevéssel a nemzetgyűlés ülésének
megnyitása előtt jelentették, hogy G o d a r d
szenátor nem vonul vissza az elnökválasztástól. Az ülés megnyitása elölt a képviselőház
radikális pártcsoportja ülést larlolt. Az ülésen semmiféle határozatot nem hoztak, a p á r t
többsége elhatározta, hogy L e b r u n t támog a t j a . A köztársasági szocialista unió tagjai
szabadon a d h a t j á k le szavazatukat.
A köztársasági szövetség előző álláspontjához hiven
kifejezte azt az óhaját, hogy a külpolitikai viszonyokra való tekintettel a párt elnökének,
L u i s Marin kívánságának megfelelően m á r az
első fordulónál biztosítani kell a többséget.
Daladier
miniszterelnök 1 óra 45 perckor érkezeit meg a versaiilesi kastélyba. Ezen
időtájban a nemzetgyűlés tagjai helyet foglaltak, a kongresszusi terem teljesen megtelt.
Két óra 5 perckor szólalt meg az elnöki csengő és ezzel megkezdődött az ülés.
Jeannen e y elnök felolvasta az 1875-i törvényt,
amelynek értelmében összehívták a nemzetgvülést. Ezután 36 szavazatszámlálót jelöllek
ki.
Az első betü. amely szerint a szenátorokat
és a képviselőket az emelvénvre hivták, a L.
volt.
— Lebrun, L e b r u n ! — kiáltották" a képviselt.
A szavazók felvonulása az emelvényre 2 ora
T5 nerckor kezdődölt meg. A szavazás a leguaBelv»ro« M o z i
Oiitorlökön

BrazH'ai kaland

CI.ARK GABLE és MARNA LOY.
—•p—-

5, 7, 9

Pénteken nincs előadás?

f
!••
i in i i i ii
a .millió pengős nagy magyar film

Szombattól

VARIETTE CSILLAGAI

Pfiper, Jávor, Mály, Bordy Bella,
S e'ecky, Slmor
AORAO MOZI

Vaszary,

Csütörtökön utoljára

A 3 R I T Z
B R O T H E R S - e k
a nevettetés nagymestereinek legujabb filmje

A MESTERDALNOKOK
Pénteken

5,7,9

WARNER BAXTER-ro'.

gyobb nyugalomban folyt.
_
A szavazás 5 óra 25 perckor fejeződölt be.
909 szavazatot számollak meg.

Szombattól K O R Z Ó

Budapest, április 5. A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére vitéz madi
Kovács
Imre földbirtokost Tolna vármegye főispánjává,
szajoli Fejér Miklós járási főszolgabírót
pedig
Csanád-Arad-Torontál
közigazgatásilag
egyelő'
re egyesitett vármegyék főispánjái>á
kineveüc.

hivatalos jelentés szerint a következő: A szavazók száma 910 volt, összesen 904 szavazatot
a d l a k le.
Lebrun 506, Herriot 53, Bouisson 15, Godard
50, Cachin 74, Bedonce 151, Pietri pedig 10
szavazatot kapott, mig 45 szavazat különböző
m á s jelöllek között oszlolt meg.
A szavazás eredményének kihirdetése u t á n
J e a n n e n e y , a nemzetgyűlés elnöke Vesaülecból gépkocsin motorkerékpáros stafétakülönitmények kíséretében P a r i s b a h a j t a t o l t . hogy
az Elysée-palolában várakozó elnökkel közölje a nemzetgyűlés döntését. Lebrun elnök csütörtökön délelölt fogadia ünnepélyes keretek
között a z Elysée-palotában D a l a d i e r m i niszterelnököt é s J c a n n e n e y - t , a szenátus
elnökét, akik ezalkalommal hivatalos f o r m á ban fogják vele közölni, hogy a nemzetgyűlés
másodízben is az államfői méltóságra emelte.

—oOo—

Szaimáron tilos a rádió!
Bukarest,
április 5. A szatmári rendőrség
hivatalos közleményt adott ki, amelyben a l a kosság tudomására hozza, hogy a város egész
területén
lepecsételik
a rádiókészülékeket.
At
rendelet értelmében a határvonaltól
számitolt
20 kilométeres
sávban magánsiemélyek
nem|
tarthatnak rádiókészüléket
üzemben. A közlemény szerint azt, aki a felhívásnak nem tesz
eleget, egy hónaptól kél évig terjedő fogházrt
zal és pénzbüntetéssel s ú j t j á k .

—ooo—

Az elrtök tlefrafza

Trónörökös született
Tiranában

l'áris, április 5. Lebrun 1871. augusztus 29-én
született, földmüvcscsaIádból szarni izik. 1890-ben
a Politechnikumra iratkozott be. ahol kiváló eredménnyel végezte cl tanulmányait. Egy évi tüzérségi katonai szolgálat után beiratkozott a bányászati főiskolára, 1896-ban megszerezte a mérnöki oklevelet. 1900-ig a Nancy melletti bányában volt mérnök. 1905-ben a megyegyülés elnöke
lett. 1900-ban képviselővé választották, 1913-ban
a képviselőház alelnöke lett, 1911-ben gyarmatügyi, 1912-ben hadügyminiszter, 1913—14-ben újra
gyarmatügyi miniszter volt. 1917. novemberében
mint a felszabadított vidékek minisztere belépett
•a Clemenceau-kormányba, vagyis ő volt az első
újjáépítési miniszter. 1925-töi 1929-ig a szenátus
alelnök© volt, 1931-ben a szenátus elnökévé választották. P o u n x c r elnöknek 1932. májusában
történt meggyilkolása után május 10-én a köztársaság elnökévé választották. Ékkor az első szavazási menetben 633 szavazatot kapott.

Tirana, április 5. Ceraldine királynénak szerdán reggel fia született.
A trónörökös megszületését százegy
ágyúlövés jelentette. A lakosság rögtön elözönlötte
a főváros utcáit és lelkesen ünnepelte a ki.ályi
családot.
SZÉCHENYI MOZI Csütörtökön utoljára 5,7,9
EDGÁR W.VLLACE bűnügyi kalandjában
Anna May WONG cs Akim Tamiroft

FRAKKOS

SÁTÁN

A SZÉCHENYI MOZI húsvéti ajándéka:
f

Metibízásból olcsón e?ad* 4 n á r brül i á n s l ü g a o , 4 d r b . b r i l i á n s gtittrU.
Arany női és (érti órák, karórák. Arany ametiszt
köve. gyürU. Alpakka evőszer Ezüst kanalak,
villák, halas készlet
120 T ó i ö
órásnál.

Bútorcsarnoka

« Szeged, Dugonios-tér 11

Csanádmegye uj főispánja
Fejér Miklós

Az abszolút többséghez 455 szavazat volt tehát szükséges. Lebr u n r a 487 szavazat esett.
Lebrunt tehát másodszor is köztársasági elnökké választották.
Az elnökválasztás
eredménye

szünet!

Aa nemzotközi
lázadé
hős
filmgyártás mestermüve

Telefon 19—82.

Szendrényl
Géza és Tsai

TOPRINI NÁSZ

Jávor Pál, Kiss Ferenc, Tolnay Klári, ülvcdy
Zsóka.

4

DÉI

HÖLGYEIM!

MAGYARORSZÁG

ha olcsón és elegánsan akarnak öltözködni keressék fel
Gaáfné Fridmann Teréz nöi dwalszaWáf, Zrinvi "tea 10.

flz asszonyok gondjára hízzák az iparpártolást
a Budapesti Nemzetközi Vásáron
Budapest, április 5. Hallottuk a rádióban a
Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökének: thorin Ferencinek előadásában, hogy
a magyar gazdasági életet
a Felvidék és az
Erdős-Kárpátok
visszaszerzése nemcsak gazdaggá tette, hanem egészen uj helyzet elé is
állította.
Az április 23-án megnyíló Budapesti
Nemzetközi Vásár jórészt már ennek az uj helyzetnek
képét adja- Közel 500.000 ipari munkás és tisztviselő kenyerét és munkáját jelenti az ipar,
amelynek józan, átgondolt fejlesztése és támogatása nélkülözhetetlen alaptényezője a nemzeti
függetlenségnek.
Az ipar ki fogja hozni a vásárra mindazt,
amit a magyarság húszéves trianoni küzködés ideje alatt csak termelt. Mellé fogja állítani azokat az uj kincseket, amelyekkel a Felvidék és az Erdős-Kárpátok visszacsatolása
gazdagították az országot és — ami a legérde-

j
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Három nap Szegeden:
23 pengtf

(A Délmagyarország munkatársától.)
A sze-<
gedi
Idegenforgalmi
Hivatal
nagyszabású
ak-<
kesebb — képet fog adni azokról az uj lehetőciót
kezdeményez
a
város
idegenforgalmának
ségekről, amelyeket a visszaszerzett területek
nyersanyagának a magyar ipari fölkészültség- emelésére. Budapesti mintára jegyfüzetet bo-<
csátanak ki és az abban lefektetett háromnapos
gel megindított fölhasználása és földolgozása
!
program mindössze 23 pengőbe kerül. Ebben
az ország számára jelentbenne van a szálloda, étkezés, különböző ide*
Még eddig nem látott méretű seregszemle
j genforgalmi látványosság megtekintése, idegen*
lesz az uj árumintavásár. 'Meg is indult már
vezető, tanyai vasút és ezerpengős baleset- és
nemcsak a vidéken, hanem a legtávolabbi kül- ;
podgyászbiztositás. Ezeket a kedvezményeket
földről is a kereskedelem érdeklődése. Tudni,
azonban csak olyan időben lehet igénybevenni,
látni akarják, mit jelent az elkövetkező évek
amikor más kedvezményezett program nincs
világgazdaságában a magyar ipar termelése.
Szegeden. Nem érvényesek természetesen ezek
Uj szin a vásárt látogatók tömegében a vidék
a kedvezmények a Szegedi Ipari Vásár és a
asszonytársadalmának megmozdulása. . Amint
Szabadtéri Játékok ideje alatt sem.
értesülünk, a Hangya Szövetkezet arra készül,
hogy »asszonykongresszus«-t
rendez a vásár
ideje alatt. Tizezrével kivánják Budapestre
Kész
modern
hivni a vidék háziasszonyait, hiszen elsősorban
ők azok, akik a ház- és a gazdaságkörüli vásárlásokat intézik, velük kell tehát elsősorban
raktáron I
megismertetni mindazt, amit az ipar termel s
aminek fogyasztópiaca leggyorsabban akkor
szervezhető be', ha az asszonyok állnak az iparDr. Boress József-utca 3.
pártolás élére.

hálószobák,
kombinál!* ebédlőberendezések
Faipari Termeit s z i e t a M

avaszha

divatkesztyüt, fűzőt, harisnyát

Möffte kesztyűsnél
KiauiáNtér 3.

Hétköznapokra helyezik át
a szegedi
olcsón vásárolhat
országos vásárokat
Galambosnál
(A Délmagyarország munkatársától.)
A ke*
Kárász-utca 3.
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Neurath birodalmi védnök bevonult Prágába
Prága, április 5. Szerdán fényes ünnepségek
között vonult be Prágába Neurath báró volt
birodalmi külügyminiszter, a német birodalom
titkos tanácsának az elnöke, a cseh-morva protekt trátus első birodalmi védnöke.
Amerre
Neurath báró vonata elhaladt, az összes falvakat és városokat fellobogózták. A prágai pályaudvaron Blaskowitz tábornok, a csehországi
német haderők parancsnoka fogadta a védnököt. A pályaudvar fogadócsarnokában Klapka
főpolgármester cseh nyelven mondott beszédet
és Neurath báró védelmébe ajánlotta a cseh
nemzetet. A németszármazásu Pfitzner alpolgármester német nyelven üdvözölte Neurath
bárót. Azt mondotta, Prága városára az a feladat vár, hogy a rend kapuja legyen kelet felé.
^Neurath báró röviden válaszolt az üdvözlésekre és kijelentette, hogy a legfőbb feladatát
a béke biztosításában látja. E zután ellépett a
diszszázadok előtt, majd különösen a prágai
németek lelkes tömegei között vonult be a
városba.
A Várban
Braiichilsch vezérezredes, a hadsereg főparancsnoka üdvözölte Neurathot.
Brauehitsch
beszédében többek között a következőket mondotta:
\ német csapatok nem hóditókként jöttek ide, hanem azért, hogy megteremtsék az
előfeltételeket az ebben a térben élő lakosság
békés együttműködésére.
A birodalmi védnök köszönetet mondott a
Csapatok példás teljesítményéért és háromszoros Sieg lleil kiáltással éltette a Führert.
A diszjel hangjai mellett vonták fel a birodalmi hadilobogót a cseh államfő lobogója
mellé a Vár ormára.
A Vár udvarán elhelyezett üteg 10 diszlövést

Tavaszi szövetek,
selymek, maradékok olcsó árban

S z a b ó n á l

Kigyó-utoa 2. szám.

Nemzeti fnknvékossáarra ía I

adott le. Ezután a hadsereg főparancsnoka vezette be a birodalmi védnököt a Várba. A
katonai és polgári hatóságok vezetői a díszteremben gyűltek össze.
Neurath'
beszédet intézett hozzájuk, amelyben többek
között a következőket mondotta:
— Tudom, hogy ma ismét olyan történelmi
fordulat fejeződött be, amelyet ezer évvel ez-

16 és olcsó is
a Darmol hashajtó. Beyiltla. amit jaér.
Nincs vele kényelmetlenség, bajlódás,
teafózés, keserüizü anyagok nyelése,
Kitűnő izü hashajtó a
M á i 1 4 l i l l é r f r t la m i n d e n g y ó g j u a r t i r U n

kuhntd.

előtt már Vencel király is megakart valósítani. A Habsburgok kudarcot vallottak ebben a
kérdésben, de Vezérünknek sikerült azt megoldani mindkét nép boldogságára,
valamint
Európa és a világbéke szolgálatában. Én és
munkatársaim feladata lesz, hogy Csehország
és Morvaország helyzetét a nagy német birodalom életterében boldogsághoz és a jóléthez juttassuk. Semmit nem kívánunk őszintébben,
mint azt, hogy a cseh nép a mi és saját küldetését felismerve és az én nehéz munkámat,
amely a javát szolgálja, együttműködésével
megkönnyítse. Ismerje meg a világ a bizalmon
alapuló együttműködésben, hogy Európa békéje
annak a férfinak a kezében nyugszik, akinek
megbízásából vállaltam Csehország és Morvaország birodalmi védnökségét.
Haclia köztársasági elnök ezután a birodalmi védnöknél látogatást tett, amelyet a birodalmi védnök viszonzott.
Végül díszszemlére
vonultak ki a prágai
Várba.
hónapos

angol —német
N Y £ L V K U R Z U / A I
117
megkezdődnek.
Jelentkezés
a kiadóhivatalban,

reskedelemügyi miniszter leiratot intézett Sze*
ged polgármesteréhez, amelyben kívánatosnak
jelezte, hogy más városokhoz hasonlóan a sze*
gedi országos vásárok is hétköznapokra
he*
lyeztessenek át. Ezzel kapcsolatban a minisz*
ter különböző kérdéseket intézett a polgármesterhez, amelyekre vonatkozólag a polgármester1
a Kereskedelmi és Iparkamara véleményét kérte ki. A kaprára kereskedelmi és ipari osztályai
szerdán délután Pongrácz Albert elnöklete alatt
tartott ülésükön ugy határoztak, hogy az országos vásárok további fentartását
kivánják,
de helyeslik a miniszternek azt az elgondolá*
sát, hogy a vásárok hétköznapra helyeztessenek
át. A kamara elégségesnek tartja, ha a jelen*
legi kétnapos vásárok helyett ugy a kirakodó,
mint állatvásár mindig csak egy nap tartassék
meg és pedig mindig annak a hónapnak az
első péntekén, amely hónapra a jelenlegi or*
szágos vásárok esnek. A kamarát határozata
meghozatalánál elsősorban az
alkalmazottak
érdeke vezette, akiknek igy a teljes vasárnapi
munkaszünetet
akarták biztosítani.

PÁRISI NttGY Á R U H Á Z RT.
i Z E G E D , CSEKONICS és KISS UCCA S A R O K

BÖJTI ÉLELMISZEREK
Torta cstyalap szegletes 3 drl>
Torta ostyalap kerek 6 drb
Szardella paszta kicsi
Trappista sajt la 10 deka
Ementhali sajt 10 deka
figaró blokk sajt 1 drb cca fél kg.
ömlesztett sajt 1 doboz 6 drb
Szardínia 1/5-ös doboz 1 dobos
Szardinia 1/10-es doboz 2 doboz
Ringli 2 doboz
Oroszhal

1 literes

—21
—.24
-.47
i—.21
—.38
—.58
—.68

—.08
—.68
—.98

üvegben

1.34
(üvegbetét -.20)
Oroszhal 3 decis üvegben(üvegbctét —.10) -.74

HÚSVÉTRA
Tojás drazsé cukorka 10 deka
Húsvéti lorsoló bakalit dugóval
Húsvéti locsoló különféle figurás
üvegekben
Husvétj locsoló jelvépy
Csokoládé tojás alumiuípm és Virág.
díszítéssel 9 cm-es
Litografált bádog tojás 3 drb

-.17

—28

-a?
—.22
-•24
— 24
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Kasszafurás a Pátria-cipőgyárban
800 pengői loplak el a beförők
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szer'dán délelőtt jelentette a rendörségen Polgár
Sámuel, a y,Pátria;-cipőgyár
tulajdonosa, hogy
az éj folyamán betörők garázdálkodtak a gyár
Attila-utca 19. szám alatti irodahelyiségében. A
betörök kifeszítették az üzletajtó redőnyét, az
a j t ó t álkulccsal felnyitották, ugy hatoltak be az
irodahelyiségbe. Itt rögtön a vaskasszának estek, amelyet sikerült megfumiok
és feltörniük.
A kasszában S00 pengő készpénz volt, ezt a be-

Lehelletvékony harisnya apróhibás

r

Gombház

Csekonics u. 3. szám

Harisnya, hernyóselyem erősítéssel,
lehelletvékony

24»
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11 Kereskedelmi és Iparkamara a szepedi építkezések megindításáért
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi Kereskedelmi és Iparkamara a mult héten tartott ismeretes közgyűlésének határozatából Tukats Sándor dr. főispánhoz és Pálfy József dr. polgármesterhez megkeresést intézett,
amelyben az építőipar teljes pangására
való
hivatkozással közbenjárásukat kérte a szegedi
é nlkezések előmozdítása érdekében. Különösen
kérte a kamara a hatóságok közbenjárását abban az irányban, hogy az egyelem még hiányzó
ideg- és elmeklinikájának
építése már ebben
az évben megkezdődjék,
továbbá, hogy az
1939—40. évi állami költségvetésben intézkedés
történjék a rendőrségi
palota építkezéséhez
szükséges fedezetnek a beállítása iránt. Rámutatott a kamara arra is, hogy a Szegeden
levő különböző állami és hatósági épületek
nagyrésze elhanyagolt állapotban van és ezek
tatarozásának elrendelésével szintén lehetne
munkaalkalmat biztosítani kisebb építőiparosok
és egyéb iparosok számára.
A főispánhoz és polgármesterhez intézett
megkeresésen kivül a kamara
felterjesztéssel
fordult az iparügyi és
pénzügyminisztériumhoz
is azoknak az általános jellegű rendelkezéseknek mielőbbi kibocsátása érdekében, amelyek
alkalmasak volnának az építkezési tevékenység
előmozdítására. E kezdeményezések támogatására a szegedi kamara az ország többi kamaráit is felkérteHuSVél!

Jobbágyné hamistanuzési bűnügyét
szerdán
tárgyalta a törvényszék U n g v á r y-tanácsa. A
vádlott kihallgatása alkalmával bevallotta, hogy
a polgári bíróság előtt tett vallomása hamis volt.
Azzal védekezett, hogy Sáringerné 30 pengőt igéi t
neki arra az esetre, ha ránézve kedvezően vall.
ö megtette a hamis vallomást, Sáringerné azonban nem fizette ki a 30 pengőt.
A törvényszék bűnösnek mondotta ki Jobbágy
Imrénél a vádszerinti bűncselekményben és 3 hónapi börtönre ítélte. Az ítélet jogerős.
Az ügyészség vádiratot fog kiadni hamistanuzásra való rábírás miatt Sáringerpé ellen.

Lehelletvékony harisnya nem látható
hibával

különleges erős!
C o m b h á *
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ünnepekre

tavaszi cipfliTdonságok
üzletáthelyezés miatt leszállított árban

P a p p Béta Fekeftesas-u. 8.

Nemzeti Talínrftkossásr könyvecskére kószpénzárhan.

és n é z z e m e g a z
A d I e r - edénycsarnok
j46

törők magukhoz vették é s eltávoztak.
A betörés szinhelyén megjelent rendőri bizottság megállapította, hogy a kasszafurást
ilyen dolgokban kevés
múlttal
rendelkező
»ujonc« betörök követlék el. A gyanú szerint
a gyárban ismerős személyek voltak a betörők.
A feltevés szerint ök voltak előző éjszaka a
Zsurkó-féle cipőgyárban is, itt azonban nem
sikerült zsákmányt 'szerezniök. A nyomozás
megindult kézrekeritésük érdekében.

Háromhónapi borion
a 30 pengős hamis tanúvallomásért
(A Dclmagyai'Ország munkatársától.) Az ügyészség vádiratot adott ki J o b b á g y Imréné 34 éves
szegedi
asszony
ellen hamistanuzás büntette
miatt. Jobbágyné a bűncselekményt ugy követte
e!. hogy 1938. április 21-én a szegedi járásbíróságon S á r i n g e r Ferencné felperesnek C s i k ó s
Mihályné alperes ellen 1200 pengő követelés megfizetése iránt indított polgári pőrében az ügy lényegére vonatkozó azt az esküvel megerősített hamis tanúvallomást tette, hogy „jelen volt, amikor
a felperes földjére alkudoztak és Sóringerné eladta ingatlanát az alperesnek és hallotta, milyen
megegyezést kötöttek a vételár kifizetésére vonatkozóan."

. Jöjjön ol kérem a Tisza Lajos-körutrS

garantált hibátlan
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II Szegedi Gazdasági
Egyesület közgyűlése

A közgyűlés az országos vásárok
mai rendszerének feniaríása mellel! fogtál! állási
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szerdán délelőtt tartotta meg a Szegedi Gazdasági
Egyesület évi közgyűlését Hunyadi-Vas
Gergely dr. elnöklete mellett. A közgyűlésen minden tanyai kör képviseltette magát s a gazdák nagy számban jelentek meg. Hunyadi-Vas
Gergely dr. ismertette a gazdasági egyesület
tevékenységét, amely a mult évben a lótenyésztés fejlődésének bemutatására irányult és az
Alsó- és Felsötanyán rendezett ló- és csikódijazás és fogatverseny sikere igazolta, hogy a
lassú menetű, de szivós munka nagy eredményeket hoz.
Ezután Bokor Pál dr. mondotta el részletes
jelentését, amelyhez Szécsg György, Becsei/
László, Wagner Gyula, Obcrmayer Ernő, Csordás István, Molnár Tivadar, Peták Nándor,
Jani Mihály, Hódi Ferenc szóltak hozzá, elismerésüket fejezve ki az egyesület vezetőségének az eredményes munkásságért.
Váczy Zoltán kamarai fogalmazó a mezőgazdasági kamara munkásságát ismertetve, felhívta a gazdákat a kamara támogatására.
Lovag Schreitter Hugó a pénztárosi, Radnai
Béla a könyvtárosi, Peták Nándor a háznagyi
jelentést terjesztette elő.
Almási Ferenc főtitkár ismertette a polgármester átiratát, melyben részletes javaslatot
kér az országos vásárok jövőbeni rendtartására nézve. Hódi Fpienc, Wagner Gyula, Budányi Bay Bertalan, Rűcsey László, Nagy Ferenc, ffuikúngi
£oltán, jJabyrczi István, Bapp
József, Peták Ferenű felszólalása után a t a?
egységes állásfoglalás alakult ki, hogy a gazdasági egyesület a? orszáaos vásárok
mostani

kirakatában, hogy

mit kap 08 fillérért
Hz angol hadügyminiszter

repüioütia az északafrikai
gyarmatokon
Páris, április 5. Együttes a n g o l - f r a n c i a katonai előkészületek sorozatának egyik láncszemét látja a francia közvélemény abban a látogatásban, amelyet Hőre Belisha angol hadügyminiszter a húsvéti ünnepek alatt az északafrikai gyarmatokon
végrehajt. Hore Belisha csütörtökön repülőgépen Algírba utazik, hogy az
északafrikai francia gyarmatok katoml
hatóságainak vezetőivel érintkezésbe
lépjen.
Az angol hadügyminiszter repülőgépe Párison, Marseillen és a korzikai Ajacción keresztül
érkezik a z északafrikai Bone repülőterére. Onnan a z u t Maisonblanche érintésével Algírba
visz, ahol az angol hadügyminiszter április 10-ig
marad. Hore Belisha Oranból startol m a j d hazafelé útjára s közben Gibraltárban is leszáll
repülőgépe.
Onnan Tanger érintésével, Spanyolországon, vagy Portugálián keresztül utazik tovább és Párisban rövid időre megszakítja
útját.
Gyönyörű simakötésü, fényes, vékony
ing- és nadrág garnitúra együtt csak

r
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Stilizált virágmintás
női zsebkendő
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rendjét megfelelőnek
tartja. Fontos közgazda*
sági érdek fűződik a mostani rendszer fentartásához.
Almási Ferenc főtitkár előterjesztésére
a
közgyűlés felhatalmazást adott a Szegedi Ipari
Vásár ideje alatt kisállatkiállitás
rendezésére.
A közgyűlés a megüresedett igazgatói tisztségre Peták Ferencet választotta meg, a jegyzőségre ifj. Peták Nándort.

Csury Ferenc órás, aranyműves és toronyőrakészitő,

máikás kar, zseb és faliórák, ékszerek, evőeszközök, dísztárgyak nagy raktára. Nagy javítóműhely! Kárász utea 16 szám.
60

Küldöttségek a főispánnál
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán
délelőtt a következő küldöttségek tisztelegtek T uk a t s Sándor dr. főispánnál: A felsőipariskola,
gyakorlati oktatói, vezette C s ű r i k Jáncs főművezető; a móravárosi egyházközség, vezette H a l á s z Pál plébános és B a r t h a Mihály gazdálkodó, világi elnök; az Országos Frontharcos-Szövetség szegedi főcsoportja, vezette: F a l c i o n e Kálmán dr. ny. alezredes, körzeti elnök; a Szegedi
Gazdasági Egyesület, vezette II u n y a d i-V a s
Gergely dr. elnök, a Belsőfeketeszéli Polgári Kör,
vezette B a t t a n c s József földműves; Szeged
város mezőgazdasági bizottsága P e t á k Nándor
vezetésével.
Url é s e g y e n r u h a s z a b ó s á g
Url d i v a t c i k k e k - K a l a p o k
Egyenruházati cikkek
Cserk^szfelszeretések
Sapkák
63
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
beszerzési forrása fiemzeli Takarékosság
és I nió könyvre is
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K l a u z á l tér 5 . T e l e f o n s z á m

11-2%

D'T í \ f A G 7 A R O R S 7 A r ,
Tava?.. cipösziikségleie
«

beszerzése
előtt okvetlen
tekintse meg

Csütörtök, 1939.

Szántó üSeí

(Kárász u. 10.) kirakatait.
Legkiválóbb divatkiilönlegességok minden igénynek

S-olid

április

6.

árak!

Nemzeti Takarékosság és Unié
kiszolgáló tag

Halálra ítélték
az Örkényi gyilkosság
kéi vádlottját
Budapest, április 5. A pestvidéki törvényszék
hosszú időn keresztül tárgyalta az Örkényi gyilkossági ügyet, melynek vádlottjai Murarik István uradalmi alkalmazott és Muhari Jánosné
voltak. A pestvidéki ügyészség gyilkosság
bün'ctle cimén, mint tettest vádolta meg Murarikot, mert megölte Muhari János 43 éves Örkényi földbérlöt és v á d a t emelt Muhari Jánosné
ülcn is azon az alapon, hogy férje
meggyilkolására ö bujtotta fel
Murarikot.
Zsúfolásig megtelt tárgyalóteremben hirdette
l;i az elnök az Ítéletet. A törvényszék bűnösnek mondotta ki Mprarik Istvánt, mint tettest
és Muhari Jánosnét, mint felbujtót
gyilkosság
bűntettében és ezért mindkettőjüket
kötéláltali
halálra ilélfe el.

RETORTA
faszén
minden mennyiségben
kapható

F O D O R

FATEIFPEN

Vasasszenfpéter-\t 4. Te1. 21—72.
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Urad a Tisza Szolnoknál
Szolnok, április 5. A Tisza a város határában
kilépett medréből. A balparti árterületet teljesen ellepte a viz. Az utóbbi napokban a viz
magassága két méterrel emelkedett, de április
5-ére virracfpra 2 centimétert apadt, úgyhogy a
város nem forog közvetlen veszedelemben.
Jásztelek f ö l ö t t két nappal ezelőtt a Tarna
patak átszakította
a gátat és annyira -elárasztotta a vidéket, hogy a müoton 500 métter hoszszuságban 30 centiméter m a g a s s á g b a n folyt át
a viz. Az állatfiépitészeti hivatal mérnökei 2.5
méter hosstzuságban átvágták a műutat, hogy a
vizet levezessék a sokkal alacsonyabban levő
Zagyva medrébe.
A müut átvágása következtében
Jászberény
és Szolnok között megszakadt
a forgalom és
. két várost csak kerülővel, Jászapátin át lehet
megközelíteni. Jásztelek községben 60 házból
a segítségül küldött katonák kiköltöztették a lakókat, mert m á r eddig i s több ház összedőlt.
ÁPRILIS

MAGmSZEMLE

Szerkesztőbizottság:
GRÓF BETHLEN ISTVÁN elnök
SZEKFÜ GYULA alelnök

A RuténfÖld
BULLA BÉLA
Asszimiláció és disszimiláció
RAVASZ LÁSZLÓ

A polgári vagyon a honvédelem
s z o l g á l a t á b a n SZENTOYÖRQYI LAJOS
Két

esemény

SZABÓ ZOLTÁN

A finn lecke

PAPP ISTVÁN

A

szójabab

PÁLÓCZY JÓZSEF

A z E r z s é b e t v á r o s JESZENSZKY SÁNDOR

Táji építés

BTERBAUER VIRGIL

Székely keserve*

ERDÉLYI SÁNDOR

A cseh katona
JULIER FERENC
Magyarország arca
LELKES ISTVÁN
Külpolitikai szemle
OBSERVANS
A m e r i k a i p r o b l é m á k REMÉNYI JÓZSEF

Színházi kistükör

BISZTRAY OYULA

Szerkeszti:
ECKHARDTSÁNDOR
MAGYAR

SZEMLE TÁRSASÁG

Budapest, Vilmos esászár-dt 24,
ELŐFIZETÉSI ARA

ingyen „Kincsestára-kötettel
évi

pengő 6 0 fillér

— Nagyrsiitörtöki .istentiszteletek rendje. 'A ]
— A vakbélgyulladás veszélye elleni védekeszékesegyházban nagycsütörtökön reggel 9 óra- | zés egyik hatásos módszere abban áll, bogy az
kor G l a t t f e l d e r Gyula dr. megyésfőpásztor ember a beleit belenként legalább egyszer a terünnepi misét mond, majd az olajszentelés szertar- mészetes „Ferenu József" keserüvizzel — reggel
tását végzi el. Az ünruepi mise keretében a pap- éhgyomorra egy pohárral — alaposan kitisztítja.
ság, az egyházközség képviselőtestületi tagjai és
Kérdezze meg orvosát.
a hívek közös szentáldozáson vesznek részt. Utána következik a lábmosás szertartása, majd az
ELSŐRENDŰ M U N K A !
48
SZOLID ARAK I
oltárfosztás. Glóriakor elnémulnak a harangok,
amelyek csak nagyszombaton délelőtt szólalnak
meg újból. Ugyancsak nagycsütörtökön 15 órakor
lamentáció, Jeremiás próféta siralmaival. — Az k á r p i t o s m e s t e r Szeged, Apponyi Albert-utoa 21.
alsóvárosi templomba^ nagycsütörtökön 9 órakor
Alfandö naey raktár kárpitozott bútorokban
ünnepi nagymise, utána oltárfosztás. Este 19 órától kezdve egész éjjel reggel 7 óráig szentségimádás. — A móravárosi templomban reggel 6 órától kezdve njinden negyedórában áldoztatás. — A Az i d ő
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10
rókusi templomban nagycsütörtökön reggel 9 óraórakor. I d ő j ó s l a t : Mérsékelt déli,
kor ünnepi szentmise, áldoztatás. mise után az oldélnyugati szél. Változó felhőzet, hctárok megfosztása. — Somogyi-telepen reggel 9
lyenkint — főleg északon — kisebb esá
órakor szentmise, közös áldozás, délután 17 óraés zivatar. A hőmérséklet nem változik.
kor Jeremiás siralmai, 19 órától éjfélig szentségimádás. — A görögkeleti magyar egyháznál délelőtt 10 órakor vecsernyével kapcsolatos Szent
Húsvétra olcsó locsoló kö nik és illatszerBazil-mise, este 18 órakor nagyvecsernye. — A
különlegességek nagy választékban kaphatók
reformátusoknál este 18 és 20 órakor istentisztelet, urvacsoraosztással. — Az evangélikusoknál
este 18 órakor úrvacsora. — A görögkeleti szerb
87
Széchenyi-tér 7. Csongrádi palota.
templomban reggel 8 órakor jutrénye, 10 órakor
Szent Vazul liturgiája.
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— Mécs László Szegeden. Április 18-ún é r kezik Szegedre a hazatért Felvidék nagy költője és aznap este 20 órakor tartják meg a T i sza-szállodában az Úrnők Mária-kongregációjának rendezésében a fényes magyar-estei,
amikor Mécs László nagyszabású műsor keretében fogja előadni legszebb költeményeit.
— Janik vendéglőben ma flekken és vargabéles.
— Kassai finom húsvéti sonkák Kocsisnál.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a Hatósági Munkaközvetitő Hivatal utján (Méreyutca és Mars-tér sarok; telefon 19-73.). Férfiak:
2 kovács, 1 horganyozó, 4 villanyszerelő, 1 kádár,
1 kárpitos, 1 kötélgyártó, 3 borbély, 2 szabó, 3
cipész, 1 papucsos, 1 cukrász, 10—12 nőtlen gazdasági mindenes, 1 nyomdai gépmester. Nők: 2
nyomdai berakónő, 1 bölgyfodrásznő, 5—6 varrónő, 3 cipőtiizőuő, 2—3 mindenes, 4 bejárónő. Hadigondozottak részére fönntartott munkahelyek: 1
jegyszedőnő, 2 szövőnő.
— G. F. B. harisnyák csak Pollák Testvéreknél.
Kis luxusbérautók óránkint P 3. 10 km. T. 11-11
— Kávépörkölés naponta reggel 7—9-ig Kocsisnál.
— Húsvéti tojások, nyuszik Kocsisnál,
—oOo—

Beküldött híren
Az Úrnők Mária-kongregációja szentóráját este 9—10 óráig tartja nagycsütörtökön a jezsuiták
templomában.
Tudományos előadás. Ma, csütörtökön este 19.30
órakor Hétvezér-utca 9. szám alatt Mihaltz István dr. egyetemi tanársegéd ..Szeged környékének
földtani felépítése" címen tudományos előadást
larL

Városi

berpaioia.

kiadóhivatal:

Telelőn:

2-70)

Jugoszláv államtitkár körútja Csanádniegyébcn,
M a 1 o j c s i c s dr, a jugoszláv kormány közegészségügyi államtitkára P e t r á n y i György egyetemi magántanár társaságában két napot Csanádmegyében töltött s megtekintette a makói, battonyai tüdöbeteggoudozó intézclet, a deszki iskolaszanatóriumot. A jugoszláv egészségügyi államtitkár, aki a tüdflgetegség elleni küzdelem tanulmányozása céljából jött Magyarországra, körútját
Békésmegyében folytatja.
Kocsiszámra lopják az utcai fákat. A Vásárhelyi-utca gömbakáciáit az utóbbi hetekben rendszeresen lopkodják. A fatolvajok egy éjszaka 5—»
6 fát fürészelnek ki s a legutóbbi két hét alatt
60 utcai fát vágtak ki a Vásárhelyi-utcában. A
városi kertészet éjjeli őröket állított a fatolvajok leleplezése érdekében s nem hiába, mert kiderült, hogy a vakmerő tolvajok valóságos bandába tömörülve végezték a fairtásokat s kocsival
hordták el a kifűrészelt fákat, amelyek törzsét
oszlopnak adták el. Az öt tagu tolvajtársaság ellen a város megtette a feljelentést, de megindították az eljárást az orgazdák ellen is, akik a lopott
fákat megvásárolták.
Anyakönyvi hirek. Házasságot kötöttek: VaS
Ferenc Laczkó Margit Piroskával. Elhaltak: Simon Imréné Földházi Julianna (Lendvai-ulca 5.)'
73 éves korában.
A gyalogjárón bicikliztek. 'A makói rendőri
büntetöbirő S z a b ó István Almási-utca 17. szám
alatti lakost, aki a Sirkert-utcában a járdán hajtott kerékpárjával, Friedvalszki Józsefnét elütötte, 20 pengő pénzbüntetésre ítélte. — Döme Bálint Hosszu-ulca 23. szám alatti lakost a gvalogjárón való kerékpározásért 3 pengőre. Balogh"
István 2 pengőre Ítélte a rendőri büntetöbirő, mig
Böngvik Mihálv tanyai gazda, aki kivilágitatlaif
kerékpárral közlekedett a gyalogjárón, 6 pengő
pénzbüntetést kapott.

Szenes! Mária

kalapszalonjában legújabb t a v a s z i m o d e l e k megérkeztek, alakitá-'ok izlóse-on készülnek.
Kossuth Lajos sucárut 13,
lT3j

On

Minden
41

megbízható
párért

szavatosság

j ó harisnyát keres? UgyCsekontcs-utca
csak GFB-t
vegyen!
srtrfrn. Kalávx tag.
Pollák Testvéreknél, Sxéc&enyt-tér 17.6.sxúm.
Unió tag.

egyedül.

íCöxga&tla&őLQ
—oOo—

= A magyar exportáruk filmpropagandája a
Budapesti Nemzetközi Vásáron. A nagy magyar exportvállalatok évről-évre ujabb és nagyobbstilü propagandaeszközökkel szerepelnek
a Nemzetközi Vásáron. Idén, az április 28-án
megnyíló vásáron egyes vállalatok önálló filmszínház keretében propagandafilmjeiken be
fogják mutatni egyrészt a gyártási folyamatokat, .másrészt külföldön elért exporteredményeiket. Igy például láthatja a vásár közönsége, hogy áz egvik nagy magyar iparvállalat
motorosvonatai hogyan működnek nemcsak
az európai országokban, hanem Argentínában,
DéMriknban, Indiában és egyéb távoli országokban is.
= Ipari vásár Zágrábban. A zágrábi ipari vásár időpontját április 29. május 8. napjaiban állapították meg. A vásárra a magyar és jugoszláv
vasutak igazgatóságai 50 százalékos utazási kedvezményt engedélyeztek. A szegedi ipari körökből az a kérelem érkezett a kereskedelmi és iparkamarához, hogy a két esztendő előtti belgrádi
kiránduláshoz hasonlóan szervezzen társasutazást a zágrábi ipari vásár megtekintésére, aminek kétségtelenül igen jó hatása volna a magyarjugoszláv gazdasági kapcsolatok kimélvitése szempontjából.

Jfimkáz ű
m t l v é m r •

HETI MŰSOR:
Csütörtökön délulán: Francia szobalány. Filléres helyárak.
Csütörtök este: Utolsó tánc. Ketten egy jegygyek
Pénteken este: Nincs előadás. "
Szombaton este: Katinka fHuszárcsók). Operettbemutató. Premierbérlet 38.
Vasárnap délután 3 ólakor: Hadik-huszárok.
Délutáni bérlet. Mérsékelt helyárak.
Vasárnap délután 6 órakor: Katinka. Rendes
helyárak.
Vasárnap este 9 órakor: Katinka. Rendes helyárak.
• Hétfőn délután 3 órakor: Katinka. Délutáni
bérlet. Rendes helyárak.
Hétfőn délután 6 órakor: Egy bolond százat
csinál. Rendes helyárak.
Hétfőn este 9 órakor: Katinka. Bérletszünct.
Rendes helyárak.
Kedden délután: Egy bolond százat csinál.
Kedden este: Katinka. Bérletszünet. DM KE.
Szerdán este: Katinka. Bérletsíünet. DM KE.

Egészén nagy mouslín sál
gyönyörű minták

Budapesti értéktőzsde zárlat. Gyengébb külföldi jelentések hatására kedvetlen hangulatban
nyitott a mai tőzsde. Az első árfolyamok egyenetlenül alakultak, a részvények nagyobbik fele
azonban gyengébb árakon cserélt gazdát. A tőzsdeidő későbbi folyamán a hangulat megnyugodott,
a vételi érdeklődés javult, a kereslet megerősödésével az általános árszint emelkedett, közvetlenül
zárlat előtt az árak alakulása ismét egyenetlenné vált. A tőzsde azonban igy is barátságos hangulatban zárt. Magyar Nemzeti Bank 154.—, MÁK
278.—, Ganz 13.50, Izzó 92.—, Szegedi kenderfonógyár 35.50.
Zürichi devizazárlat. Fáris ——, London 20.87
fél, Newyork 445 hétnyolcad, Brüsszel 75.025, Milánó 23.45, Amszterdam 236.60, Berlin 178.70, Szófia 5.40, Varsó 83.75, Belgrád 10.-, Athén 3.90
Bukarest 3.37.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolyamai. Angol font 16 00—16.20, belga 57.35-57 95,
cseh korona 7.50-11.80. dán kor. 71.30-72 10, dinár
6.00—7 50 (500 és 1000 din címletek kivételével"*,
USA dollár 340.90-344.90, francia frank 9.009.20. kanadai dollár 332.00-337 00, hollandi forint
182.30—:84.30. lengyel zloty 6000-61.4o. leu 2.403.45, leva 3.00-3.60, lira 16.90-17.90, (az 500 és
1000 lírás bankjegyek kivételével!, német márka
—.—, norv kor 80.25-81.15, svéd kor. 82.25—83.50,
svájci frank 76.50—77.40.
Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru piacon a kenyérmagvakban az irányzat tartott volt,
a buza, valamint a rozs hivatalos zárlati árfolyama változatlan maradt. A tengeri 15—20 fillérrel
emelkedett. A határidős piacon barátságos volt az
irányzat, a rozs 5, a tengeri élénk kereslet következtében 21—22 fillérrel emelkedett.
Budapesti terménvfőzsde hivatalos árfesrvzése.
Buza tiszavidéki, fejérmegyei, dunántuli 77 kg-os
20.60-20.85, 78 kg-os 20.80-21.05, 79 kg-os 21.00—
21.25, 80 kg-os 21.10-21.35, rozs pestvidéki 14.7011.85, takarmányárpa I. 17.00—17.35, sörárpa I.
19.25-19.75, zab I. 22.05-22.80, tengeri tiszántúli
16.35-16.45.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza tartott.
Májusra 67 ötnyolcad, juliusra 66 hétnyolcad—
67, szeptemberre 67 ötnyolcad—háromnegyed. Tengeri alig tartott. Májusra 47, juliusra 48.75, szept.
19 ötnyolcad. Rozs alig tartott. Májusra 40.5, juliusra 41 hétnyolcad, szept. 43.25.

Húsvétra

harisnga, hes fuii, reilíiil
legolcsóbban
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Gombház

Csekonics ucca 3.
Mazzacurafí gordonkáesije
Az eseményekben és nehézségekben gazdag
utolsó Harmonia-koncertjén szerdán esle
•a kitűnő milánói müvész-tanár, Benedetto M a zz a c u r a t i gordonkázott. őszinte és világos művészetét, rokonszenves és komoly egyéniségét
régóta ismerjük és értékeljük, mégis eddigi emlékezetes szereplései között szerdai játékával szerezte a legmélyebb és legmeggyőzőbb benyomást,
őszinte és komoly muzsikus, a szó nemes értelmében, muzikális kultúrájának világossága az egyszerű és tiszta kifejezési formák felé vezeti. Művészi egyéniségét és nemesrangu felkészültségét
elsősorban az oly ritkán hallott kiváló K ó s a
Györggyel előadott Beethoven A-dur
Szonáta
hozta meggyőzően a hallgató elé. Ahogy ez a két
művész pompás diszpozícióban és teljes megértéssel Beethovent prezentálta, az a külsőséges hatásoktól mentes, magasrendű előadás eszménye
volt. Mazzacurati gordonkájának meleg tónusában, világos értelmezésében és Kósa György zongorájának költői lendületében a szonátareprodukálás hü és zavartalan vonala csendült meg, —
két egymásratalált és egymáshoz való muzsikus
legszebb szolgálata. Ez a hivalkodásnélküli stilus,
ez az egyszerű forma, Beethoven teljes átadása maradandó emlékeket nyújt Mazzacurati
zenei kultúrájáról és művészi egyéniségéről.
Bevezetőül Breval G-dur Szonátáját játszotta a
rokkokóvilág könnved gráciájával, majd sorra következett Ferrari-Corti, Casella. Chopin, Brahms.
Mazzacurati, Wienavszky-Kreislcr egy-egy népszerű és meghatóan gyengéd poemája. És a sorban a szegedi S z a r k a László dekorativ gordonkahatással megirt bensőséges Air-je, amelynek
figyelmes és finoman megértő előadása után a
hangverseny közönsége egyforma szeretettel ünnepelte a nemes törekvésű szerzőt és a müvészelőadót. A hallgatóság szinte opusról-opusra közelebb érezte Mazzacurati játékát és a véget nem
erő tapsokra egyik, müsoronkivüli szám a másikat követte.
A hangversenynek Mazzacuratival egyenrangú
szereplője volt K ó s a György, akinek szonátajátéka mindig örömteljes eseménvt jelent, zongorája a valóságos költészetet idézi. — mélyről
való finóm piurrsTkosegvépisége a legkülönb és
egvenérfékü kísérők közé avatja Két őszinte muzsikuslélek koncertezett. a szerdaesti har><7ver*enven.
'
(v. gv.)
SZCZOD

= Misán István visszajött Szegedre. Megírtuk,
hogy Misán István, a szegedi színház kitűnő hangú énekese behívót kapott a MAV-tól. Misán el
is utazott Szolnokra, ahol jelentkeznie kellett,
szerdára azonban visszajött Szegedre. Elmondott
ta, hogy csak orvosi vizsgálaton jelent meg, a
döntést azonban még nem tudja. Misán most türelmetlenül várja hivatali beosztását a MÁV-náb

—oOo—

4 színházi iroda hirei
Francia szobalány. Az idei szezon legszebb
vígjátéka ma délután filléres helyárakkal kerül
szinre.
Utolsó tánc. Herczeg Ferenc remekműve ma
este keriil szinre utoljára „ketlen egy jeggyel''helyárakkal.
Nagypénteken nincs előadás.
Katinka (Huszárcsók). Szombaton este kerül
bemutatóra az idei sziniideny legnagyobb sikere:
a Katinka. A nagysikerű operettujdonság kiváló
szereposztása biztositja a ,Jiagy sikert.
Nézze meg a színház ünnepi műsorát és biztosítsa helyét jóelőre, mert ilyen ünnepi műsor még
nem volt a szegedi színházban.
Húsvét első vasárnapján a Hadik-huszárok és
kétszer a Katinka, mig húsvét hétfőjén a Katinka,
az Egy bolond százat csinál, a Katinka alkotják
•a színház műsorát.
—oOo—

FILM

Brazíliai kaland

(Bemutató a Belvárosi Moziban)
Egészen kedves, amerikai tempójú film pereg
most a Belvárosi Moziban. Ragyogó felvételek,
tragikomikus helyzetek és humor is bőven akad
a filmben, amely a fotóriporter nehéz, mégis hálás feladatát van hivatva megismertetni. Már maga az a körülmény, hogy Clark Gable és Myrwi
Loy játssza a főszerepet is garantálja a film sikerét.
Szeged sz. kir. város th. kisgyiilcsctöl
125—1039. kisgy. sz.

Hirdetés

Közhírré teszem, hogy Szeged sz. kir. város th".
kisgyülése az 1939. évi április hó 1-én tartott rendes ülésében a következő közérdekű határozatokat hozta:
a városi intézmények részére 1939. II. negyedében szükséges élelmicikkek szállítását,
a szeretetház, sínylődök háza és fertözöbetegkórház részérc 1939. év folyamán szükséges
gyógy- és kötszerek szállítását,
a belterületi utak burkolásához szükséges kőanyagok szállítását vállalatba adta,
a HONSz szegedi csoportjával a városi árubódék bérletére kötött szerződést,
az árvaházi alap 'tulajdonát képező bérszékeE
bérleti jogát,
a HONSz haszonbérleti jogát árverés mellőzésével meghosszabbította,
a VIII. sz. gajgonyai vadászterületet bérbeadta,
a müulak után fizetendő ártér hozzájárulás diját megállapította,
az 1939. évi szabadtéri játékok rendezéséhez a
háztartási alap terhére 11.210 P, az inségalap
terhére pedig 18.527 P hozzájárulást szavazott
meg.
Ezen kisgyülési határozatok ellen a kihirdetés megjelenését követő naptól számított 15 nap
alatt a polgármesteri hivatalhoz benyújtható jogorvoslatnak van helye..
Szeged sz. kir. város th. kisgyülésénelc 1939.
évi március hó 1-én t. ü.
,
Dr. Pálfy József, polgármester.

' i m m o i u i m
Több kereskedelmi alkalmazott. A törvény értelmében 25 százalék különdijazás jár.
Felelős szerkesztő:
BÁRTFAI
LÁSZLÓ
—oOo—
Felelős kiadó:
H U N Y A B E N E D E K DR
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Egyházi zene. Radio Paris. 20.30: Közvetítés
a Vigoperából. Róma. 21: Verdi: Rekviem,
utána egyházi zene. Stockholm. 22.15: Szórakoztató zene.
Varsó. 20.15: Elsner: A mi
Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése, Oratórium.

t
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Szegényes húsvéti ffutbailprogram
(A Délmagyarország munkatársától). A sze- közelebbről való lenne, nem leheteti sző.
Szegeddel ellentétben ugylátszik, a vidéken
gedi közönség már hozzá van szokva 3hhoz, hogy
amikor kettős ünnepek vannak, a futballcsapatok mégis érdemes mérkőzést rendezni. Ezt bizonyltnem rendeznek nagyobbszabásu mérkőzéseket, ha- ja a Szeged és a Sylvánia makói kirándulása is.
nem inkább vidékre mennek. Bár ez már hosszú Milyen nagy közönség lehet Makón, ha az MTK
idő óta igy van, a klubok álláspontját a közönség és a MAK konkurrenciát csinálva egymásnak,
nem tudja magáévá tenni és joggal sérelmezi a mérkőzést rendez. Szerdára ugyanis kitűnt, bogy
program hiányát. A szegedi közönség megérdem- a Szeged—MAK és a Sylvánia—MTK találkozót
li akár a Szeged FC-töl, akár az amatőregyesü- nem egy pályán rendezik meg. A MAK magára
li lektől, bogy amikor nem játszanak bajnoki küz- vállalta a Szeged kiadásait, az MTK pedig megdelmeket, komolyabb játékokkal kedveskedjenek fizeti a szegedi cégcsapatnak az utazással járó
szurkolótáboruknak. A csapatok ezzel szemben összes kiadásokat.
azzal érvelnek, hogy éppen eleget fizetnek r á a
A szegedi alosztályban husyét vasárnapján
bajnoki mérkőzéseikre. A Szeged ebben a szezon- mindössze öt mérkőzés lesz, ezek közül csak hárban eddig csak egy bajnoki meccset játszott itt- man játszanak a bajnoki pontokért; a makói MTK
hon, tehát csak egyizben volt alkalma bevételre —Sylvánia meccsen, amelyet Vezér II. vezet, a
szert tenni és ennek már több, mint egy hónapja, temesváriköruti pályán megrendezendő Zrínyi II.
azóta csak kiadásai vannak a klubnak.
Ha az Móraváros II. szövetségi dijas találkozón, amelyamatőrök nem tudnak olyan csapatot lekötni, nek Kiss Andor a birója, a Vasutas-stadionban
amely érdekciné a közönséget, ez a Szegednek lebonyolítandó Budapesti VSC—SzVE vasutas ifsem áll módjában. A Szeged mindent elkövetett, júsági bajnoki játékon. Ezt a meccset Pitaky I.
hogy programról gondoskodják, de valamire való vezeti.
csapat 1200—1500 pengőt kért az egyesülettől. Ez
A Makón lebonyolítandó Szeged—MAK mérolyan összeget jelentene, amelyet nem lehetne be- kőzést Wiener III. vezeti.
hozni. A Szeged többek közölt szerette volna ideA Kisteleki TE vasárnap a Pesterzsébeti Juhozni a Beogradskit, de a belgrádi csapat baj- tát látja vendégül. Erre a meccsre még nem deleuoiki meccset játszik, más egyesületről, amely gáltak játékvezetőt.

X A Szeged és a SzAJK esiitörtöki edzése. 'A
Szeged játékosai a keddi kondicióedzések után,
csütörtökön sem végeznek más gyakorlatokat az
ünnepi meccsek miatt. Amig kedden atlétikai és
pvorsaságfokozó gyakorlatok cs maguk között
kétkapusedzést tartanak a futballisták. A tréning
i Vasutas stadionban lesz délután 4 órakor. —
'A SzAK-nál csaknem az a helyzet, mint a Szegednél azzal a különbséggel, hogy a piros-feketék a héten három edzést tartanak; kedden és
•/.erdán kondicióedzés volt, csütörtökön is csak
labdagyakorlatokat végezhetőnek a játékosok a
vezetőség intézkedése értelmében. A Szentlörinc
elleni bajnoki mérkőzé,sre még nincsen elintézve
a csapatösszeállítás kérdése, áll ez a megállapítás a vendéglátóra ís. A Szentlőrincnél a megisméllendő mérkőzésen nem szerepelhet Fukár és
Kovács II. A csütörtöki edzés délután 4 órakor
I 'zdödik a SzAK-pálván.
x Az SzMTE vasárnapi disztornája. Élénk érdeklődés előzi meg Szeged egyetlen húsvéti komoly sportprogramját, a Szegedi Munkás Testedző
1 gyesülct vasárnapi disztornaünnepélyét, amelyet
délután fél 6 órai kezdettel rendeznek a rókusi
tornacsarnokban. Az ünnepély lesz az idei sze•on első, talán egyetlen tornabemutatója. A loriiabenvulatón szabad-,-szalag-, buzogány- és viiáilőgyakorlatok, valamint szer- és talajtorna szelepe!. Az ünnepségen a válogatott csapat tagjai
is bemutatják tudásukat.
x A Játékvezető Testület rendkívüli közgyüié•e. Az ismeretes bonyodalmak miatt csütörtökön
délután 6 órai kezdettel rendkívüli
közgyűlést
I irt a Játékvezető Testület déli kerülete, bogy
megválassza u j tisztikarát. Nem lehet kétséges,
hogy ismét a lemondott tisztikart választják meg
nxzal a különbséggel, hogy abba a inultkor bekerült Csabai ellenzékieknek nem adnak hetvet. A
közgyűlést a Stefánián lévő kioszk különtermében tartják meg.
x A salgótarjáni kapna karcsontrepedést szenvedett Szegeden. A SzAK—SBTC meccsen — mint
i-meretes — Londvai óriási erejű lövése után,
< éozy, a salgótarjániak kapusa feljajdult é s a
karját fájlalta. Sokáig nem lehetett megállapítani, mi történt a kapus kezével, most azután kiderült, hogy Géczy a lövés következtében k;»r(-sontrepedést szenvedett.
N: ciiiiiilttt ii liólnuisri nrnrs7iS;r" Hirlnn é- V

x Farkas Lajos játékvezető Budapesten. Farkas Lajos Lőrinc, az ismert és tehetséges szegedi játékvezető eltávozott Szegedről. U j állomáshelye Budapest. Farkassal, aki a jövőben a
központ kebelében fog működni, érzékeny veszteség érte a déli .IT-t.

RÁDIÓ

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon:
6.45: Torna. 7.20: Étrend. 10: Hirek. 12: Déli harangszó, idó'járásjelentés. 12.40: Hírek. 13.20: Időjelzés, időjárásjelentés. 14.40: nirek, étrend, éleimiszeráiak. 16.45: Időjelzés, időjárásjelcntés.

Csütörtök, április 6
BUDAPEST I.
12.10: Ének zongorakísérettel. 12.40: Hirek.
13: Beszkárt-zenekar. 13.20: Pontos idő. 16.15:
Kóniai képek. Séta az Örök város magyar vonatkozású kövei között. 17: Hirek szlovák és ruszin
nyelven. 17.10: Nagy Olivér mesterharraoniumnii
játszik. 18.05: Nagypéntek Rómában. Előadás. IS
óra 30: Énefc zongorakísérettel. 19:
Baromfitenyésztési időszerű tanácsadó. 19.15: Hanglemezek.
20.20: Passiojáték. Utána kb. 21: Budapesti Hangverseny Zenekar. 21.40: Hirek, időjárásjelentés.
23: A rádió szalonzenekara.
BUDAPEST I I .
19: Liszt-orgonainüvek hanglemezről.
19.30:
Ami senkié, még lehet mindenkié.
Felolvasás
20.20: Hanglemez.
KASSA
11.10: Bokáciusz mester, Kassa főbírája. 11.35:
Hirek magyar, szlovák és ruszin nyelven. 15.25:
Ruszin félóra. 15.50: Hirek. 16: Az Orsolyazárda
kis Szent Teréz énekkarának nagyböjti műsora.
17.10: A Felvidék magyar városai. Előadás. 17
óra 35: Zongoramüsor.
KÜLFÖLD
Bécs. 18: Wagner: Parsifal. Belgrád. 20: Vallásos dalok.
Berlin. 18: Szórakoztató zene.
liroitwieli 23.20: N/. .Ionötös. Milánó. 22.30-

Egyszobás
komfortos
lakást keresek májusra
üresen. Választ Tisztviselő 2 cimre kiadóba.

Kereskedelmi
vállalat
keres azonnali belépésre 4 középiskolát végzett kimondottan szorgalmas keresztény meg
bizhaló női munkaerőt,
akinek rövidebb irodai
gyakorlata van. Kimerítő pályázatok igények
kel és referenciákkal
— Széchenyi tér jeligérc a kiadóba.
Motor és kerékpárműszerész segédet felvesz Arany kerék, —
Arany János u. 4.

RA/ifa/tttüi
oZkoÍjriajott
Mindenes
szobaleány
azonnal beléphet. Deák
Ferenc utca 8b, földszint.
Bejárónőt
délelőtti
órákra felvesz Kel lei;
Kölcsey u. 6. (Prófétaház) 1. emelet 4.
Jóravaló mindenest felveszek. Margit u. 14, —
földszint 1.
Mindenes főzönőt 15ére felveszek. Jelentkezés délután Kigyó u. 1,
füszerüzlet.
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gyfgyhasUöirt k szén ís mérlik lilán
S/e nerné
iQzOkész.lAníl.
Kölcsey u 12. (Tisza t. börul
sarok.) :a;»íva 1913 ban. 292
HÚSVÉTI ILLATSZEREK, czép locsolóüvegek nagy választékban
legolcsóbban a Vénusz
Drogériában, Mikszáth
K. u. a. Tekintse meg
áras kirakatainkat. —
Uniti, Kalász érvényes.
Igényes vevő részére
megfelelő és egyszerűbb
d i ó f a h á ' ó s z o b a bútor olcsón eladó
Wirth és Rengey asztalos ipartelepén Zákány
utca 44.

KEZTYÜ

készen és mérték után
Sleineiné. Kölcsey-u. 12.
(Tisza Lajos-körűt sarok.)
Javítás, tiszlilás, leslés!
Alapítva 1913-ben. 292
Akar olcsó és friss vágottbaromfit enni? Jöjjön hozzám. Károlyi u.
2. Gera Ferencné.
Egv
jókarban
levő
mély angol gyermekkocsi eladó. Szent Mihály

ii. 6a.

Gummiharisnya, friss
áru jutányos áron: —
Okularium Kellner gyógyászati osztályán, Kárész u. 3.

Csemege

dióbelet

mazsolát,
mogyorót
nagyban és kicsinyben
a Csikós-féle. . diótörődében legolcsóbban vehet. Tisza L.-körut 53,
Attila-utca sarok.
Hamburger
zongora,
porszívó gép. női bunda,
fagylaltgép,
szkunksz boa olcsón eladó. Horthy M. u. 16.
I. 12.

ERNYŐ

AtbuzAsok, {avll&sok. fegocsíbban es eglobban
Sreínerné ernyökeszilOni*.
Kölesey-u. 12. (Tisza l. körül
sáros.) A apllva 1913-ban. jb
Házi sonkát 1 kg 1.80
P. Szécsi u. 16. Alsóváros füszerüzlet.
Uj állapotban levő, uagyon szép
gyermeksportkocsi eladó. Polgár u. 20, emelet.
KÁRPITOS MUNKÁT
OLCSÓN
és jól készit háznál is
Kristóf László kárpitos. Felhő u. 19 sz.
MARHAHÚS
paprikásnak • —.80, levesnek 1.—. Tápé, Somogyi-telep III. utca
végén. Török hentes.
Alkalmi eladás: jó forgalmú bevezetett női
kalapszalon
belváros
közelében elköltözés ml
att eladó. Érdeklődők:
Írjanak J ó vétel jeligére a kiadóba.
HÚSVÉTI KÉPESLEVELEZÖLAPOK
óriási
választékban,
gyönyörű kivitelben 6
darab 28 fillér. Grünwald könyvkereskedés
Horthy M. utca.
Olcsóbb lett"™
a LIBAHÚS
T. r. libaaprólék kilónkint 1 pengő, I. r.
zsírnak való 1.60, comb
mell legolcsóbb áron
minden nap kapható
Margit u. 14, földszint
1. ajtó.
SZILVA
nagyszemü, aszalt, Iá-'
dás etuvált, visszonteladóknak P 1.10. Müller
Diótörőde, Bocskay-utca 8b. szám.
360
Hálószoba és egyéb
bútorok eladók Kálmán u. 4, földszint 2.
v ü i o m i m
Vasárnap bpesti autóútra fizető útitársnak
mennék. Kölesei u. 10,
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