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Vasárnap, 1940. IV. 21.
Kecskeméti színekben * 9 .
Yolt egy kereskedelmi miniszter, aki szükségesnek tartotta egyik beszédében kijelenteni, hogy kereskedelmi miniszter létére
nem ellensége

a kereskedelemnek.

A távo-

lodó esztendők homályából önkénytelenül
ez a szónoklat merül föl előttünk, amikor
a legújabb

gyümölcscsomagoló-ügy

hullá-

mai kezdenek kialakulni. Szinte várjuk már
a kecskeméti kamara megnyugtató és minden bizonnyal ősziute nyilatkozatát, hogy
nem ellensége
mezőgazdasági

a szegedi és a
szegedianyai
érdekeknek . . .

A legújabb gyümölcscsomagoló építése
korul játék kezdődött, amely semmiképpen
sem áll harmóniában a szegedi gyümölcstermelés döntő szempontjaival és világos
érdekeivel. A játék voltaképpen még akkor
kezdődött, amikor tavaly ismeretlen okokból Szaty mázon létesítettek" egy csomagol ót,
aniélvről már kezdetben kiderült, liogv a
szándék nemes, de a kivitel elhibázott. Történt ugyanis, bogy a szatymazi épületben
még öl mázsa gyümölcsöt sem
csomagollak,
ott áll üresen
és használatlanul.
Ami-

kor azután ez az elhibázott lépés kiderült,
egyszerre nem lett gazdája az üres szatymazi csomagolónak, senki sem vállalja,
hogy éppen odakerült, ahol a helyi adottságok és az évtizedet alatt kialakult szokások
miatt mindössze néhány mázsa gyümölcsöt
kellett exportra csomagolni. Most azután
a 10.000 pengő költséggel épített csomagolót odaajándékozzák a városnak, természetesen a csomagol ót terhelő igen terhes szerződés kikötéseivel együtt, önkénytelenül
fölmerül itt a kérdés: kinek a szakvéleménye helyezte ide ezt az intézményt és ki
tartozik azért felelősséggel, hogy eredmény
nélkül létesítették azon a helyen az építményt.
Mindez pedig egyszerűen azért van, mért
Szeged legsajátosabb ügyeit nem Szegeden,
hanem más érdekszférában,
atmoszférában,
Kecskeméten

egészen
intézik,

más
már

ami a mezőgazdaság és így a gyümölcstermelés részletkérdéseit érinti. A Duna—Ti6zaközi Mezőgazdasági Kamara,
amely
ilyen kérdésekben dönteni hivatott, Kecskeméten székel, a magyar gyümölcstermelés Mekkájában, de amely évek óta szívesen h a j ó z i k szegedi tengerészek
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segílségéoel

is . . . Kecskemétet elsősorban Kecskemét
érdekli és aligha ismerheti közelről és részletesen — mondjuk — a most érintett Alsótanya ügyeit. A szegedi tanyavilágnak ez
a része nem a fővonal és így elsősorban
nem is Kecskemét felé gravitál, hanem természetes vonalába, Kelébiára és 'Jánoshalmára, márpedig Kecskemét felé elsősorban
a fővonal, a műút gyukorol vonzást, ahonnan — ha szükség ni utálkozik — egyszerű
autórakománnyal, könnyűszerrel és pár óra
alatt összeszedhetik a gyümölcsöt cs vihetik expressztempóban a kecskeméti piacra.
;lgy történhetik aztán, liogy a szegedi gyümölcs egyrésze is, mint kecskeméti
márka
kerül forgalomba,
de h o g y a z t á n m i türté-

ínik a fővonaltól, a műúttól távolabbeső
szegedi földek termésével, arra senki sem
ad feleletet. És most megint ezt próbálják
megismételni a legú jabb gyümölcscsomagoló építésével. A kecskeméti kamara megint
•döntött s szegedi kérdésben és elhatározása

Hatalmas légiharc folyik
Anglia
délkeleti
partjain
N a g y összecsapás készül Norvégiában — A németek biz*

fosán tartiák a megszállt pontokat — Francia csapatok
érkeztek Norvégiába
A Norvégiából érkező különböző jelentések
arról számolnak be, liogy az állandó harcok
szombaton is folytatódtak Narvik cs 'i'ryndhjem környékén a szövetségesek és a német
hadak csapatai között, illetve a norvég cs a
német csapatok között. .A tengerekről nyugalmat jelentenek. A nyugalom viszonylagos kúlszine mögött azonban — a Stcfani-iroda jelentése szerint — az ellenfelek lázasan folytatják előkészületeiket a hatalmas mérkőzésre.
Az olasz, félhivatalos hírszolgálati iroda iwícuicli jelentésében, bogy a nemetek elfoglalták
Hamar városát. Stockholmból a
Trondhjéib
körüli harcokról érkezeti jelentések szerint a
német és angol csapatok heves harcban állanak a várostól északra. A
Trondlijerulől
északnyugatra fekvő Hegra erődül szombaton
még tartotta
norvég lengerészből álló helyőrsége. Egy Trondhjem melletti repülóliáíist
az angol repülők használhatatlanná teltek. A
Narvik birtokáért folyó harc is állandóan tart.
Narvik és Trondhjem között a norvég hadsereg gyorsan szervezkedik. Trondhjem kőiül is
nagy katonai akció várható. Egy stockholmi

Reuter-jelentés arról számol be, Hogy a Trondhjem és a Namsos közti vasútvonalon Grong
helyiségnél elsöizben össze találkoztak angol és
német csapatok. A német csapatokat repülőgépen szállították Grongba. Egy másik stockholmi jelentés szerint a norvég védelem erősödése és egységessége annál szenibeötlőbb, minél északabbra vonni a szemlélő, párisi' hivatalos jelentés a francia csapatok norvégiai
partraszállásáról számol be; a francia egységek már részt is vetlek a hadniüvelctekbrrt.
A P a r i s M i d i tudósítója szerint Narvikhart
jelenleg még mintegy 800 német katona harcid, viszont a vasutvonalat körülbelül 2000 főnyi német crö tartja megszállva. Narvik városában az élelcmulánpótlás nagy nehézségekbe
ütközik és a lakosság hiányt szenved.
A diplomáciai fronton mind nagyobb érdclílödés kiséri azokat a tárgyalásokat, amelyek
Szov jetoroszország és Anglia gazdasági közeledését célozzák. A föltételek között szerepel,
hogv az Anglia állal Oroszországnak szállított
készáru és nyersanyag sem közvetlen,
sem
közvetett uton ne jusson Németországba,

Nemet felenfés szerint
csak Hársfádnál vonnak küzdőképes Prli csapatok
Berlin,

ájjrilis 20. A német távirati

iroda

Harctéri jelentése a következőket mondja:
'A narviki vizeken és Harslad mellett szombaton is brit tengeri erőket láttak. A német légi

erők állandóan folytatott földerítő repülései
során megállapították, hogy csak Harslad környékén szállottak partra küzdelemre képes brit

szerint Felsőközpouton és Alsóközponton
építenek egy-egy csomagolóí.
Ez a terv azt igazolja, hogy a szegedi
gyümölcs

fölött

Kecskemét

diszponál.

Bar

föltételezzük, sőt biztosan tudjuk, bogy a
kecskeméti kamara nem ellensége a szegedi
mezőgazdasági
érdekeknek, ténylegesen
mégis csak az a belyzet, bogy Szeged akarata csak második helyre kerül és ki van
szolgáltatva
Kecskemét akaratának.
N e m is

tudjuk megérteni, bogyan lehetséges az,
hogy ez az ősi és „hírős város" ajánljon
Szeged részére megoldásokat, amikor majd
100 kilométer választ el bennünket cs így
Szeged jobban ismerheti a maga
vágyait
és érdekeit, mint a más
Icoegőben
viruló
hírős testvérváros.
Nein is beszélve arról,

hogy Szegednek magának is megvannak a
maga mezőgazdasági szervei és szervezetei,
például a hosszú évtizedek óta működő
Szegedi Gazdasági Egy esület, de a mezőgazdasági szervek nem hallathatják eredményesen szavukat a mai helyzetben, amikor szegedi érdekek elbírálásáról van szó.
Ez a belyzet magyarázza, miképpen kerülhet g szegedi föld édes gyümölcse kecskeméti sziliekben

a világpiacra.

Hogy ez milyen hátrányi jelent a városra és az egyre erősödő, tettekkel tényező
gyümölcstermelésére, "azt csak egy példa is
világosan irazolia. Kecskemét a maza ha-

erők. TrondLjem, Bergen, Slavangeí és CHris-r

tiansand körzeteiben a német állásokat kiépítették. Csak a bergeni körzetben 30 darab 5—24
cm. öblű löveget lőszerestől, 10 légelhárító löveget lőszerestől, 200 könnyű és néhéz geppüskát,
7 vizirepülőgépet és nagymennyiségű további
hadianyagot zsákmányoltunk. 'A német 6sapa-

gyományait

és

gyümölcssikereít fölhasz-

n á l v a , hosszú évek óta a legolcsóbb
tarifával
szállíthatja
gyümölcsét
Budapestre,
ellenben Szeged
kénytelen
verejtékezve
versenyezni
a, szabályos,
Kecskeméttel
szemben súlyos tarifa-terhcioel.
E z t a ked-

vezményt Szeged is meghaphatná, lia minden szegedi gyümölcs
szegedi címer alatt
indulna el a világpiacokra
és h a nem kelle-

ne a már ismertelett okokból belehajtania;
a fejét a büszke kecskeméti színekbe. Méginkább elszomorító körülmény, bogy a tanyavilágot csak föliiletesen ismerő ..szakéri ők" szembehelyezkednek az érdekelt
gazdák kívánságaival, vagyis a közérdekkel és Alsótanyának egyetlen építendő, gyümölcscsomagolóját parciális érdekek szolgálaiának óhajtják föláldozni ahelyett, liogy
a kecskeméti javaslat káros hatását terjesztenék a döntésre hivatottak elé. Az Alsoközponton

'építendő

•—> m i n d e n világos és

helyesen értelmezett szegcdi érdek ezt kívánja — ú j gyümölcscsomagoló ügye arra
int, hogy mégegvszer meg ne ismétlődjön
a szatymazi példa, ide arra is, hogv ideje
volna már, ha Szeged megszerezné végre az
önállóságot és önkormányzatot a gyümölcs
terén is és ha végre nem tartozna senki és
semmiféle híres közület életterébe, önállóan akarunk élni és dolgozni, a magnak
érdekei és a maeunk akarata szerint

Már most S m

foiáshrifcclt, szén és boksz szükségletét

tok az oslói körzetben északi és
északnyugati
irányban folytatják
előrenyomulásukat.
A né-

met torpedórombolók gonodskoduak

szállítóhajók biztonságáról az ellenséges tengeralattjáró támadásokkal szemben.

a német

Földközi-tenger belső vizeire, M- és bejáratira
uj szavatossági módszerre törekedjék. Ez az olas?
jog egyik része azoknak az elemi föltételeknek,
amelyen az nj Európának föl kell épülnie,

/I szövetségesek mokkán tartják norvégiai akciókat O R O M
Pdris, április 20. A Havas-Iroda közleménye veszteség nélkiit értek Norvégiába. Nap-nap
szerint az elmúlt 24 órában a norvég katonai
katonai körök egyelőre nem adnak részletes

Után Csapatszállítóhajók
embereket, nehéztüzérséget, harcikocsikat
és más
hadifölszerelési
cikkeket szállítanak a 650 km. távolságban fekvő északnorvégiai
kikötők felé, A szállítóhajó-

'fölvilágosítást
a hadmüveletekről,
de
nak, hogy Norvégiában
az általános

kat hadihajók, tengeralattjárók és repülőgépek
kísérik".

helyzetben tíj tényt jelent a francia
"csapatok partraszállása
Norvégiában,

katonai
Francia
rámutathelyzet

kedvező módon alakult. Norvégia déli részén
több norvég osztag fölvette a harcot a németekkel. Különösön élénk" volt a harcitevékonység
Hamar és Elveriim
környékén, de
eredménye még nem ismeretes.

a

harcok

London, április 20. 'A "Reuter-iroda katffnaí
munkatársa részleteket közöl a Norvégiába in'dnló angol-francia expedíciós haderőről. A' szöjvetfiégea haderők létszámát, valamint annak
norvégiai támaszpontjait természetesen szigorúan

Htokban

tartják.

A szövetséges Csapatok

StSckholm, április 20. "A Reuter-iroda jelenti';
Bergoutől északkeletre a Sogne-fjorílban lévő
Liirdalnál angol Csapatok szálllak partra és

igen fontos harcászati ponfokat
foglaltak
el
Liirdelt nagyon jó Utak kötik össze az oslói
vasútvonallal.
"Az angol-francia csapatok már
érintkezésbe

a Tondars

léplek

vasúti

a norvég

gócpontot

haderővel,

amely

megszállva

tartja.

Német ejtőernyős csapatok megkísérelték ennek' az Osló—Trondbjom közötti vasútvonalnál
fekvő állomásnak a megtámadását

„Pompás tazilátéh a délkcEctangltai portákon
London, április 20. 'A" Reuter-iroda jelenti:
Szombaton este T.öviddel 22 óra után német repülőgépek
támadást
intéztek 'Anglia
délkeleti
partjai ellen. 'A repülőtámadás
leküzdésére brit
repülők fölszálltak és a tenger irányába
repültek. Most az embefek a házakból a tenger, felé

özönlenek, hógy figyeljék
azt, amit
„pompás
tűzijátéknak"
mondanák.
\ rA házak
valósággál
r
megremegnek a tűzharctól.
A part
különböző
pontjain fényszórók kezdték meg
működésüket.
23 órakor a harc. még folyik.

r n u a z o t t rioszhvába a délszláv
gazdasági bizottság

Belgfád, április 20. Szombat este utasok! et
Moszkvába az a délszláv küldöttség, amely az
orosz kormány megbízottaival az 'örosz-délszláv
kereskedelmi kapcsolatok
fölvételéről
tárgyal.
A délszláv delegáció széleskörű
fölhatalmazást

kapott. Minden jel arra müíal, Hogy a délszláv*
oi*osz kereskedelmi kapcsolatokai ugyanolyan
módon szabályozzák, mint ahogy a bolgár-ofosz
kereskedelmi együttműködést szabályozták.
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Asztalosmesterek Bútorcsarnoka
Telefon 19—82.
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Igy angol cirkáló cs cgu nagu száHitóholó
elsüllyesztései lelenük a nemetek
Berlin, április 20. 'Á német távirati iroda jelenti: Német vadászrepülők
Trondhjemtől 200
kilométerre délnyugatra
az angolok
partraszállási kísérletének elhárításakor
nagy
síkereket
értek el Egy
ellenséges cirkálót
legnehezebb
kaliberű bomba ellálátt és a hajó azonnal el
süllyedt. Továbbá egy 15.000 tonnás üsapalszdlUtóhajó több bombatalálat
következtében
kigyulladt, úgyhogy a hajó elvesztésével számolni
keli.

OslOIól e s z ü h r a fovábbtart
a nemet elömjomnlás

Berlin, április 20. A német távirati iroda jelenti: Az Oslótól északra folyó hadműveletek
m i n d i i n k á b b az üldözés jelleget öltik.

A nemet

csapatok útjába több akadályt görditenek a
rendkívül begyes és szakadozott vidék természeti egysegei, mint maguk a norvégek. A
Christiansand környékén a német Csapatok ál-

tal föltartóztatott 3. norvég hadosztály' lefegyverzése gyors ütemben Halad előre.

Nlmct siher rivrromnál
Stockholm, április 20. A Heüter-iroda jelenti.:
Á német Csapatok Trondhjemtől délnyugatra
erődítési munkálutokat kezdtek. Hir szerint az
Oslótól északkeleti irányban előrenyomuló német csapatok
Hamar,
városának
elfoglalása
után a keményen védekező norvégeket
nyugaton kivetették Elverum körüti állásaikból
is.

B e l g i u m lolött lelőttek
ego nemei repüiogepei
Brüsszel, április 20. A nemzetvédelmi minisztérium jelenti: A belga harci repülök és a belga
légvédelmi ágyuk

szombaton lelőttek egy német

repülőgépet, amely Lanuekcn környékén elrepült
belga terület fülült. Azonkívül szombaton több
német és francia repülőgép szállt Cl Belgium fö-.
lőtt. Egy francia gép kényszerleszállást hajlott
végre. A repülőgép vezetőjét internálták.

O l a s z o r s z á g i o g a <i r d i a k t t z l - fengerbez
Róma, április 2*). A Stefani-iroda jelenti: A
Giornale d'Italia a Földközi-tengeri kérdésről irt
I cikkében hangsúlyozza, hogy egyetlen nemzetet
olcsó és szép kivitelekben kapsem füz ehhez a tengerhez az életérdekek akkora
hatók kedvező
részletre
láncolata, mint .éppen Olaszországot. Olaszország
a legnagyobb főídkőzitehgeri huíaioin és e tenger körzetében zajlik le áz olasz nemzeti élet.
Utvonalainak túlnyomó része a Földközi-tengeren
KELEMEN UTCA 11 SZÁM.
1 RÓ GÉP, KERÉKPÁR, RADlő fejlődött ki. A Földközi-tenger áz egyedüli útvonal, amely óz "anyaországot a gyarmatokkal üszR A K T A ft A B A JT
szeküti. Olaszországnak - jogában áll, hogy a
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SregeJ, Dogonloe-tér 11.

Szerdán hirdetnek Ítéletet

a Gruber ügybe!!
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Készít elsáraada
fcsa szobafestés^ mézolíst
6* butorfényáréit jutányos
drbaa, ^Cégtulajdonost
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LI1BMANN
s z e m ü v e g e n !
LAtizeriifnakOzlet, Kelemen>atca 19.

Budapest, április 20. 'K nyilas „esimevedók3
bűnügyi
tárgyalásának kilencedik napján,
szombaton hangzottak el a pörbeszédek. BitAssy Lajgs dg. ügyész kijelentette, hogy a
vádlottak bűnössége mellett elegendő bizony!
ték merült föl, kért© megbüntetésüket. A védőügyvédek a vádlottak fölmentését kérték. 'A
törvényszék szerdán hirdeti hí ítéletét.
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Hitler 51-ik születésnapja
Berlin, április 20. A" német birodalom szombaton ünnepelte Hitler, 51. születésnapját. Valamennyi város és falu zászlódíszt öltött, az!
összes német rádióállomások: a születésnap ünneplése jegyében állottak. Berlinben a korareggel! órákban hatalmas tömegek sorakoztak
á ÁVilbelm-Platzün és mámoros lelkesedéssel
ünnepelték a Fühfert. A sajtó vezércikkekben
méltatta a nap jelentősegét és fölsorolta, ötH
köszönhet Németország a kancellárnak. Görlng
vczcrlábornagy még pénteken átnyújtotta Hitloi? kancellárnak a német nép ajándékát: az
óriási fémadományt, amelyet a német feiroda-1
löm az Ti többi hetek folyamán gyűjtött. Prága
városa Hitler vezérkaneellárnak 51. születésnapja alkalmából a prágai várban lévő híres
Szent György-szobor másolatát
ajánlotta föl.
«
7C szegedi német' kolónia szombaton este «
Húgi-éttcrem egyik különhelyiségében ffsaláilias jellegű összejövetelen ünnepelte Hitler
kancellár születésnapját. Az évforduló alkalmából fölékesítették a termel, amelyei Hiller
arcképe is díszített.

/ / "940 évi árjegyzékünk szenzác'ós. Kérje ün ís. Ui bulor
különleges> B ? « IX.,
« VÜII6i-ut
® _ M 71.
Budapest,

séoek!
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Elbocsátottak 15 embert
a város köztisztasági üzeméből
(A Délmagyaf.ofszág

munkatársától)

A vá-

rosi köztisztasági üzemből váratlanul elbocsátottak 15 utcaseprőt. Az elbocsátott emberek
között több nagycsaládos s most családjukkal
együtt kenyér nélkül maradtak. Az elbocsátás
Szegeden nagy föltűnést keltett, mert legutóbb
jolyan álláspont kerekedett fölül, bogy az összes
alkalmazottak lemondanak fizetésük egyrészérő, hölgy ne kelljen senkit elbocsátani. A köztisztasági telepen 2.50—3 pengős fizetések vannak s a közösség erdekében a munkások megható módon egyoztek bele, hogy 2.40 pengős
egyforma fizetést kapjanak. Éppen őzért érthetetlen a köztisztasági hivatal elhatározása.
Aa elbocsájtott emberek a polgármestert és a
főispánt kérik föl, hogy sérelmüket orvosolják.

Nincs ivóvíz Ulszegeden
(A Délmagyaröf.szág

munkatársától)

Újsze-

geden hárgm nappal ezelőtt lezárták az artézi
kutat azzal az indokolással, hogy csőrepedést
kell kijavítani és azóta az egész városrész ivóvíz nélkül áll. Az njszegedi polgárok hétfőn
Pálfy József dc. polgármesterhez mennek es
megkérdezik, van-e tudomása arról, hogy a kutat három nap óta nem Csinálják meg s nem is
gondoskodnak arról, hogy a lakosság vízhiányt
ne szenvedjen.

0055.82 DCilgŐ
a

munkatársától)

A Dél-

fnagyarország-hoz legutóbb a következő adományok érkeztek az árvízkárosultak fölsegélyezésére:'
Kármán Arnold
10.—
Ha-Ha cipőárúház
20.—
Stühmer-fiók
10.—
Kertész Sándor bútorkereskedő20.—
íFtoimann Miksa
10.—
örlei György
5—
örlei György alkalmazottai
2.—
Duschák László dr.
5.—
Manheim-drogória
3.—
Tisza-árúház
5.—
Lncs Ferencné
5.—
Gábor Endre
5.—
Kobn Benő
10.—
Grüner Géza és István
50.—
Hédervári Lajosné, Grüner Mária
50.—
A Délmagyarország eddigi gyűjtése:' 5845.82
összesen; 6055.82 P
A gyújtást folytatjuk.
*

Az 'árvízkárosultak javára indított' gyűjtéshez a Katolikus Nővédő-Egyesület internálasának növendékei katolikus szellemben, a lemondás erényének gyakorlásával, óhajtanak
egy szerény összeggel hozzásegíteni, önkéntes
hústalan napot tartanak a vezetőség beleegyezésével és az ebből származó kiadás-fölösleget
ajánlották föl a nemes célra. A szép gondolat
megvalósítását szívesen tette lehetővé az internátus vezetősége.
.
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Rövidesen megkezdik
a kozvágóhidi hűtőház átépítését
M á r 3oo ooo pengő áll az építkezési m u n k a rendelkezésére
CA Délmagyarország

munkatársától)

A köz-

vágóhíd hűtőházának átépítési munkálatához
néhány héten belül már hozzákezdenek. Tukats
Sándor dr. főispán rövid úton értesítette a polgármestert, hogy a földmüvelés ügyi minisztóriamtól sikerült újabb 50.000 pengőt kapni s
most m á r 300.000 pengő áll rendelkezésre a hűtőház átépítésére és korszerűsítésére. A körül-

ményeknek legjobban megfelelő

tery

szerint

320.000 pengőbe kerül a vágóhídi hűtőház újjáépítése. Miután 300.000 pengő már együtt vau,
a 20.000 pengős különbségről a városnak kell
gondoskodnia. A mérnöki hivatalban most végzik az utolsó simításokat az újjáépülő vágóhíd tervezetén s éppen ezért minden temény
meg van arra, hogy az építkezést májae közepén meg lehet kezdeni.

Olti Vilmos:

Tavaszodik Kárpátalján
Karcolatok emberekről, eseményekről, országhatárokról és egyebekről

D e i m a a u a r o r s z á g guttttósc
oz arwizKőresuUahüöK

(A Déhnagyarország

CIPOUJDONSAGOK
D i v a t
m o d e l l e k

Vasárnaptól keddig

FENTEK 13

P i

.Valahol azt olvastam, hogy az ember élete
nem a születésekor kezdődik, hanem már jóval
előbb, talán már akkor, amikor kialakultak azok
az eszmék és szükségletek, amelyek életében irányitói leltek s amelyek alakítására vállalkozott,
hasonlóan az egyes országrészek," táj- és kulturális egysegek sein ott kezdődnek, ahova a bölcs
közigazgatás, avagy földrajztudomány haláraikat
kitűzte, banetn jóval előbb. Rárpátaljával például
először Budapesten, a keleti pályaudvaron találkoztam. El is mondom röviden,' hogy hogyan.

Nemzetiségi politika
kétfilléres költségvetéssel
A történelmi Magyarország egykori nyüzsgő,"
több nyelven kavargó ós távoli vidékeket összekapcsoló pályaudvaraira emlékeztet — Kárpátalja hazatérése óla — a keleti pályaudvar. A
perronon ilt is, ott is szlovák vagy magyarorosz
beszéd hallatszik. A kocsiublakukból clőrikitanak a ruszin népviselet jellegzetes színei. Amint
bandukolok a
Miskolc—Sátoraljaújhely—Csap—
Huszt—Hahó—Körösmező irányába készülődő vonat felé, kézzel-lábbal vitatkozó csoportra leszek
figyelmes. Négy-öt ruszin kér fölvilágosítást egy
tanácstalanul álló fiatalembertől. A ruszinok csak
ruszinul tudtak, amit ifjú gavallérunk igenTosszalólag vett tudomásul, erősen biztatván őket:
— Magyarul atyafiak, csak magyarul! . . ,
Ettől a bölcsességtől azonban egyikük sem
lett bölcsebb. Végül kalauzok is kerültek elő és
megállapították, hogy melyik kocsi is viszi haza
az atyafiakat. Föl is szedelőzködtek tengernyi
batyuval, amelyek között ugy láttam jó öt-hat ki-,
lós fehér cipók nyomták a fősúlyt. Már benn ültek a kocsiban, amikor péksüteményt áruló fiúcska jelent meg a perronon. Az egyik ruszin
menten leugrott hozzá és kiválasztott három kiflit, talán éppen három gj címekének. A nyelvterületek azonban itt is kolliziöba kerültek. A kiflisgyerek két fillérrel .többet kért. A ruszin adta
volna, de magyarázó mozdulataiból olyasmi volt
kiolvasható, hog ynincs több pénze. Látszott raj-

KORZÓBAN
Sudermann világhiiü regénye
KRISTINA SÖDERBAUM
az uj filmcsillag főszereplésével

Egy örökség vidám története. Nagy kiállítású,
vidám, énekes, zenés, táncos vígjáték. Főszereplő: JACK BUCHANAN, a világhírű aDgol
kom ikus.
Ezcnkiv ül:
TOM TEYLER legjobb cowboy filmje:

AZ IDEGEK ASSZONY

Hz uj seriff

Azonkívül:
A MAGYARORSZAGI ÁRVÍZ PUSZTÍTÁSAI
és PREMIER MAGYAR HIRADÖ

S, 5, 7.9

ta, hogy boldogtalan lenne, ha csak két kiflit v!
hetne haza. Viszont a süteményes gyereken is
— alig lehetett több 12 évesnél — látszott, hogy
éppen ezekből a kétfillérekböl él. Tanácstalanul
néztek hát egymásra. .Végül a gyerek találta fol
ni u gát:
— Vigye bácsi, majd megadja, ha visszajön
A bácsi boldogan bólintott és óvatosan bőrzekéje zsiros zsebébe süllyesztette a sóskifliket
Meggyőződésem, hogy soha többé nem találkozik a kis kopott kiflisgy erek kel az öreg ruszin.
Viszont mindig kellemcsen gondol majd vissza a
messzi Budapestre. És minden bizonnyal kis csimotái is, sokszáz kilométerre innen, ott fönn a
Hovérla tövében, ezután izgatottakban fogják
várni a napot, amikor ők is elindulhatnak majd a
sebes Tiszán lefelé, arra, amerre oly bőven trrem a kifli.
Igy űz nemzetiségi politikát kétfilléres költségvetéssel a keleti pályaudvar kormos perronján egy tizenkétéves kiftisgyerek . . ,
s

Történelmi eseményei,
a hálókocsiban
Az alcímből senki nem gondoljon semmi pikantériára. Valahol Huszt felé futott veMiiik a
vonat. A Kárpátok közelgő csúcsain niár fölszakadl a reggeli kőd s az áprilisi napfény már földhöz kezdte szorítani a kárpáaljai hajnalok csípői
hüvösségét. Az egyik állomáson uj utas szállott
föl a vonatra és végig rohant a kocsikon. (Vannak emberek, akiknek gyönyörűséget okoz a szenzációközlés):
— Uraim! Hölgyeim és Uraim! 'A nénietek bevonultak Dániába és Hollandiába és támadják a
skandináv partokat! , s .
Nosza lett nagy sürgés-forgás a .folyosókon.
Almos, rosszulaludt és jólkialudt utasok verődtek
percek alatt össze. És megindult a politika. Sajnos, semmit sem értek hozzá, igy hát csöndben
figyeltem őket. Az egyik — kövérke, gyapjashaju, fakereskedő vagy ügynök lehet valahol a
A legszebb magyar operett —»
a legszebb magyar film

GÜL BABA
Iluszka Jenő örökszép melódiái mesés keretben
SZELECZKY ZITA, JÁVOR, SZALAY
KAROLA, MAKLARY, RATKAY
Vasárnap 3, 5, 7, 9
Hétfőn 5, 7, 9

SZÉCHENYI M O Z I

Jegyelővétel: telefon 26-33
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Wiesner bútor megbízható

Hiauzaiter

Viráeh eukfis/ia naüeU

Duna mentén — azonnal levonta az összes konzekvenciákat. Úgymond: » német siker csak pillanatnyi és látszólagos. De most jön az angol,
Száz és száz torpedórombolóval elindul Norvégia
felé és expedíciós üadakát lesz parim, lviszélesüll'a front, nincs többé Sigfried-vonal, vonal
nélkül meg erősebbek a szövetségesek , , ,
A bölcsességeket — minden bizonnyal azok
voltak, mert csuk bölcs igazságokat lehet akkora
meggyőződéssel és úlérzcssel embertársainkkal
közölni, mint fakereskedő barátunk telte — azonban nem birla sokáig hallgatni ellenvetés neikül
egy másik utas. Ez pedig valami hivatulnokfélu
lehet, talán erdömérnök a kincstári erdőgazdaságnál. Ö emigyen vélekedett:
— Uram, ön téved Az uj helyzet a németeknek kedvez. Nénielor&zág katonailag crősebb és
Magina vonni nélkül, crődilésnélküli
terepen
tönkreveri az angolokal és franciákat » , ,
Volt egy harmadik ur is; szőke, magas és sovány. Hogy ki lehetett és mi, nem ludlain megállapítani. ő is beleszólt a vitába:
— Uram, kár minden vitáért. A Führer tudja,
hogy niit csinál. A Führer sohasem téved . . ,
Amig tgy vitatkoztak távolt és közeli eseményekről, népek fölemelkedéséről és elsüllyedéséről, országhatárokról és ágy unaszádokról, a nap
már fölkapaszkodott a hegyek fölé és meleg fénykévékkel simogatta a zöldhefutó havasi legelöket. A vonat éppen egy csorda mellett zakatolt.
A tehenek oda sem figyeltek, a pásztor pedig
botjára támaszkodva ugy nézte a vonatot, mintha semmi jelentősége sein lenne tovasuhanó, vitatkozó, izguló, üzleteket kötő utasaival együtt.
Látszott rajta, hogy fogalma sincs mi történik a
nagy hegyeken tul. Azt sem tudja, hogy van Koppenhága és Skandinávia. Szelíd nyugalommal nézi
a reggelt, a mezőt, meg u hegyeket. És biztos a
dolgában. Minden nap megtalálja őket sértetlenül.
Nein ugy, tninl mi a térképeu az országhatárokat.
Igaz, az országhatárokat emberek rajzolták; a
reggelt, a mezőt, meg a begyeket pedig uz Isten...

is szalonképes kifejezés,

mégis

csak

szebben

hangzik a mi nyelvünkön » > <
(Bocsánat, ez már összehasonlító nyelvtudomány, ismét idegen területre tévedtem.)

A végállomás: Kőrösmező
'Az ezeréves Magyarország színeit, hatalmát
és gazdagságát éreztem, amikor befutottuuk Kőrösmezőre, az utolsó magyar állomásra, 11 kmnyire az ősi határtól. A perronou itt sincs akkora nyüzsgés, amekkora azelőtt, a lengyel átnieiiöforgalom idején volt. A vámhivatalnak sincs
most semmi dolga. Innen tovább és erre ót az
oroszoktól nem jön vonat. Van azonban a perronon cgv kép — egyszerű papirosplakát —, amely
megfogott: Hunnia magához ölel egy fiatal, keblére visszatért leánygyermeket; Kárpátalját.
Az állomásról betekinthető az egész vidék.
Párszáz méterre rohan az itt ínég kis pafak Tisza. Keletre hatalmas fenyvesekkoszoruzfa ormokkal a Kárpátok láncolata. I.enn, a Tisza völgyében apró bázak és néhány fürészüzem füstölőig. Olyan az egész vidék a tavaszi napsütésben,
mint a gyermek az atyai házban, ahol senuni veszedelem sem érheti, mert fölötte az atya védőkarja. Hirtelen nein ts értettem ez.t a roppant
nyugalmat. Azutám amint tekintetem végigszánkázott a felhőkbe kapaszkodó havasokon, eszembe jutottak a vonaton vitatkozók és arra gondoltain: Istenem, hogy ki győz, nem tudom, de,
liogy a győztes a vesztes Magino-, vagy Siegfriedvonalát föltétlenül lerombolja, ahhoz kétség nem
tér. Íme, itt emelkedik fölöttünk a legcsodálatosabb erődítmény* onal: a Kárpátok. Ezer éve védenek bennünket. Hányszor végigrágott rajtunk
azóta a történelem oslora, de nem akadt még ellenség. amelyik lerombolhatta volna. És ezutáp
sein akad, niert ezt az erődrendszert az Isten
épilelle, ellenség pedig mindig csak' ember leheti , , .

f oiíjfih ci vizsgálat
a SzfotíHiínovtcs üüUüeii
Belgrád, április 20. MegbizHató fotrásból
származó értesülés szerint Sztojadiwvics xolt
miniszterelnököt a szerbiai Rudnikba internálták. A terhelő anyag átvizsgálása folyamatban
van és csak annak befejezéso után dől el, hogy
indul e SzlojadinoviVs
ellen bűnvádi
vizsgálat
és ha igen, milyen alapon. M á r i s megállapították, hogy Sztojadinovics
fölforgató
tevékenységet fejlett ki és különösen
a
szerb-horvát
megegyezés, valamint
Czvelkoviqs
minisztereinők és Ma'ósck miniszlefelnöhhelyettes
ellett

fejteit ki akciót. Ezért is tartóztatták le az államvédelmi törvény alapján.

ivangélikus
Leányinternátus

Budapestan
bármely fővárosi közép- vagy főiskolába járó
protestáns urilcányok teljes ellátását, felügyelését, idegen nyelveken való továbboktatását
vállalja. Prospektust küld az Intézet tulajdonosa: Biinker Jozefin, Bpcst, VII, Rákóczi ut 10

V/óricz Zsigmond, Szabó Lörincz,
Darvas József

a „Kelet Népe" szombati estién
(A

Dclmagvarország

munkatársától)

Szomba-

ton este tartották meg a Tisza nagytermében nagy
közönség előtt, lelkes siker jegyében a .Kelet
Ncpc* irodalmi estjet, amelyre Szegedre érkezett
a magyar irodalom bárom kitűnősége: M ó r i c z
Zsigmond, S z a b ó Lőrinc, D a r v a s József, va90
lamint M ó r i c z Lili színművésznő. Az esten a
A rab város
q 99
*» - - - V
magyar nép felé irányuló tiszta magyar szellemeg
olykor
ezertezetf
•
bíft«»
mű irodalom közvetlen kapcsolatba került a köTarackÖz után a magyar-román batáron oláh
i falhalmozódott aok káros ..laktól
zönséggel, amely meleg szeretettel, őspinte lelgruniesárok szállpak a vonatra. Nemsokára bef i akkor la. ha nlnct tzakrak.Je.a.
kesedéssel köszöntötte mind az est szereplőit,
futunk Máramnrosszigetre. A látóhatáron már
if
Jó
tiíítitó
mind
a mozgalom szellemét. A Bethlen Gábor
em
integetnek a máramarosl bavusok. N
tudom —
hashajtó a
Kör nevében K ö d ö b ö c z József nyitotta meg a
talan más is ugy van — nekem HZ iskolában a
műsort dokumentációi jelentő bevezető előadásáfóldrajzköuyvben egyes városok kedvesebbek, izval.
M ó r i c z Lili teljes megértéssel és átéléssel,
galmasabbak voltuk, mint a többiek. Jól emlékeközvetlen átadással és nagy hatással Ady-, Juzem, a könyvemben volt egy halvány, szürke kép
hász-, Babits-. Illyés-, Szabó Löt inc-verseket monMárninarosszigctről. A Eő-terct ábrázolta, ahol
dott el. A nagyszámú közönség meleg tapsokkal kölóig lézengett néhány ember, a házak sein voltak
szöntötte a fiatal színésznő előadását. Nagy BüEmeletesek, de a háttérben a havasok csúcsán
kért
aratott D a r v a s József, a kiváló fiatal iró
ugy csillogott a hó, hogy azóta, ha hegyekről
(J
Ü<!
Ima
gyarói szag műnkül ár sálul)
Tukals
egyik
közvetlen, őszinte és izes novellájával,
hallok, mindig ez a kép jut eszembe. Már akkor
elhatároztam, hogy ha törik vagy szakad, eljulok Sáudor dr. főispán szombaton délelőtt ú?y ren- majd M ó r i c z Zsigmond lépett a pódiumra és
cinien tartott lebilincselő érdeklő16 napok*
még ebbe a városba. íme most megérkeztünk: fe- delkezett. hogy az április kisgyűlés Zf-én »Maj
déssel
hallgatott
szabadelőadást néhány sorsdönhérre meszelt pályaudvar. Valamikor nagyobb órakor üljön össze. Ezen a héten uz előadók
forgalmat láthatott, most azouban »Nagy-Bo:ná- előkészíthetik kisgyíílósi durabjuikat s a hét- tőén fontos mai kérdésről. .Ezer év óta nem feiiin* legészakibb csücskén félreesik minden for- fői, valamint a csütörtöki rcferúlúülés ulúu nyegetett olyan sulyos bonyodalom, mint mostanában — mondotta —, amikor mégis együtt tugalomtól. Egy-két fával megrakott teherkocsi,
duuk lenni egy irodalmi est keretében, ahol a manéhány katonu és tisztviselő ténfereg csupán a elkészülhet a kisgyűlés tárgysorozata.
gyar
nép kérdéseit szeretnénk megismerni.* ElAz
április
közgy
ülést
ebben
a
hónapban
már
pályaudvaron. A háltérben bcoinlottkénicnyü, öszmondotta,
hogy ebben az évben a 25-ik helyen jár,
szcdül téglagyár hirdeti a határgyárlók kétévli- nem lehet megtartani. A főispánnak az az álzedes bölcsességét. A városból nem sok látszik a láspontja, bogy a költségvetési zárszámadást csak azért, hogy tanuljon, tapasztaljon és hirdesvonat ablakán keresztül. Az utasok a vouatot nem az április közgyűlésnek föllétlenül bo kell intí- sen. Négymillió paraszt problémáját cmlilette, —•
a nép tanulni akar, ez a kor izzó problémája,
hagyhatják cl. Élőlény sem ki, sem be. Már-uiáv
vsai ód ni kezdtem Mára niarosssziget ben. Egyszer? talui. Miután a zárszámadást az idén a szám- Megemlítette Zilaby ski'tüiiőek iskolája.- gondolatát
csak a szomszédos ablakból egy 70 év körüij vevőség még nem készítette el, őzért előrelát- és párhuzamba állította vele a vásárhelyi tanyai
öregúr kiszól a sínek közt ténfergő elemista ki? hatólag csak május közepén kerülhet sor az internátus parasztgycrkcit. Végül meggyőző erővel beszélt a népfőiskolák jelentőségéről. Meg
nézésű gyerekekhez.
áprilisi közgyűlés összehívására.
kctl találni a módját — fejezte bc nagy figyelem—jlc, fiaim, tudtok-e inagyurul?
mel kisírt szavait, — hogyan leltet kiküszöbölni
A gyerekek meglepődtek a kérdésen, azután
azt, ami útjába áll annak, hogy a magyar elaz egyik kihúzta magái;
mek egymásra talstjangk.
T- Itat hogyne tudnánk báesi, ini magyarok
Sokáig tartó lelkes taps fogadta Móricz ZsigvagyqnkI
mond fejtegetéseit, majd L e n g y e l Piroska bá* Az öregúr ucm kérdezhetett főbbet, a gyerekek
jos közvetlenséggel, tisztán cspngő hanggal, nagy
sem \alaszulhatlak többet, inert a vonat elindult.
Bydapest, április rJ0. A hivatalos lap vasársikerrel Bartók és Kern Aurél földolgozásában
Az öregúrnak azonban cz is elég volt. Büszke, napi száma közli a kereskedelem és közlekedés- magy ar dalokat énekelt, zugó tapsuktól kisérve.
boldog fölénnyel nézte a vasulépületeken díszel- iig) j miniszternek a motirlkófogyasztás korlátozik Zongorán N a g y Edit kisért teljes megértéssel.
gő román fölirásokat.
tárói szóló uj rendeletét. A rendelet lény egében
Vngv figvelem kisérte a kiváló költő, S z a b ó Lő— Hej! Hiába firkáljátok ti kl ezt a sok' rc
nes érinti az eddig fönnálló rendszert, csupán a
rinc előadását, aki most sajtó alatt levő Vülenmán szól, nem felejtenek itt el magyarul J
különböző kategóriájú gépjáróniüvrlc részére ki- könyvéböl mulatott be nagvszerü részleteket. Elő— Hogyan is felejtenének — nyugtatom meg szolgáltatható niotalkómeiinytséget csökkenti. Az ször összefoglalva ismerteitr Villon életéről szóA drága öl eget —, tessék csak nézni ott a perro- uj rendeletben a gépjármüvek hengerűrtartalma ló pompás tanulmányát, majd néhány részletet
r.on, hogyan hívják ezek pl. n szemétládát: lada és önsúlya szerint a megállapított alapmennyisé- olvasott föl a leljes »Nagytestamentum* bravúroprntru gutlrd . • . Mái bizony a szemétláda, ha nem gek a következők: f-zepiéjygépjármüveknél 30, 15, san szép, megragadó és technikában, formában í s
(III liter, motorkerékpároknál p. Jő, 'J0 liter, teher- szellemben egyaránt hiteles fordításából. Sokáig
tartó taps fogadta a • premier • számba nieriö beTakarékos, gondos ember nemcsak a inának gépjiirómjtvek'nél 80. 130, IMI, 210 liter, taviknál
él, hanem ha teheti jiivedelmtiuek egy részét és (tórautóknál 120, 180, 2JU liter. A további csök- mutatást. Végül Móricz Zsigpiond egyik lecszebb
örök értekji aranyba, ezüstbe. brillig u»hg fek- kentésre szükség volt, mert a hazai ásványolajler- harminc év után is frissen elevpn novelláiát olteti. Kapható olcsón A. TI. C. vagy Nemzeti melcs kiegészítését képező külföldi ásványolaj- vasta föl nagy hatással. Az esten még a Bethlen
Takarékossági Vünyvetískére. 6 havi részletre termékek behozatala nehézségekbe ütközik, így a Gábor Kör vegveskara működőit közre néhány
is készpénz árban előleg 11 lki.il ToTll órásnál- hazai származású készletekkel az fddigieknél fi> festői Bárdos-földolgozással. A kart Nagy S#n-.
LuzPttabb nicrlc^bep kelj takarékoskodni,
dor vézényelte igen s?én munkával.
jAuurász ulcu lő szám.

Tiszti*

M áprilisi hisgejütás
H-cn ül össze

II tel korlátozlak
a motalkófogyasztást

H garabonciás
Bicskázás
(A Délmagyarország

egy ördöngös
munkatársától)

kerékpár

cigány
és egy iélikabá*
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aki félórámulva visszatért a kocsma elé, karján a téli kabáttal, de kerékpár nélkül. A télikabát tulajdonosa Lóvzi Sándor kőlörönfUukás
pofouvágta a cigányt, aki erre bicskát rántott
ós heves dulakodás közben karján és tenyerén
megszúrta Lóczit. Mindkettő sebesülése olyan
súlyos volt, hogy a társaság többi tagja egy
tanyába szállította őket és ott részesítették
első segélyben. Hogy a kerékpár kié és milyen
módon tünt el, arra vonatkozólag a nyomozás
még nem tudott adatot produkálni, mert a cigány vallomása során "csak anujit mondott,

Érde-

kes lopási és vcrekedési bííuügy kerül nemsokára a szegedi törvényszék elé. A vizsgálatot
a földeáki csendőrörs folytatta le a bűnügyben
6 jelentését inár meg is küldte a szegedi
Ügyészségnek, abol néhány napon belül döntenek a vádlottak további sorsa fölött.
Szombatra virradó éjszakán a földeáki kőtSrő munkásuk kocsmában szórakoztak s eközben nézeteltérésük támadt üabis József éigáuyzencsszel. Már majdnem tettlegességre korült
feor, amikor a kocsmáros kiutasította az ittas
társaságot, A kocsma előtt folytatódott a verekedés és Dabis szorongatott helyzetében nem
Jrárt fordulattal fölpattant egy falhoz támasztott kerkékpárra, amelyre egy télikabát volt
Iráfektetvo. Az ittas társaság megrökönyödve
bámult a viharosan elkarikázó cigány után,

hogy amint ment az 'országúton, a kerékpár
egyszeresük kiszaladt alóla. A csendőrség most

a kerékpártulajdonost keresi és azután szállítják be a verekedés két szereplőjét a szegedi
ügyészség fogházába.
"w
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a leiméi lányosabb árért kerülnek eladásra. Nagy választék különleges konyha cs
kárpitozott bútorokban. Felhívjuk a bútor vásárló közönség figyelmét a FEKETESAS
UTCAI Kertész bútorcsarnok megtekintésére, saját érdekeben!

Nikolics miniszter elmélete
és egyéb montenegrói esetek
Részlet Tonelli Sándor most megjelent
„Messze utazás négy fal között" cimü könyvéből
II.
. . . Egyebekben nein volt okom megbáuni,
bogy engedtem Nikolics miniszter invitálásának
és néhány napra bekukkantottam Montenegróba.
•Egy kicsit belenéztem a furcsa kis ország életéibe és szimatoltam valamit abból a legendás légkörből amd'y Peli-ovics Nikolának, az ulobó
patriarchális uralkodónak a személyét körülvette. Tudnivaló ugyanis, bogy neki Nikola volt az
igazi neve és igen megsértődött, ha azt hallotta,
hogy valaki kicsinyítve Nikitának meri nevezni.
Nos, erről az igazán balkáni fejedelemről, aki
később királyi rangra emelte önmagát s aki 1110gyorófapáleával szolgáltatott néhanapján igazságot a cetinjei piactéren, igen furcsa és tarkabarka tör leneteket meséltek tulajdon országiban
és országának határain kivül is. Az első ilyen
törlénettel magam is találkoztam Cetinjében.
Második, vagy harmadik napja lehettem a
montenegrói fővárosban, mikor egy különöcs idegen tűnt fel a Grand Hotel színpadán. Az idegen először zöldhajlókás, esontgombos, szürke
vadászuuifoimisbau, »zergelollas<s kalapbaui, 111agasszáru csizmában jelent meg s az oldaláai ezüstláscra erősítve febérmarkolatu vadásztört viselt.
Marcona megjelenésétől erősen elütött a duplán
lezsijazoll irattáska, amelyet egy pillanatra scin
hagyott el maga mellől. Alikor érdeklődtem ennek a különös idegennek a kiléte iránt, suttogva
elmondták, bogy ez ' az a mockleiiburgj udvari
vadász, aki Jutta hercegnőnek, Mirko herceg feleségének az apanázsát szokta negycd/éveiik int
személyesen elhozni, hogy a pénz uc kerüljön
az após kezébe. Nikila ugyanis azelőtt egy-két
izbeu megcselekedte, bogy a Mecklcnburgböl érkezett jiéiizt, amelyet a montenegrói posta érthelő okoknál fogva neki kézbesített ki, elfelejtette
a menyének átadni.
. Mesélték azt is, hogy a politikai feszültség
Az
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idején, amely Celinje és Belgrád közölt uralkodott, Afilán király egy francia röpiratban kiadatta Nikita viselt dolgainak gyűjteményét. A dolgok
legnagyobb része természetesen a kecskék fejedelmének némileg kétes pénzszerzési manővereire
vonatkozott. Sajnos, ezt a röpiratot, bármennyire kerestem, nem tudtam a gyűjteményem számára megszerezni.
Mint mindegyik európai ország, Montenegro
is tagja volt a berni nemzetközi postai uniónak
Az unióhoz tartozás azt jelentette, hogy az országok elfogadták egymás postai utalványait és
bizonyos meghatározott időpontúkban számoltak
el egymással. Nikila erre alapította egyik ötletét. Alikor egyszer ismét megszorult pénzben, elküldte egy bizalmas emberét Triesztbe és feladatott cimére Cetinjéből egy tízezer koronára szóló
postautalványt. A megbízott felvette a soha fel
nem adott pénzt, másnap hajóra ült és elhozta
Nikitának Cetinjébc. Ezt az ötletet másfelé Is
olyan eredményesen kultiválta Nikita, bogy európai botrány készült kirobbanni. A botrányt a cár
hárította cl, aki egy orosz államtanácsot küldött
cl Montenegróba, bogy az ő terhére rendezze balkáni rokonának postai ügyeit.
A másik üzletet kizárólag a monarchia rovására bonyolította le Nikita. Afonlenegrönak nem
volt önálló valutája, hanem valamilyen régi
egyezmény alapján a mi pénzünk volt odalent,
vagy ha jobban- tetszik, odafent forgalomban.
Egyszer Nikita azzal az iristanciával fordult a
közös pénzügyminisztériumhoz, bogy szuverenitásának kidomboritása cinién engedjék ineg neki,
bogy a saját képmásával díszítve néhány darab
egvkoronás't és ötkoronásl veressen. Az ügy Ferenc József elé került, aki méltányossági szempontból honorálta uralkodótársának szerényke
kérését. De a gavallér Ferenc József nem ismerte eléggé Nikilát. Nikitának, mikor a kérést előterjesztette, már a zsebében vult valamelyik párisi nagy ötvösmester ajánlata, hogy hajlandó a
koronásokat darabonkint harminc centimesért, az
ötkoronásokat pedig egy frank ötven eenlimesért szállítani. Ennél kilünöbb üzletet képzelni
sem lehetett, Nikita rendelte a inaló perpert és
veleki perpert bis gromobuj és minthogy a viszonosság alapján az ő pénzét minálunk is elfogadták, elárasztotta az czüstpénzével egész Pa!
ináeiat és Hercegovinát. Ha szuksége volt akármire, csak leszalajtotta valamehik emberét Cattaróba és harminc korona értékű montenegroi
pénzen megvásárolta azt. aminek száz korona
lett volna az ara. Eav darabig csak ment ez a

mulatság, de azután ki kellett tiltani a 4Nikita
képmásával ellátott pénzeket a monarchia területéről.
A legmulatságosabb esetet egyik idegen követség magas rangú tisztviselőjével kapcsolatiban
mesélték Nikiidről. Az illető ural Nikila kitüntette vfalamclyik rendjelének második osztályával.
A rendjel kecskebőrből volt, pukfongból és csillogó üvegből. Iliu ember léiére nem is rakta fel,
haneni Becsben rögtön megcsináltatta vulódi
aranyból, igazi kövekkel és agy ment el a kitüntetést megköszönni.
Nikitának olyan szeme volt, mini a sas. Azonnal észrevette, hogy előtte hajbókoló-ur nem az
ii pakfongos és üveges kecskebőr rendjelét \ i.
seli. Egyszerre megvillant - az egyában- valami
Végighallgatta a simára csiszolr köszönő beszédet és méltóságteljesen válaszolt:
— Kedves tanácsos ur, most, hogy jobb.'i
mérlegelem az ügyeket, a/l látóin, hogy ön akkora érdemet szerzett nz országa e- az én orr:-•>•
gom közötti baráti viszony kimétyilése' körül,
hogy munkássága a rendjel második osztályával
nincsen eléggé honorálva. Engedje- meg. ho."y
kitüntetését az első osztályra cseréljem kL
Szólt s a következő pillanatban már le is
szedte a drágaköves kitüntetést a taná'csos melléről és felcserélte az úgynevezett első osztályra. Nem volt nehéz, inert nz íróasztalának fiókjában mindig volt belőle egy néhány.
Az utolsó Nikita-lörtéiiet, amelyet cl akarok
mondani, már nem Montenegróban, hanem Bécsben eseti meg s mint feltétlenül szavahihető sze:nés fültánu, néhai Sarkotics vezérezredes mesélte
el nekem. Alikor Nikita különbékcujánlátot tett a
monarchiának, úgynevezett tábornagyi tanácsot
tartottak Bécsben Ferenc József személyes elnöklete alatt. 'A jelenlevő magas katonai méltóságok egymásután szóltak hozzá a kérdéshez, többek között Krobatin hadügyminiszter is. Előadásának során a szájából véletlenül kiszaladt a jól
ismert név:
— Der N i k i l a . . .
*
Tovább nem folytathatta, mert Ferenc Jözsr)
felemelte a ceruzáját és nyugodt, de h a t á r o z o t t
hangon, amely rendreutasításnak Is mcgfelcit, ki
tanította a hadügyminiszteréi:
— A hadügyminiszter ur bizonyaiá Miklós
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montenegrói király őfelségét akarta etnlrtcnl. . .
Ennyire tisztelle Ferenc József az uralkodói
méltóságot még nz rtlenségbcu is. Az már csak
jellemzés gyanánt egészíti kl a történetet, hogy

mikor kifelé mentek az ajtón, Krobatln mormogva mondta Conrudnak:
— Az ördög vitte volna el azt a J a r a c k i r áIy t! . . .
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Párnázott bútorok állandóan raktáron I

HOLGAE1M ÉS URAIM, tessék sürgősen ismerkedni és máris búcsút vCnui a stagiouc-viJágtól, mert uhugy most alukuluak és fcjtöduek
a dolguk, jövőre már eltávozik körünkből cz
a rövid, do kísérleti rendszer cs ha igaz,
visszatúr megint u százéves önálló és allamJu
szegedi színház. 11a a dolgok így fejlődnek, a
közeljövőben talán már meglesz az uj igazgató, búr addig még elő lehelünk készülve
vulamilélo tululis-villúinháborura, ahogy cz
niúr a szegedi színigazgatói fronton évtizedek
óta szokásos volt. Hátba azonban most, tekintettel uz idők járásáru, gyors és határozott műtéttel oldják meg u dolgot . . ,
BIZONYARA NEM MARAD nyom nélkül a minapi operaest és nemesük u közönség, do a
színház, sőt n zenészek világában sem. Fuiluni mester kétségtelenül kitűnő előadást produkált, dc a zenekar látott már enyhébb, sőt
szelídebb karmestert is. Baj azonban scniuiiesetre sem történt, béke velünk, minden jó,
ha a vége jó. A>z előadás mégis az utolsó
percekig veszedelemben forgott, a világhírű
R2őke csalogány, Tfttjana M e n o t t i késése
miatt Kiderült, hogy a művésznő Milanóban
lekéste a gyorsvonatot és így kénytelen vull
a következő reggel repülőgépen behozni a késést, Milánótól Pestig repült és igya főpróbán mégis Szegeden lehetett . . . Az előadáson, a belső régiókban isinél feltűnt »Kutyus« alakja,
aki inár a Rigolctló estéjén bebizonyította operaügyelői múltját és
kópcségeil. Keleti Kutyus legutóbb eltűnt a
színház világából, az egyik ládagyárban dolgozik, éppen ezért üdvözölték vendégszereplését az ügyelői pult melleit . . .
UGY LATSZIK, CSAK ELINDÍTANI volt nehéz,
— a folytatása már könnyebben megy. A filharmonikusok remek Rgiolctló-ja óla a színház is kedvet kapott az operazenéhez, —
alig mull cl a »Bohcniélet*, olyan hírek Vannak forgalomban, hogy mór a közeljövőben
még egy harmadik operaestre is számíthatunk, bar a színházi rnportok mintegy ezerpengős mínuszt, tüntetnek föl nz elszámolási
kimutatásban. Most nem kevesebbről van sző,
mint egy olyan » S c v l l l n í b o r b é l y á r ó l ,
amelynek főszerepeit G y u r k o v i c s Mária,
i ' a t u k y Kálmán, S v é d Sándor és Székely Mihály énekelné, dirigál: F r l c s a V
Ferenc. A napokban taláD meglesz a végleges haditerv u muzsika minden barátjának
Őszinte örömére . . .
US I I S/. MISG F.GY IZGALMASAN szép hangversenyünk is. szép tavaszi fináléul. Ép.
pen tegnap kapott értesítést a Harmónia,
hogy a közeljövőben — H u l l a B u s t a b o
hegedül Szegeden. A világmárkát és világsikert jelentő, Amerikában élő forró lendülctü
fiatal olasz művésznő mégis áthajózott az

Felhívás!
Horváth Mártonné Pálfi-utca 79. szára alatti füSzerüzletét Varró László ügyfelem megveszi. Felhívom a hitelezőket, hogy követeléseiket mellőzés
terhe mellett irodámban 8 nap alall jelentsék he.
I»r. Benedek Pál ügyvéd,
Tisza Lajos-köruf lő.

K ö t ö t t és szövött áru
Üzletemet május 1-éu

áthelyezem

EZ A TÖRTÉNET még abból az időből való,
amikor még ncin történt meg a legutóbbi s'tafétaváltús, de buzgó tanulságot ís ad arról:
mit jelent és mennyit ér az az irgalmatlan
népszerűség. A törlénet a postán játszódolt
le, ahová izgatóttan cikkázott be kitűnő fiatal
színésznőnk, S z i l á g y i S z a b ó
Eszter.
Lelkendezve lobogtatta az értesítést, amely
tudtul adla, hogy a filmgyár táviratilag leküldte honoráriumának utolsó részletét, ötszáz pengőt. Ezért jelentkezett a művésznő a
postán. Idáig rendben is volna, csak aztán
szabályszerűen — nem akarták kiadni az
összeget.
— Tudja magát valamivel Igazolni? — "kérdezte az előírások szerint a tisztviselő.
— Jaj kérem, nincs nálam semmi írás, —
akadozol! a művésznő —, de t a l á n tets z i k i s m e r n i a s z í n p a d r ó l . . . Szilágyi Szabó Eszter v a g y o k . . ,
— Sajnálom kérem, — hangzott az udvarias
válasz — ragaszkodni kell a szabályokhoz,
csak akkor adhatom ki a pénzt, ha igazolja
magát. S a j n á l o m , nem i s m e r e m a
művésznőt . . s
íme a népszerűség gyönyöre... a lelkiismeretes tisztviselő két év alall egyszer sem láthatta
a színpadon a művésznőt . . . Szilágyi Szabó
Eszter kétségbeesve nézett körül, ml lesz
most, hiszen, mondani sem kell, a pénz a legjobbkor érkezett. Végre is egyik ismert és
kitűnő ügyvédünk lépett be a hivatalba, aki
aztán saját igazolásai árán igazolta a művésznőt. A pénzt így végre sikerült kifizetni
és amikor már a rc'tikiílben pihegtek a bankjegyek. művésznőnk szerényen, de önérzetesen
igv felelt:
— Talán akkor majd nem kell már igazolni magam, ha filmen, a Mária két éjszakája*
megjelenik a mozikban . .

Nemzeti T a k a r é k o s s á g i ta«

érettségit

lett állástalan

csalás bűntette

Óceánon és budapesti hangversenye ulán egy
estére Szegedre érkezik. Bustabo hegedücsljc
zárja be a konccrtszezont és pótolja Francesealtit, aki jelenleg Fárisban tartózkodik. Mindenesetre a legnagyobb rangú érdekes esemény fejezi be a konccrtszezont . , .
IFJÚ SZIVEKBEN ÉLEK* . . . és mindig megtelik az ember szive, ha arról hall, hogy fiatal szivek dobbannak meg valami örökért,
emlékeznek a költőért. Ady szaval ismétlődlek tneg azon a délelőttön, anielyet a városi
női felsőkereskedelmi iskola áldozott Juh á s z Gyula köllészctcnek. Az iskola »Boldog Margit Önképzőköre* dr. Aldobolyi Nagy
Miklósrió tanúr vezetésével »Juhász Gyulaemlékgyüléss-t rendezett, amelynek mindegyik
száma az örök szegedi költőnek, adózott. Keresztes Erzsébet ifjúsági elnök Juhász Gyula
éleiéről és Írói köréről olvasott fel tanulmányt, kél Juhász—Buday Dénes dalt énekelt
Nedelkov Éva és Havrincsák Margit, Juhász
Gyuia költészetét Kámán Irén Ismertette, végül Juhász-verseket szavalt Kozmovszky, Boratsek Margit és Mag Klári. Bizony, bizony
sok mindenkinek mutattak példát a felsőkereskedelim diakkisasszonyai és leckéi is adhattak abból a tantárgyból, hogy kell — nem elfelejtkezni azokról akik . . . csak költők, szegedi költök voltak . . .

L. Pintér Mária

Üélmagyurorszúg

muidcatúrsától)

Szom-

baton délelőtt a törvényszék Sárai/tanácsa elé
egy mcgbiliucselt kezű iutelligeusarcú polgárirubús fegyencet vezetett a szurouyűs fegyőr.
A vádlott személyi adutainak a fölvételénél kiderült, hogy Focht Józsefnek hívják, 37 éves
magántisztviselő,

aki

magánoldrathumisilás

ellen, az ügyészség

VASÁRNAPI "KONFERANSZ

kamatoztat

miatt

és

emelt v á d a t s aki a fő-

tárgyaláson azért nem védekezett szabadlábon,
mert még az ősz folyamán ügyében kitűzött
főtárgyaláson nem jelent meg és ezért a törvényszék nyomözólovél alupján előzetes letartóztatásba helyezték. Focht a vádirat szerint
még 1937-ben Prónayfalván Vincze Flek gazdálkodóval egy biztosítási kötvényt készíteti,
anielyro Vincze ueyét rábamisítötta, a kötvényt
a Magyar-Hollandi Biztosító Társulat központjába felküldte s a meg uem kötött biztosításért a jutalékot fölvette.
'X vádlott először tagadta a terhére rótt bűncselekményt, később megtört és bevallotta a
ínagánokiralbamisltást, valamint a Csalást.
Nyomorúval védekezett, majd azt adla elő,
hogy súlyos, háborúban szorzott botegaegben
szeuvod.
— Miliőt

volt maga

a háborúban1

— kér-

dezte Foehttól a tárgyalást vezető olnök.
— 14 föl vidéki

harcokban

vettem

részt! —

mondotta sírva az állástalan magántisztviselő.
— Tagja voltam a szabadcsapatnak,
később rt
Rongyos Gárdában az első vonalban
harcoltam
Amikor a magyar honvédek még Csak indulóban voltak Kassa felé, 'én már akkof, régen a
kassai kórházban feküdtem láb- és fejlövéssel.
— Tudja igazolni. hogy a Rongyos
Gárdá-

nak tagja voltf — kérdezte az elnök.
A yádlott a föltett kérdésre nem-mel válaszolt.
A törvényszék' bűnösnek mondotta ki Foelit.
Józsefet a vádbeli bűnesclokményben és az
enyhítő szakaszok alkalmazásával hatheti fogházra ítélte s nz előzetes letartóztatással 30
napot kitöltöttnek" vett.
Az ítélet jogerőre emelkedőit.
fft

IV

HUNGURIR

uj gyorsmérlegek 10 évi jótállássa] 2 évi részletre ismét kaphatók! Kifogáslaliin használt
gyorsmérlegek hitelesítve olcsón beszerrzhetük

Az összes mérlegtipusot javítását cs hitelesíttetését felelősséggel legolcsóbban vállalja a
Hungária mérlcggyár körzcli képviselője

R
t ó Z S A mcrlcéhésniő
SZEGED, KOSSUTH FAJOS SUGAKUT 5

S z é c h e n y i - t é r % sz. a l a
(posta mellett)* Igen tisztelt vevőim további pártfogását kérem

Őrmesterré léptette elő magát
egy szégyenlős
cipészmester
Hávomhónapi
(A Délmagyarörszág

munaktáfsdtól)

A büu-

íetőtörvényszók Naruy-tanáesa előtt szombaton
közokirathamisítással ós ©salással vádolva ölt
a vádlottak padjáu Borbély Gyula 47 éves kisknndorozsmai cipészmester. Borbély nemrégiben a katonai igazolólapjába rendfokozat nélküli gyalogott helyett őrmesteri rendfokozatot
íratott be. majd amikor fegyvergyakorlatra
behívták őrmesteri egyenruhát viselt és „rangjának" megfelelő zsoldot vett föl. A "eipészmester, üzelmeiről volt háborústársai rántották le
a leplet, akiknek föltűnt Borbély hirtelen előléptetésé, nyomozni kezdtek és a cipészmestert
följelentették a fölöttes hatóságánál. Borbély
Gyula az ügyben megtartott tárgyaláson beismerő vallomást tett. Arra a kérdésre azonban, hogy a bűncselekményt miért követte el,
megtagadta a választ, helyette ügyvédje: Hunyadi János dr. adott védbeszédében fölvilágo-

ELITE
i TELEFON

15-áf

DÉLMAGYARÖRSZÁG
VASÁRNAP, 1940. ÁPRILIS 21.

— Kitüntetés. A kormányzó legfelsőbb elhatározásával Csonki Sándori ny. ezredesnek, a
szegedi tüzharcosfőcsopört vezetőtisztjének, a
Magyar Tűzharcos Szövetség keretében végzett különösen kiemelkedő és értékes munkássága elismeréséül a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét adományozta.
— Áramszünet. A villanytelep közli, hogy f.
hó 21-én, vasárnap reggel 5 óra 30 perctől 14
óráig a Kossuth Lajos-sugárut, Nagykorul, Fel'sőtiszapart és körtöltés állal bezárt területen a
220 V-os hálózat egy részét kikapcsolja cs az érdekelt fogyasztóknak nem szolgáltat vállamos
energiát.

Moíykár ellen

biztosan megóvja

Méhes és Privinszky

Párisi divatszücsok Kállai (Híd) u. !.

I

csalt

méntelepi

szolgálatot

teljesített,

fronton sohasem volt, Amikor Kiskumlorozsinán letelepedett és katonai rangja felől érdeklődtek, szégyelle

megmondani

az

igazat

és

mindenkinek azt mondotta, hogy mint örmestei) szerelt le. Ebbe a szerepébe annyira beleélte magát, hogy amikor 1938-ban igazolólapját kiállították, rendfokozataként akkor is az
őrmesteri rangot íratta be. Hunyadi János dr.
kérte ezután a törvényszéket, hogy vádlott büntetlen előéletére való tekintettel enyhe büntetést szabjon ki.
A törvényszék bűnösnek, mondotta ki ezután
a cipészmestert mindkét bűncselekményben és
ezért háromhónapi fogházra ítélte, de az ítélet
végrehajtását próbaidőre fölfüggesztette.
Az ítélet jogerős.

SZALON
SZÉCHENYI-TÉR 2

• . . • ISemhveg termfeieteaen ébbaaam
változik. Ha nem látunk már jól vele,
csak a aitinben lehet a hiba. Akkor pedig
mrg kell vizagáltatonuk eürgóseu ugy a
•remet, mint a ezemUvrget, A nemek
megórík ezt a kis fáradiágot! Kulönöíen,
lie a hibát a legjobb Üveggel javítjuk ka.

Lepjen

teliitj

i
tökéletes

— A Dugonics-Társaság Mátyás király-emlékfliinepe. A Dugonics-Társaság nia, vasárnap 17
órai kezdettel a városháza közgyűlési termében
Mátyás király születésének ötszázadik évfordulója alkalmával ünnepi fölolvasó ülést tart a következő sorrenddel: Deér József vendég: Mátyás
király politikája. Várady Imre elnök: Mátyás udvarának műveltsége. Berezeli A Károly külső
tag: Mátyás király költője. (Janus Punonius.) Szeged egész társadalmának ünnepe a mai megemlékezés Mátyás királyról s az előadásra mindenkit
szeretettel hiv az elnökség.

7

sítást. Elmondotta, högy a vádlott a háború
alatt

munkái elismertek! Ragyogó frizurák, speciális
hajfestés, fartós ottdolálás garanciával Szolid áruk

— Herczeg Ferenc vezeti a DMKE idei közgyűlését A DMKE idei közgyűlését is az egyesület nagynevű elnöke: Herczeg Ferenc fogja
vezetni, akivél a fővárosból több kiválóság 'is
Szegedre érkezik az eseményszámbamenő közgyűlésre. Vele érkezik Szegedre az országosan,
sőt külföldön is igen jól ismert vitéz Somogyvár y Gyula (Gyula diák) is, hogy ez alkalommal élőszóval Bzóljou Szeged város közönségéhez. Külön jelontősége az idei közgyűlésnek az
is, hogy Horgcr Antal dr. egyetemi tanár, aki
immár 11 eve tölti be a DMKE ügyvezető-alelnöki tisztét és aki a közeljövőben Bu'duposlro
költözik, igen érdekesnek ígérkező előadással
búcsúzik Szeged yáros közönségétől. A DMKE
közgyűlésére, illetőleg komoly értéket jelentő
előadó-ülésére ezalkalommal is fölhívjuk a figyelmet, amelyet nemesak a DMKE tagjai, hanem bárki is megjelenhet.

_
•

fogházra ilétlék

hölgyfodrász és kozmetika

HÍREK

T

/»
• 1 " A Meteorologiai Intézet jelenti 2z
r\Z 1CIO órakor. I d ö j ó s l a t : Gyenge déli,
délkeleti szék, kevés felhó. A hőmérséklet éjjel 10,
nappal 25 fok körül lesz.

szemüveg

A Zeiss táblák akifaketbafi megmutatják az optikai
czakQzIeteket, melyek Zeiss készítményeket tártatiak. Felvilágoeitó „Punktal" nyomtatványt díjmentesen küld Carl Zeiss, Jena, vagy a magyarom
f i i é vezérképviselet iíj. Jnrány Henrik, Budapert,

IV- Váci-utca 40. Telefon : 183 092.

— Meghűlésnél és náthaláznál korán reggel
egy pohár természetes aForeiic József® keserüviz
gyakran igen jót tesz, mert a gyomorbélcsatornát
alaposan kitisztítja és méregleléniti, azonkívül pedig fokozott anyagcserét és kielégítő emésztést
biztosit. Kérdezze meg orvosát!
— Fölhívás inotornélküli repülőkiképzésre. A
Délvidéki Aero Klub hazafias céljainak megvalósításában elérkezett oda, hogy módjában áll a
közeljövőben megindítani a motornclkiili repülőkiképzést. Fölhívja ezért az érdeklődőknek figyelmét, hogy jelentkezzenek B a d á r Gábor oki.
gépészmérnök-tanár, a Délvidéki Aero Klub főtitkáránál (Felsöipariskola, Kálvária-tér 5b.)' előjegyzés céljából. Akiknek repülő-előképzettségük
van, azok számára elsőbbséget biztosítanak a kiképzés sorrendjében.

Tavaszi c o s t ü m h ö z
divatos p u l ó v e r e k
L A M P E L és H E G Y I N É L

— Poór Imre dr.: az MTI. pécsi kirendeltségének vezetője. P o ó r Imre hírlapírót, az
MTI szegedi fiókjának munkatársát a szegedi
egyetemen a jogtudományok doktorává avatták. Az egyetemi képesítést szerzett fiatal hírlapírót ezzel egyidejűleg más kitüntetés is érte,
a MTI igazgatósága Pécsre helyezte át és a
Pillieh András nyugalombavonulásával megüresedett ottani fiók vezetésével bizta meg.
Poór Imre dr. új pozícióját a közeli napokban
foglalja el.
— Harisnyát csak GFB-t Pollák Testvérektől.
— Repülőgépek a Széchenyi-téren. A Délvidéki Aero-Klub ma, vasárnap délelőtt három
repülőgépet állít ki közszemlére a Szóchenyitéű városháza előtti részén. A gépeket mindenki megnézheti és fölvilágosítást kaphat a repülés technikájáról. A repülőgépek reggel fél
9-tol délután 11 óráig tekluÜietoL meg.

Z e i s s punktal és U r o-punktal
szemüveglencsékből teljes választékot tart és

szakszerűen

efkésziti

SANDBERG
látszerész
S z é c h e n y i - t é r
— Evangelizációs hét

a

cég
17

reformátusoknál. A

szegedi református templomban a mai nappal
evangelizációs bét kezdődik, amelynek célja az
Evangéliummal, ezzei az isteni örömhírrel megmozgatni minél több lelket, elérni a gyülekezet
minél szélesebb rétegeihez s tűinél több életet
megtérésre cs újjászületésre indítani. Az evangelizációs hét szolgálatait F e r e n c z y Károly dr.
egyházkerületi missziói lelkész és N a g y István
debreceni diakonisszaképző intézeti igazgató végzi. ők tartják a vasárnap délelőtti 10 és a délutáni 18 órás istentiszteletüket, Héttőtől szombatig minden nap 18 órai kezdettel lesz evangelizációs istentisztelet. Ugyancsak héttőtől szombatig minden este 20.30 órai kezdettel a gyülekezeti teremben lelkikérdések megbeszélése®
Az
evangelizációs hetet 28-án, vasárnap délelőtt 9
órai kezdettel Újszegeden, délelőtt 10 órai kezdettel pedig Szegeden istentisztelettel fejezik be.

Dreher sör, finom

zónák
a Vigadóban

— Sakk. A Szeged város bajnokságáért megrendezett sakkverseny állása a tizedik forduló
után: Konrád 8, Pauer és Mátrai 6 és fél, Csáuk
és Simon 4 és fél, Kiuetyó 4 (1), Szöllősy 4, Tamás
3 és fél (1), Roseuberg 3, G'azsó 2 és fél, Lengyel
0. A versenyt hétfő és csütörtök este folytalják a
kör helyiségéiben (Royal-kávéház), ahol a verseny iránt érdeklődőket szívesen látja a kör vezetősége.
— Sfanffer-sajt világmárka} Ezt kérje!

Vegyészmérnökkel

CIANOZ

S Z A B A D I ,
K ö k s e y u t c a
- Unií-tna. Te'cfonhhró 18 91.
Legolcsobb, leghosszabb garancia
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— Eltemették Gróf Árpád dr.-t. Nagy részrét mellett kísérték el utolsó útjára a hosszas
betegség jután 74 eres korában elhunyt Gróf
'Árpád dr.-t'. A belvárosi temetőben a tisztelők,
ismerősök és gyászolók nagy tömege gyűlt
össze, bogy elbúcsúzzék a bcBsült régi szegcdi
ügyvédtől. "A ravnluluúl megjelent Glattfclder
Gyula dr- Csanádi püspök Sopsich János prépost kíséretében, Tukáls Sáudőr dr. szegedi,
Shnkó Elemér dr. hódmezővásárhelyi főispán,
Pálfy József dr. polgármester, begavári Bach
Bernát felsőházi tag, Pintér, Ferenc tábornok
tiszti küldöttség élén, Paraszlcay Gyula törvényszéki elnök és Nagy Antal táblai tanácselnök' vezetésével a bírói testület kiildötlségo,
Széli Gyula dr. vezetésével az ügyvédi Kamara
küldöttsége, Szrpessg Aladár pénzügyigazgató,
Tóth Tibor MA V üzletigazgató, Kozma Ferenc,
TJudy József vezérigazgatók; képviseltették magukat a piaristák, a jezsuiták", ott volt a Szeged Csongárdl Takarékpénztár tiszlviselőkara,
megjelent Szögi Géza dr. képviselő és uség számosan. Az egyházi szertartást Barkó fciáiiduí!
prelátus yégezle. Ezütán búcsúbeszéd hangzott
el; Vinhlcr Elemér dr. búcsúzott az ügyvédek nevében, beszédében vázolta Gróf Árpád alakját
is puritán egyéniségét, aki a régi igazi ügyvédtípust személyesítette meg és minden vonalon
tekintélyt szerzett az ügyvédi hivatás és a kar
részére. Ttuvahil clőlt tisztelegve áll az egész
tár-adaloin. A búcsúbeszéd elhangzása ulán a
gyászolók százai kísérték a koporsót a sírkertbe. ahol u családi sírboltban, nuokúja koporsója
mellett helyezték nyugalomra.

Pilláméi. Köntös!, fenarnemQ!
készen és rendelésre,
olcsó szabott árakon

Pollák Testvéreknél

Széclienyi-tér 17. és Csekoiiics-utca G.
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Szövetkezetnél
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— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
n hatósági munkaközvetítőnél (Mérey-utca és
Mars-tér sarok; telefon: 19-73), Férfiak: fénynyomó, bádogos és vizvezetékszerelő, csóplőgépkezelŐ, kerék pá rmüszerész, fazekas, kerékgyártó,
kosárfonó, fiatal szíjgyártó, cipész, papucsos,
borbély, kőműves, ügynök,
szobinas házaspár
(perfekt szakácsnő), kifutó 17 éves korig. Nők:
fehérneinuvarrónő, ragasztó kézilény, bölgyfodrásznö, séplróuö, bejárónő, mindenes fözőnö.

HORDA
O L T O H Y

¥IFV%J*Eiicárpit0smesGernél

BEKÜLDÖTT HIREK
A MÁKSz szegedi csoportja a népművelési bizottsággal karöltve kisgazdaasszonyképző-tanfolyainot rendez május 7-iki kezdettel, A résztvevők megtanulják a polgári konyhának megfelelő
ételek készítését. Ezenkívül a kenyérkereső nők
elsajátítják a gyorskonyha ételeinek készítési
módját és magyaros kézimunkákat. Jelentkezni
lehet Párisi-körut 41 alatt, a Szegedi Gazdasági
Egyesület székházában délelőtt 9—12-ig, személyesen, vagy levélben.

Orfhopacd és tiszti cipőh,
csizmák
specialistája, az „OBI" és a V / a r n o nuöoliszt' Ruházati Egylet szállítója ' d l Ijd. nu.s »cr

A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége szegedi csoportja 23-án, kedden 17 órai kezdettel
uzsonnát rendez a Szegedi Gazdasági Egyesület
székházában (Párisi-körut 41, I. em.) Az uzsonna
tiszta jövedelmét az árvízkárosultak Javára fordítják. Tekintettel arra, hogy meghívókat nem
bocsátanak ki, ezúton hívják meg a tagokat és
vendégeket.
A szegedi polgári iskolai tanárképző főiskola
kamara-kórusa, önálló budapesti hangversenye
előtt, főiskola dísztermében, április 23-én 20 (esie
8) órakor nyilvános főpróbát tart. Belépődíj
nincs. A főpróba célja: az árvízkárosultak megsegítése, ezért az önkéntes adományokból származó teljes bevételt az árvízkárosultak javára
fordilják.
\ Szegedi Tzr. Arraegylef ma d r. t l órakor
tartja a Szcnlegylct nagytermében évi rendes
közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Évi jelentés. í>. Zárószániadások, vagyonmérleg, a számvizsgáló bizottság jelentése, a felmcnlvény megadása. 4. A* 1940. év
költségvetése. 5. Eseiieges indítványok. Az egylet tagjait ezúton tisztelettel meghívja az Elnökség
A Magyar Aniatórfilm Szövetség szegedi csoportja 24-én, szerdán 21.43 órai kezdettel amatőrmozgófényképelőadást tart a legnev esebb hazai és
külföldi amatőrök filmjeiből a .belgyógyászati
klinika előadótermében. Belépődíj nincs.

— Zarándoklat. A KALOl' délalföldi kerülete
május 11—12-én, pünkösd ünnepén az alsóvárosi
Mátyás-templomban, Mária kegyhelyéhez zarándoklatot lervez. A zarándoklat rendje a következő: május 11-én 19 órakor a mcgyésfüpászíor
vezetésével gyerlyás körmenet az alsóvárosi
templom körül. Éjszaka: szenlséglmádás. Május
12-én reggel 9 órakor szentmise és zászlószentelés, majd diszgyülés a Mályás-téren. Délután 15
.'írótól a Szabadság-téren nagyszabású népünnepély és műkedvelő előadás. A zarándoklatban való részvételét eddig 43 falu jelezte, a zarándokok
szombaton eslo különvonaton érkeznek Szegedre.
legolcsóbban!

I f l h l f T E lakberendező és

Divatöltöny
Egyenruha
Cserkészfelszerelés
legelőnyösebben beszerezhető

Bujdosó Imre

nrl- és egyenruhaszabónál,
Szeged, Fekctcsas-utca 15.

A szegedi szociáldemokrata munkásság ma,
vasárnap lő órai kezdettel az ipartestület márványtermében az árvízkárosultak megsegítésére
kulturdéiutánt rendez.
A tűzharcos főcsoport elnöksége fölhívja a
bajtársakat, hogy akinek az átigazolásra nézve
kételyei vannak, forduljon a Városi Zálogház árverési csarnokában működő igazoló-bizottsághoz,
ahol a szükséges, kimerítő és megnyugtató tájékoztatást megkapja.
A Keresztény Magántisztviselők Országos Szöv-tsés;e szegedi csoportja értesíti tagjait, hogy a
MA Bt gyógy, és üdültetésre vonatkozó kérdőívek
április 90-ig Budapestre küldendők, tehát azok,
akik az üdültetésben részt kívánnak venni, az Iveket haladéktalanul vegyék át.
A "Vitézi Rend • Zrínyi* Csoportja, amely a magyar katonaeszmériy terjesztésére alakult, 22-én,
hétfőn c&te 20 órakor a Vitézi Székházban műsoros Zrinyi-cslet rendez. A belépés díjtalan.
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Telefen 11-11,

— >Kopogta<unk a jószivek • jtaján . . ,« "A
Katolikus Nővédö-Egyesület küldte be az
alábbi sorokat: »Alig mult el a hosszú tel
minden keservével, nyomoruságával, szenvedésével és könnyeivel, amelyeket letörölni és
enyhiteni csak a jószivek irgalmából fakadó
jótétemények tudnak némileg és már ismét keresnünk kell a módot, y lehetőséget az elkövetkezendő télen a szegények sok-sok nélkülözésének megakadályozására. A tavasz munkája: a vetés és a vetés szárbaszökkenésc, a
nyár áldása: az aratás. Mi a szivekbe szeretnénk ültetni a szánalmat, hogy jótetteket arathassunk. Ismét kopogtatunk a jószivek ajtaján s az évenként megismétlődő »állatsorsjálck«-on való részvételre kérjük a társadalmat. Nagy jótéteményt gyakorol a nemes emberbarát sorsjegyeink megvételével, do önmagának is szerezhet örömet a lehetőséggel,
hogy fejőstehenet nyer a sorsjátékon. Ennek'
a sorsjátéknak filléreiből sok-sok uyomorenyhitő, szociális intézményét tartja fönn 0
Katolikus Nővédő Egyesület, amelyek főleg a
nehéz téli hónapokban fejt ki áldásos működést. Szeressük embertársainkat azzal, hogv
segítünk és reméljük, hogy a siker semmilyen
irányban sem marad el.

KÁRPITOSMUNKÁT
olcsón és jól háznál is készit

KRISTÓF LÁSZLÓ Í W S V
— tlalülozás. Hosszas betegség után Budapesten elhunyt B ő n a Rózsi magántisztviselőnő, akit
Szegeden is jól ismertek, számos baráti és rokoni szál füzle a városhoz. Róna Rózsit — akt
testvére volt a nemrégiben elhunyt régi szegedi
hírlapírónak, Róna Fajosnak — tegnap kisérték
utolsó uljára nagy részvét mellett.
— Virágh-kioszk nyitva!

Csipheszffvet
I Q Ő é Ö n U Ö h vejíylfsztitá&a
S Z E C I Ö D Y

veavtiszti'ónál

A görögkeleti szerb templom nsgyheti és
húsvéti istentiszteleteinek rendje. Nagyszerdán,
24-én délelőtt 9 órakor előre megszentelt adományok liturgiája. Nagycsütörtökön, 25-én délelőtt 8 órakor julrénye, 10 órakor Szent Vazut
liturgiája, este 18 órakor bdenjje, kinszenvedési
evangéliumokkal. Nagypénteken, 26-án délelőtt
19 órakor királyi imaórák, délután 16 órakor vecsernye sirbatéleli szertartással, este 20 órakor
Jézus temetése. Nagyszombaton, 27-én délelőtt 10
órakor Szent Vazul liturgiája. Húsvétvasárnap,
28-án hajnali 3 órakor húsvéti jutrénye föltámadósi szertartással, délelőtt 10 órakor szentmise,
este 18 órakor bdenije. Husvétkedden délelőtt 9
órakor szentmise a görögkeleti szerb temetőben,
utána sirszentclések.
— Feláru utazási igazolvány Budapestre tapc
ható a Szegedi Ipari Vásár irodájában is.

Pályázati
hirdetmény
'A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Női klinikájával kapcsolatos Bábaképző
Intézet 1940—11. évi tanfolyama folyó "évi
szeptember 1-cn kezdődik. Felhívjuk a polgári középosztály 20—30 éves nőlagjait, kik
legalább négy középiskolát végeztek, vagy annál magasabb előképzettséggel rendelkeznek"
cs a bábaképzésben szeretnének részesülni,
liogy minél előbb, de legkésőbb május bó közepéig jelentkezzenek a Női Klinikán, ahol a
felvétel részletes feltételeiről felvilágositárt
kaphatnak.
A Felvidék' visszacsatolása, továbbá u j
kórházi osztályok létesítése folytán abban a
helyzetben vagyunk, bogy szárnos okleveles
babának tudunk tisztességes kenyérkeresetet
biztosítani. A jelentkezőket kiképzésük esetén elsősorban a Nőj Klinikán, esetleg a kör-'
nyékbeli kórházakban, vagy a Felvidéken ai
kívánság és érdem figyelembevételével fogjuk bábaápolónői állásban elhelyezni.
t

Nem függesztették fii
a hétfői husárusitási tilalmat
(A Délmagyarország munkatársától) X sze'gedi izraelita hitközség Pap Róbert dr. elnök
aláírásával tíz nappal ezelőtt kérvényt juttatott
cl a polgármesterhez, hogy április 22-én, hétfőn
a polgármester függessze föl a húsarúsítási tilalmat. Ezen a napon a hitközség megszokta
vendégelni a rabokat és a szegényház lakóit,
de széderestén minden izraelita gsalád részére
is kérték a búsételek fogyaszthatásának engedolyezcséi Pálfy József dr. polgármester saját
hatáskörében nem tudott a kérelem fölött dönteni, fölterjesztette a földmüvelésügyi minisztériumba, ahonnan szombaton délelőtt a válasz
megérkezett A miniszter megbízásából Bárányos Károly dr. miniszteri tanápsos közölto a
hitközséggel és egyidejűleg a várossal is, hogy
m hústalan uapokat elrendelő miniszterelnökségi rendelet 4. szakasza értelmében nem áll
módjában egyes felekezetek részére a hústilalmat fölfüggeszteni. A miniszteri leírat ezután
megállapítja, hogy egyes húsfajtákat, mint
például bárányt különben is módjában van
mindenkinek, még a hústalan napokon is fogyasztani.
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KÉpilselcíc:

Róna Miklós Alföldi Gépkereskedelmi Vállalata
S z e g e d , Feketesas=u

22,

ölesén egy keveset használt íróasztal KAKOSZi
inüaszUlöt,
Kossuth Lajos sugárút 5. szám.

Végetért egy 700 napos rágalmazó sí pör. A
szegedi törvényszék bühtetőtauácsait az elmúlt
evek folyamán gyakrau foglalkoztatták H. Szab 6 Imre makói újságíró rágalmazisi és uemzetgyalázási bűnügyei. A törvényszék két esztendővel ezelőtt tárgyalta az újságírónak azt a pőrét,
amelyet
P u r g l y Emii volt földművelésügyi mi(A Délmagyarország munkatársától)
Roma
niszter megrágalmazása miatt indítottak ellene. A'
fönnállásának 2692-ik évfordulója alkalmából törvényszék ebben az ügyben a bizonyítás lefolyDegregorio Ottone dr., az egyetem olasz lektora tatása után fölmentő íteletet ozott, a tábla azonszombaton vetített képekkel kísért előadást ban bűnösnek mondotta ki és egyhónapi fogházra
tartott az auditórium maximumbun. Az érde- ítélte. Az ügy végső fokon a kúria elé került,
kes előadás 18 órakor kezdődött, nagyszámú kö- amely az alsóbiróságok ítéletét megsemmisítette
zönség érdeklődése mellett. Várady Imre dr. cs II. Szabó Imre büntetését kétbónapl fogházba':
állapította meg. A rágalmazás: bűnügytől függe'professzor vezette bo az előadást és a kultúr- lenül nemzetgyalázás miatt is vizsgálat indult II.
ember csodálatával adózott az Örök Rómának, Szabó Imre ellen, akit a törvényszék első fokon
ahol az európai művelődés bölcsője ringott fölmentett. A tábla ebben az ügyben is megállapíBeszélt az első Rómáról, amely Európa külön- totta bűnösségét és 11 napi fogházra ítélte. Ez nz
böző barbár népeit a család, a törvény és állam ítélet a kúrián jogerőre emelkedett. A két ügv
jogerős befejezése után az ügyészség összbünteté*
tiszteletérc tanította, a második Rómáról, ahon- megállapítása iránti kérelemmel fordult a törnan a kereszténység örökérvényű tanai szár- vényszekbez, amelynek' Sáray-tanácsa szombaton
maztak szét az egész világra, majd a humaniz- hirdette ki H, Szabó Imre két fogházbüntetésének"
mus, a szépség és művészetek géniuszának Ró- egyesítését és az újságírót jogerősen kétbónapi és
májáról beszélt végül a „Marcin su Rómá"-val hétnapi fogházra ítélte. Itt említjük meg. hogy
kezdődő új római szellemiség diadalát vázolta. ezekből az ügyekből következőleg az Országos
Magyar Sajtókamara H. Szabó Imrét törölte tag— A fasiszta Ilóma egyesíti magában mind- jai sorából.
azokat a legfőbb ideálokat, amelyeket az előző
— Aki friss cs munkaképes akar lenn! és el
korszakok kitermellek — mondotta Várady dr. akarja kerülni, hogy kemény legyen a széke,
professzor, majd így fejezte be beszédét.;
emésztése meg legyen zavarva., gyakran fájjon a
— "A negyedik Róma legfőbb törekvése, hogy feje és a bőre tele legyen mindenféle pattanásoka jog, igazság és méltányosság alapján
állva, kal, az igyék hetenként egyszer-kétszer reggelizés
előtt egy pohár természetes iFcrcnc József* kea népek beleás együttműködésének
gondolatát
serüvizet. Kérdezze meg orvosát!
szolgálja.
i— Margitszigeti PalatiMoe-bote] és szanatóVárady Tmro 'dr. nagyhatású beszéde után rium. Mérsékelt téli árak. Nászutasoknak különüegfegorio Ottone dr. tartotta meg „Róma leges kedvezmény.
története műemlékeiben" című, olasznyelvű előadását Vázolta Róma harmadfélczredévca történetének legfőbb momentumait és jól megválasztott képsorozat vetítésével vezette végig
Szeged (Csckonics és Kiss utca sarok I
hallgatóságát az örök Város történelmi műHáztartási áruk
emlékei között amelyek az európai művészet-14
Asztali szappantarló
történet legkiemelkedőbb állomásait jelentik.
-.18
Koiubiuált reszelő
A minden tekiutetbeu értékes előadás után
-.13
Burgonya hámozó kés '
az Egyetemi Énekkar Kcrlcsz Lajos karnagy
-.18
Derelye metélő
vezénylésével PuScini ,Jnuo a Iíoma"-ját enc22
Félfehér asztali sótartó
kclío cl nagy hatás mellett.
—.24
Félfehér üveg hamutányér
—24
Zöldségvágó deszka
—oQo—
-24
Fakanál garnitúra 1 drb'
— 'ANYAKÖNYVI HIR.EK. Az elmúlt bélen
-24
Csigatészta készítő
született: 18 fiu és 12 leány, Házasságot kűlött:
—24
Vessző kenyérkosár
Kozcnkay János és Kószó Anna, Boldizsár László
Stoppolófa
—.Uj — -.15, -.24
és Seres Anna, Lovászi György és Kószó Ilona,
-24
Fali sótartó
Tápai Ferenc cs Adók Veronika, Joö István és
Félfehér üveg virágváza 1 > i - — -.22, -.38
Lcvai Ilona, Papp Ferenc és Virág Julianna, Bur—.38
Félfcbér füles pohár 3 dl-es A
ger László és Singcr Mária, L. Nagy Gyula és
—38
Galuskaszaggató
Kocsis Mária, Rackl János és Szabó Sára. FJ—88
Félfehér légyfogó üveg
hunytak: Vajas József 88, Tőrök Lajosné 66, Ka—.78
Félfehér boros pohár 6 drb
lapis lstvánné 71, Martonosi Ferenc 67, Nagy Má-.78
Félfehér borosüveg 1 literes
tyás 66, Nyári lstvánné 59, özv. Molnár Józsefné
—78
Alumínium tejserpenyö fedővel
84, AVeinberger Sándor 72, Burány Margit 14, Kiss
-.98
Morzsalapát seprővel
Anna 78, Grohmann Ferenc 66, özv. Szluha József—88
Füszerállvány 6 drb tonnával
gg
né 80, özv. Király Ferencné 62, Szőke Mihályné
Félfebér vizes pohár 6 drb
86, Csamangó András 26, Kis János 77, Fodor FeFélfehér kompótos készlet 1 I <1. 6 tár: >ér Pl.98
rcncnc 71, Ábrahám lstvánné 73, Frank Veronika
61, Zscmberi Andrásné 59, Varga János 10, Gróf
-Árpád dr. 71, Bucsi G'yuláné 81, özv. Hornok
Györgyné 69. Török János 53 éves, Fekecz Ilona
3, Kispéter Ferenc 5, Mezei Erzsébet 5. Lázár
p d I ia h Ő K
UOFOh
Géza 8, Mező Jözscí 3 hónapos és Nagy József 18
napos korában.
lovliigfrnc!

jlUCZA

Kcüneleslö-vcgutiszlüd OdKoau-iér
ö r ó í tíle&eísDerő-fír 3. (volt Citzeüa ter)
Hazlnczu-utca 14 s / a m

MAGYAR

iS

TENISZUTÖ

SPORTARUüZEM

Lerakat: Károlyi

utca 1 s z á m , ékszerüzlet

Teniszütő húrozás eiős tanuló búrral 2.50 P
Teniszütő húrozás erős bőrhúrral
5— P
Versenyhúrozás
8,—, 6.50, 5.50 P
Ifjúsági teniszütők húrozva 10.50, 9.50, 7.50 P
Többrészes verseny keretek 12.—, 10.—, 3.50 P
Csereütők, köveset használt, nagy választékban
500 keretből 1000 garnitúra húrból válogathat.
Javítások olcsón, szakszerűen.

A IrUxa Mwátlá&a: ??5
A rendőrség szegcdi révkapdtánysága közli:
A Tisza vízállása április 20-án reggel 7 órakor:
775; hőmérséklete: 10 fok Celsius. A levegő hőmérséklete; 15 fok Celsius.

Konyhabútorok

színes kombinált szobák, előszoba falak, politúros hálószobák állandóan raktáron

V i r á g h asztalos

Szeged, Petőfi tóándor sugárút 12.

303

— MEGÖLT KÉT KISDIÁKOT A IÖLROBFANT GRÁNÁT. Ungvárról jelentik: Huszt kisáílomásán a vasúti töltés mellett kel huszti gimnázistadiák: Ma k á r Fcdor és P e t e c s u k István,
a gimnázium II. osztályának növendéket gránátot
J« tollak, amely a kezükben fölrobbant. Makár Pödört a gránát szilánkjai a helyszínen megölték,
l'etcesok pedig a nagyszöllősi kórházba való szállítás közben halt sérüléseibe. A kettős halálos
szerencsétlenség ügyében szigorú vizsgálatot indítottak.
— Felára utazási igazolvány Budapestre kapható a Szegedi Ipari Vásár irodájában is.
— A budapesti Pannónia-szálló (Rákóczi-ut 5>
'élikertjeben uiiuden este a rádióból Is közismert
Bura Sándor cigányprímás elsőrangú, hírneves
zenekara muzsikál. Az utcai étteremben zene
nincs, ugy, hogy olt a csendes beszélgetési kedvelök zavartalanul társaloghatnak. Éttermeiben az
uri közötiség találkozik. Konyhája elismerten
egyike Budapest legkiválóbb konyháinak. Arai
jolgáriak, színház ulán kedvelt szórakozóhely.
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Degregorio Ottone:

Róma
történeti műemlékeiben
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MECSEKIT!
a Nemzetközi Vásáron

AZ OLVASO ROVATA
Zavarok a Szabadság fér és környéke
víllanyvi ágifása körül
Tisztelt Főszerkesztő Ur! Szíveskedjék helyet
adni panaszunknak, amely a Szabadság-tér és
környéke viilamosvllágitásónak zavaraink vonatkozik. A Szabadság-téren, a Földmives- és a
Szécsi-uteában lakó polgárok hetek óta tapasztaljuk, hogy az áramszolgáltatás este 18 és 20
óra kőzőt ki-kihagy az óramfogyasztók legnagyobb hosszankodására, Az elmúlt hónap leforgása alatt négy esetben fordult elő két-három
órás áramszünet ezen a környéken. Tobb izben
tettünk már panaszt a gázgyárnál, a zavarok
azonban ezután is előfordultak. Lehetetlennek
tartjuk, hogy a bajt orvosolni ne lehetne. Nem
szeretnénk föltételezni, hogy a hiba kijavifása
azért szenved késedelmet, mert külvárosi érdekről van szó. Reméljük, a gázmüvek üzemvezetősége belátja, hogy mi külvárosiak is szeretnénk
esténként olvasgatni, rádiózni és a civilizációt
terjesztő fény egyéb áldásait élvezni. Erre a szerény igényünkre ezutlal is nyomatékosan folhivfuk a gázmüvek vezetőségének figyelmét és tisztelettel kérjük a környék? villanyviláaitást hálózat megjavítását. Fogadja Főszerkesztő Ur soraink közléséért bálás köszönetünket (Aláírások.)

Jóminősé*ü
uréseit széna

miiidtn mennyiségben kapható a Damjanich-utcai
czénatelepen. a gázgyár mellett. Nagyobb vételnél
árkedvezmény.
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Pályázati

hirdetmény

A M. Kir. Orsz. Közegészségügyi Intézet keretében működő Szegedi. M. Kir. Ápolónő és Védőnőképző Intézet a F. évi szemptember havában
kezdődő tanfolyamra jelentkezéseket már elfogad.
Az intézet képezi ki az állalános egészségvédelmi munkára képesített u. n. »Zöld keresztes*
egészségügyi védőnőket.
A kiképzés jelenleg két évig tart, _
mely
Idő alatt a növendékek elméleti és gyakorlati kiképzésben részesülnek. Az intézetben való beimlakás kötelező. A felvételi korhatár 18 és 30 év.
A megkívánt iskolai előképzettség középiskolai
érettségi, — lanitónői v. óvónői oklevél.
Közelebbi felvilágosítást az itézet vezetősége
nyújt (M. Kir. Ápolónő és Védőnőképző Intézel
Újszeged. Temesvári-körűt 23—25.)
Szeged, 1910 április hó.
101

Műtráeyák:
szupsrfoszfá*, petisó, kálisó.

Rézfálic
hatósági

utalvány

ellenében

Mindenféle növényvédemi szerek:
Dormant wasch, neodendríii, kenpor, liernyócnvv. gazdasági kenőcsök
olajok, mindenfajta festékáruk megbízható és olcsó beszerzési helye az
51 év óta fennálló
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festéküzletben

Szeged, VALÉRIA TER (husospiac)

A Budapesti Nemzet' közi Vásárra érvényes

Varga iparügyi miniszter nyitja meg a X I. Szegedi Ipari Vásárt
(A Délmag yatország munkatársától) A X I I .
Szegedi Ipari Vásár vezetősége a közalmultbau
azzal a kéréssel fordult Varga József dr, kereskedelemügyi és iparügyi miniszterhez, bogy
a szegedi vásárt, amely a délvidéki iparosság
gazdasági erőforrásának igen beszédes moguyüatkozása, júuius 1-én személyesen nyissa
meg. Varga miniszter a vásár kérését teljesítette éspedig Rainer Fereng kamarai elnökhöz,
a Szegedi Ipari Vásár elnökéhez levelet intézett, amelyben határozott formábau
ígéretet
tett arra, hogy a XII. Szegedi Ipari Vasért
személyesen nyitja meg.
Az idei vásár sokféle újítással szolgál a közönségnek. A vásár vezetőség igen nagy gondot
fordít arra, hogy olyan kiállítási lehetőségeket
is teremtsen, amelyek a vásár nívóját nagymértékbon emelik. Igy az iparos továbbképzőtanfolyamok anyagának kiállítását is biztosította az iparügyi minisztérium megértő támogatása révén. Az elmúlt nap a vásárirodában
értekezletet tartottak az iparos továbbképzőtaufolyain faktorai; a minisztérium képviseletében Komoróiizy Lajos jelent meg, a tanfo-

Festessen
^

^.sm^-r^m _
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Kovács. Gombos, Mihályi
s z o b a f e s t ö

D e á k

)( A SZEGEDI PIAC ÁRAI. A szombati állatpiacra fölhajtottak 79 borjut, 8 hízott sertést, 24
sovány sertést, 415 választási malacot, 208 bárányt. Az árak a következőképp alakultuk: borjú
kilója 50—71, hizott serlés 1.00—1.20, é\es sovány
sertés darabja 40—00, féléves 26—32, választási
malac párja 16—26, bárány kilója 70—85. baromfi:
Csirke rántani való párja 2.50—3.10, kilója 2.80—
3.40. lyuk párja 1.50—7.00, kilója 1.30—1.10, sovány kacsa 5.00—7.50, sovány lud párja 8—14,
hizott kilója 1.80—2.20, tojás" kilója 1.25—1.65 P.
Gyümölcs: Alma téli uemesfajta szép 1.00—160,
közönséges 50—80, dió 90—1.20, citrom darabja 0
—12, narancs 96—1.36. Zöldség- burgonya: Ella
11.30—13.00, Krüger 8.50—11.00, vöröshagyma kilója 10—16, uj zöld hagyma csomója 4—12, fokhagyma 16—21, fokhagyma zöld csomója 4—12,
petrezselyem kilója 1.30—1.60, sárgarépa 25—50,
vöröscékla 11—21, zeller darabja 6—24, fejes káposzta 40—60, salála feje 8—16, teli karalab 30—
40, torina 50—80, prokedli csomója 16—24, spenót
kilója 40—70, sóska kilója 40—80, hónapos retek
csomója 8—16, spárga kilója 3.00—3.60 pengő I'üzércs paprika 2.20—3.80.
—oOo-
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lyam vezetőség részéről pedig Csizmadia Kálmán, ny. ipariskolai igazgató, Jung Péter ipariskolai igazgató, Antal Dénes, a tanonciskola
igazgatója és Vserig Mihály dr. iparkamarai
titkár. Ez a kiállítás kéLségteleuül egyik leg*
értékesebb pontja lesz az idei vásárnak.
A vásár bázirádiöjáuak hatósági engedélye*
zése is megérkezett s a vezetőség máris megkezdte a műsor összeállítását.
Beható tárgyalásokat folytatott a vásár vezetősége Gulácsy Béla városi főbertésszeL aki
az idén még ragyogóbb virágdísszel kívánja
dekorálni a vásár területét. A kertészeti remekmű különösen a tetőterraszöu érvényesül majd.
Modern stílusban képzett halászcsárdát állítanak föl itt s ez a csárda valósággal belesimul
abba a hatalmas virágkosárba, amelyet a kertészet avatott mestere varázsol oda. Az ide?
vásár alkalmával rendszeresíteni fogják az 5
órai táncokat.
Mindenirányú
fölvilágosítást
készséggel
megad a vásár, irodája: Horváth Mihály-utCa
3., aliol Budapestre szóló félárú utazási iga*
zolváuy is kapható.

m á z o l ó
c é g n8/b.
é l
é s
F e r e n c - u t c

con a hétvégi üzletlelenség miatt a forgalom igen
csöndes volt és némi üzlet csak a tengeriben a la*
kult ki vállozallau árakkal. Az összes takarmány*
cikkek árai változatlanok maradtak.
A budapesti termény tőzsde hivatalos árjegyzés®.
Buza 77 kg-os tiszavidéki 20.25, 78 kg-os 20.75, 79
kg-os 21.05. 80 kg-os 21.25. Rozs pestvidéki 16.15
-16 70 sörárpa kiváló 22.60—22.85, takarmányárpa I. 18.50- 18.75, zab 20.80-21.05, tengeii U*
szántul! 22.15—22.30.
Csikágój terménytőzsde/áriát. Buza jól lar*
tott. Májusra 111 háromnyolcad—egynegyed, ju*
liusra 109 háromnyolcad—háromnegyed, szeptemberre 110—109 hétnyolcad. Kukorica jól tartótb
Májusra 6175, juliusra 65 ötnyolcad, szeptemberre 67 ötnyolcad, ltozs jóT tartolt. Májusra _71.5,-»
öl nyolcad." i u l i u s i ^ o C j A j i z t ^

Kerékpárosok!

E l s ő r e n d ű k e r é k p á r o k a t e n g o d m é n y o a «ry
ban részletre a d o m .
Rumlkat
nlHalmmat

Szántó Sándor */,

Olcsón e l a d ó k :

arany ütő chronograpb naptar ora, Omega, DoxS,
stb. férfi óra, arany karórák, brilliáUB- és gyémántgyűrűk, függök," finom gobelin (párisi) rctikül, ezüst evőszer, His Masters táska gramofon
lemezekkel. A. b. t'. vagy Nem. Tak. könyvecskére is.

budapesti értéktő/sdezárlaf. Eseménytelen volt
a hétvégi tőzsde.' Az áralakulás némi ingadozást
mutatott, de az árváltozások mindvégig jelentéktelenek voltak. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 176.5, MAK 4.14, Üauz 18.1, Egyesült TÓTH órásnál Kárász u. 13,
Izzó ——, Szegedi Kender 59.—.
Zürichi devizazárlat. Páris 8.90, London 15.75.
Newyork 446.—, Brüsszel 74.20, Milánó 22.45, Amszterdam 236.75. Berlin 178.—, Szófia 5.50, Belgrád
10.— Athén 3.20, Bukarest 2.30.
Budapesti hivutuloa valutaárfolyamok. Angol font 1200—12.20. belga frank 57.45—58.15.
dán korona 6615—67 05. dinár 7 60—7 90, dollár
344.10—350.10, francit frank 6.80—6.95, hollandi
minden adományt rendeltetési helyére juttat
forint 182.15—184.35, cseh-szlovák korona 11.454
és a DÉLMAGYARORSZÁGBAN nyugtáz a
11.St) (20 K-nál nagyobb címletek kivételével ,
szlovák kor. 11 50—11.90 (20 K-tiáf nagyobb cím- • kiadólnvataMA^
letek kivételével!, kanadai dollár 301—306. iej
3.20—3.40. leva 3 30-3.60. líra 17.40—17.90 (csak
10 lírás bankjegyek és érmék vásárolhatók' német márka —.—. norvég korona 77 95—78.90 «véd
korona 81.70-82.70. svájci frank 76 50—77.50
2 kocsival elköltözés miatt o l c s ó n eladdBudapesti (erménytózsdezárlat. A készáru piaKalász-iroda, Takaréktár-utca L

Segítsük
árvizsujtotta
testvéreinket
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Csillárját,

rádióját

és v i l l a m o s

Villamossági Vállalata

Forró ünnepi est színhelye volt a .Városi Színház szouibatou este. A m. kir. /Damjanich Jánosi
16. honvéd kerékpároszászlóalj vasárnapi zászlóavatásának előjátékaként díszelőadást rendeztek,
amelyre előkelő és nagyszámú közönség gyűlt
egybe. A páholysorokban és a földszinten csillogó
tiszti egyenruhák tömege keltett ünnepi hangulatot, a felsőbb régiókban pedig derék honvédeink
szorongtak. Az előadás előtt a kerékpároszászlóalj egyik közkatonája lelkes és lelkesitö beszédet
mondott a vasárnap fölavatandó zászló szentségéről és szimbolikus jelentőségéről. A zászlót
Jolsva község küldöttsége, élén dr. Szeut-Iváuyi
Józsefné zászlöauya nyújtja át a fölszen'telési ünnepségen. A nagy tapssal fogadott beszéd után
fátgördült a függöny és szinrekerült a /Hamburgi
menyasszonyt cimü operett, valóban ünnepi előadásban.
—oO<>—'
=s Szegedi énekes sikere a Fráter Lóránd-Társaságban és a Nemzeti Kulturegyesülctben. Az elmúlt héten a Fráter Lóránd-Társaság és a Nemzett Kultúregyesület meghivása folytán Budapesten énekelt Bittó János, a jónevü szegedi dalénekes. Mindkét társaság közönsége előtt Fráter
Dankó-, Boldizsár-nótákat énekeli, majd bemutatta Nérnedi Gyula és F. Korányi Livia egy-egy dalét. Amint a fővárosi sajtóbeszámolókból kitűnik, Bittó Jánosnak nagy és őszinte sikere volt.
A Fráter Lóránd-Társaságban
babérkoszorút
nyújtottak át neki. Ugyanekkor szerepelt az említett két társaságban Szegedről Néinedy Gyula is,
aki verseiből olvasott föl szép sikerre).

#

Kölcsey-utca 4. szám.

A szintiúii i r o t a hírei
A /Bombaüzlete uj földolgozásban az idény
legjobban sikei-ült darabjai közé tartozik, A színház vasárnap délutánra és estére tűzte műsorára
ezt a kitűnő zenés vigjátékot, amelyet most játszanak sorozatos előadások keretében Budapesten. A darab uj földolgozása nemcsak a szövegben, hanem a táncokban és a zenében is megnyilváuul.
Csupa kedvesség, móka tánc és zene a fényes
kiállitásu /Bombaüzlet®.
Márffy Vera, Jurik Julcsi, Chapó Ildikó, Sághy István, Rajz János, fíelmeezy Mihály, Polgár Gyula alakítja a /Bombaüzlet® főbb szerepeit.
A /Pusztai szerenád® hétfőn DMKE-előadás keretében szerepel műsoron.

p t i k a - ,

FILM

rí

Arviz-filmmaliné a Széchenyi Moziban. Ismeretes, bogy vitéz P a l u g y a y Farkas, a Széchenyi Mozi igazgatója fülajánlotta az arvizsegélyezés vezetőségének, bogy egy előadást rendez,
műbútorasztalosnál
Somogyi-utca- 15 amelynek teljes bevételét a szegedi árvízkárosultak részére ajánlja föl, az előadás minden filléroiiiiiiiiniiuiiiiiiiümiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiit
je ezt a nemes célt szolgálja. A matinét nagyszaKiállították a Kaeziány-képanyugot a Vá- bású keretek között következő vasárnap, április
=
rosi Muzeuinban. Az elmúlt esztendőben értesítet- 28-án délelőtt fél 11 órakor tartják meg olyan műtc a város polgármesterét az elhunyt hires festő- sorral, amely önmagában is a legérdekesebb élművész: K u c 1 i Ú n y üdöu leánya, hogy atyja ményt jelenti. Bemutatják ti Pararnount 6Z)nes
vcgakura'ta értelmében hátrahagyott és nagy ér* különleges világfilmjét, a /Repülő embcr«-t, amely
léket képviselő képanyagát Szeged városnak ado- nagyszabású keretben vonultatja föl a repülés
mányozta. A nagyértékü képanyagot Németország- történetének egész cavalkade-jét. Folvonuluak a
ból kellett Szegedre szállitani és ennek oka az, repülés hősei, úttörői, vértanúi és éppen ezért a
hogy a neves festőművész kitűnő alkotásai csak mai feszültséggel terhes időkben különös érdemost kerültek kiállításra a Városi Muzeumban. A kességre tarthat számot az amerikai világfilin.
Kacziány-képkiállilás meiglekinthetéséért
különi Az árvizmatiné iránt nagy érdeklődés nyilvánul
diját nem kell fizetni, tehát a muzeumlátogutási meg, jegyek elővételben a Széchenyi Mozinál kapdíjban ennek az értékes képanyagnak a megtekin- hatód
tése is beniiefoglaltatik.
—oOo—
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N A G Y ALBERT

30
36

Valéria-tér 4. luanrifcaoíae!

Q L Ö C I C N E R J. és
v3gytiszUtö,
tisztító ipar

arovizek, krémek, oltjok, púderek, BzeplS elleni
fényvédő szorek.

bzinházban

50

citromos

k é s z í t m é n y e k

játéKrend

1 dl 40 s z á z a l é k o s 26 fillér

FIA

ruhafestő ós
igytollgöz
Iskola-ü. t'7—29. Dóm-tér.

Fest, tisztít minden ruhaneműt, függönyt, paplant. szőnyeget, stb. Telefoni 12—69.
160

11—65.

A premier szereposztásában és kiállításában
kerül bemutalásra hétfőn a /Pusztai szerenád®.
Az árvízkárosultak megsegítéséből a Tolunytársulat is kiveszi részét; kedden előadja az együttes Flanquettc világhírű klasszikus operettjet; a
»Rip van Winklé«-t. A gyönyörű muzsikáju operett szerdán is szerepel a játékrenden.
Tolnay Andor alakitja Rip van Winklc szerepét. A kitűnő művész egyik legjobb szerepét
játssza a klasszikus darabban.
Csütörtökön DMKE-előadás;
színre
kerül
C s e p r e g h y Ferenc /Piros bugyelláris® chnü
népszínműve.
Péntektől: /Sortűz®.
A /Sortűz® énekes sónmtt, amelynek Pécsett
volt az ősbemutatója T o l n a y Andor térsulalá-.
nak előadásában.

f o t ó -

és

orvosimüszcriszlctc

e hó 25-ikén, csütörtökön megnyílik!

á l l a n d ó r a k t á r a

Vasárnap délután: Bombaüzlet frtuttles helyárak).
Vasárnap este: Bombaüzlet.
Hétfő: Pusztai s/.ercnád (DMKE).
Kedd: Rip ián AViukte (díszelőadás az árvízkárosultakért).
Szerda: Itip v«n Winklc.
Csütörtök: Piros bugyelláris (DMKE).
Péntek: Sortűz (bemutató).
'
Szombat délután: Sortűz (ifjúsági előadás).
Szombat este: Sortűz.
Vasárnap délután: Sortűz.
Vasárnap este; Sortűz.

Telefon

KARÁSZ-UTCA 9. SZ. ALATT
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Városi
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a szegedi

átszereli

Soma

Fonyó

Diaxelőadás
a .Városi Színházban

xfj.

berendezéseit o l c s ó n

ftelfer OszRárné kozmetikai intézete

a kozmetikára, amellyel megelőzheti azokat a
szépséghibákat, amelyek éppen ebben a korám
szokták sokszor jóvátehetlenül lünkre lenni arcbőrüket.
Két általános kozmetikai elváltozás nem lennft
ennyire általános, ha kellő ismeretekkel és bizalommal ebiben a korban a szakember véleményét
kérnék ki a szülők leánygyermekük jövője érdekében. Hajlamosság mellett igen gyakran ebben
a korban veszi kezdetét: 1. a rcnddlme-, szőrképzödés cs 2. a zsiroy, pattanásos arcbőr. Mint minden bőrelváltozásnál, igy ezeknél is sokkal könynyebb védekezni kifejlődésük ellen, mint gyógyítani azokat.
Már serdülőkorban kell a szervezetet és tC
bőrt megvizsgálni és megállapítani, hogy van e
hajlamosság a rendellenességek
kifejlődésére.
Egyénenkint változóan kell föllépni, hogy ez az
állapot ki ne fejlődhessek és ne lehesse tönkre a
bőrt.
R- 0 8á
KOZMETIKAI ÜZENETEK:

11 ü olvasója. Nem szabad édességeket és lesz*
Iákat enni és sok folyadékot inni. Ami a legfontosabb, vizsgáltassa meg magát orvosával és
utasitasa szerint éljen.
M. Ilona. 1. A kérdezett szappan használati
káros arcbőrének. 2 A jó púder használata
szükséges, mert azzal is védi arcbőrét. Fontos,
hogy fémmentes legyen.
-/
Szomorú asszony. A levelében vázolt cselben a
műtéti beavatkozás ajánlatos, amellyel tökéletesen korigálni lehet.
^
K. L-né. Címére levél ment

-.eged, Dugonics-tér I I . I. em. Telefon 26—02.

ixcápolás. Szépséghibák, szemölcsök, szőrszálak
Végleges eltávolítása. íénykezelés.
Tanítványok kiképzése.

Olcsó bérletndszer.

KOZMETIKA
i

Serdíüo leánuoKnál

altalaban megváltozik az arcbőr, sajnálatos módon éppen akkor, amidőn a leánygyermekben fölébred a hiúság. Az idáig bársonyos, iide teint elveszti • tisztaságát, zsíros és fénylő lesz, itt-ott
pattanások lépnek föl.
A szülök és pedagógusok egyrésze tévesen természetesnek tartja ezt a változást és fölöslegesnek tartja ebben a korbuu a gyermek arcát kezeltetni Igazuk csak akkor lenne, hu a kozjpctika
alatt csak az arc sininkejését kellene érteni, amire természetesen sem a serdülő bibének, setn Ízlésének, sem korának, seuim! szüksége sincs. Ipe
igenis a serdülő nemzedéknek szüksége van arra

Építők és építtetők f i g y e l m é t !
Vállalok épület és mindennemű
csatornák', tetők" sfh. javítását.
díjtalanul szolgálok. H Ö D Y

bádogosmunkát,1
Költségvetéssel

GYÖRGY

bádo-

gosmester, Löw Lipót u. 1.
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Fiiggönytartök,képkerete!;
legolcsóbban
beszerezhetők

Tóflmal, Tisza Lajos-korul 45.

NtRKUR

költöztet

helyben és vidékre
legjobban, legolcsóbb
ban. Tisza Lajos krt. 48. Teieion t 32-Sí)

SPORT
Haz Szeged—Gamma
Előjáték:
(A

a

Détwagyarorszag

munkatársától)

Nagy

L

I.

osztályú

Szeged: Tóth—Török, Raffai—Baróti, Marosi,
Bertók—Bognár, Gyarmati, Ladányi, Bihámy,
Nagy.
Gamma; Jláda—Szeibekelyi, Szebeni—Király,
Tóth, Borhy—Váradi, Sütő, 'Korányi 11., Toldi,
Kemény.
Jóslatunk: 2:1 a Szeged javára.
A játékot a 12.30 órakor kezdődő Sylvánia—
KTE ea a 14.30 órakor kezdődő Vasutas—SzTE I.
osztályú bajnoki meccs vezeti be.
Az NB L osztályának többi játéka: Ferencváros—Kispest (2:1), Törekvés—Elektromos (2:2),
Haladás—Újpest (2:3), KAC (Kassa)—Bocskai
(1:2), Szolnoki MAV—Szürketaxi (3:1). Zárójelben a várható eredményt tüntettük föl.
,,

Budapesti Testnevelési Főiskola
férfi és leány mintacsapatának

Disztorna

uiszcoeden

KÖZÉPKIKÖTÖSOR 5. HOVÓCS JÓZSlfllÉI
minden típusú csónak állandó raktáron, tuegte
kintető vetelkényszer nélkül. (Rendelést pontos
leszállítással vállalok.)

Vasuias-siadionban

Vasutas—SxTE és Sylvánia-KTE
bajnoki
mérkőzés

meccset abszolvál ina a Szeged; az alaposan följavult Gamraá-val mérkőzik. Bár papíron jobbnak látszik a Gamma, hiszen sok válogatott futballistája van, mégis derűlátással lehet nézni a
küzdelem elé, mert a piros-fehérek itthon játszanak és lelkesedésükkel már nem egyszer győzelmet harcoltak ki. A védelemnek és a fedezetsornak kell ertíseu dolgozni, mert a Gamma csatárlánca eredményes futballistákból áll. Abban az
esetben lehet megszerezni a két pontot, ha a piros-fehérek végig lelkesen küzdenek és a közönség biztatását egy pillanatig sem nélkülözik.
A kétségtelenül érdekesnek ígérkező mérkőzés
1630 órakor kezdődik a Vasutas-stadionban Égtier Kálmán vezetésével és arra a két együttes
igy áll föl:

csónakok

bemutatója

K budapesti Testnevelési Főiskola
szegedi bemutatója
(A Délmagyarország munkatársától) Hiit adtunk mái- arról, hogy a Testnevelési Főiskola férfi- ós női mintacsapata május 1-éu a Katolikus
Növétiő Egyesület rendezésében bemutató disztornát tart. A világhírnévnek örvendő főiskola munkaprogramjának egyik igen fontos pontja a külföldi bemutatók mellett a magyar városok fölkeresése. A magyar városokban tartott bemutatók
bosszú sora után, újból ellátogatnak Szegedre,
hogy bemutassák a magyar testnevelés őrtáiló
katonái a tökéletesre csiszolt közös és egyéni
gyakorlatok formájában együttes ós' egyéni képességeiket, főikészültségüket és rajta keresztül
a különféle rendszerekből (német, svéd, stb.) átszűrt és hazai talajba átültetett magyar rendszerből a művészi tornák
Teljesítményük dicséretére álljon itt a 6vé4
kritika néhány sora, amely a Lingiadé 37 nemzete között szereplő magy ar főiskolások stockholmi bemutatója után jelent uieg: ». . . a magyar
testnevelési főiskolások szereplése a Lingiade
egyik legnagyobb szenzációja volt. Az uj magyar
iskolai testnevelés megalapítójának, Kmetykó Jánosnak vezetése alatt működő mintacsapat valóban élményt nyújtott. A legnagyobb gyönyörűség
volt ezeknek a tökéletesen begyakorolt, erős, ügyes
I és hallatlanul rugalmas ifjaknak fantasztikusan
összeállított tornamutatványait szemlélni , , a

Tizenhét nő- és 17 férfihallgató fogja reprezentálni a főiskolát; a hallgatókat S z u k o v á t h y Imre dr. főiskolai igazgató, K m e t y k ó János, K e r e z s i Endre, W e b e r Edit főiskolai tanárok kisérik Szegedre.
idegenben harcol a bajnoki pontokért a KEAC és a SzAK
A bemutató műsorát alábib közöljük: 1. Himnusz. 2 Férfiak alapvető gimnasztikája. S. Nők
Győzelem esetén sem tóvifhafnak helyezésükön a szegedi csapa'ok, de a vereség zenés alapvető gimnasztikája. 4. Férfiak korlát
akadémiája. 5. Nők dobtánca. 6. Férfiak gimnaszkülönösen az egyetemisták pozícióját rontaná el
tikai gyakorlatai. 7. Nők együttes talajgyakorlatai. 8. Férfiak tréfás gyakorlatai. 9. Nők lóugrá(A Délmagyar ország munkatársától.) A sze- győzelem, a bajnokjelölt Vasutas 5:0-ra győz.
sai. (Szünet.) 10. Férfiak nyujló akadémiája. 11.
gedi sportközőnség aggodalommal boosátja útA többi I. osztályú mérkőzés; Makó: MAK— Nők tiagylabdagyakorlatai. 12 Férfiak súlygolyó
jára a KEAC ot és a SzAK-ot. Érthető borúlátás- HTVE (3:1, MAK-pálya, 16.15 óra), Hódmezővá- gimnasztikája. 13. Nők zenés gimnasztikája. 14.
sal néz a közönség a két szegedi II. osztálya sárhely: Munkások—MTK (1:2), Kiskunfélegyhá- Férfiak együttes müszabadgyakorlatak 15. Nők
együttes vasárnapi játéka elé, amely kétségtele- za: Reménység—SzTK (1:4), Kecskemét: KAC— zenés buzogánygyakorlatai. 16. Férfiak asztalugnül a nehezek közé tartozik. Nemcsak azért, mert Újszeged (3:1). Zárójelben a várhaló eredményt rása. 17. Nők karikatánca. 18. Hiszekegy.
Budapesten vannak a játékok, hanem, mert mind- tüntettük föl.
A csapat tagjai áldozócsütörtökön reggel a fokét együttes lurtalekosan kénytelen kiállani a
11. osztály: Szeged: Móraváros—Kiskundorozsküzdelemre. A tartalékosság kétségtelenül kelle- ma (Cserepes-sor, 16 óra), Újszeged II.—Postá- gadalmi templomban szentmisén vesznek részt,
metlen, de annyi tény, hogy a KEAC a BMAVAG- sok (Liga-utca, 16 óra), Szőreg: Rákóczi—Felső- utána megkoszorúzzák a Hősök Kapuját és az országzászlót. Ehhez az ünepséghez a testnevelést
gal szemben, a SzAK az 13TE ellen nein adja át város. Makó: MAK II.—HTVE II.
felügyelőség — a nemes célra tekintettel — díjkönnyen a pontokat; mindent elkövetnek a szegeSzövetségid]jas játékok; Szeged: Móraváros II.
di futballisták, hogy az értékes pontokat haza- —SzTK II. (Cserepes-sor, 14 óra),'Sylvánia II.— mentesen bocsátja rendelkezésre a leventezenehozzák. Jelenleg neui gondolhatnak a szegediek Alsóváros II. (Temesvári-körut, 8.30 óra), Zrinyi kart és a leventéknek egy diszszakászát, anii
a pozíciójavításra, legföljebb arra törekedhetnek, II.—Felsöváros II. (Vasutas-külsőpálya, 11 óra). nagyban emelni fogja a vallásos és hazafias manifesztáció diszét.
hogy helyzetüket megerősítsék a tabellán, A
Ifjúsági bajnokság; Szeged: SzAK—Alsóváros
A disztornát áldozóesülörtökön délelőtt 11 'éraKEAC-nak is kellemetlen lenne a szegedi piros- (Temesvári-körut, 10.30 óra), SzTK Móraváros
fekete sorstársak esetleges veresége, mert ha (Hunyadi-tér, 10 óra), Újszeged— Zrfevi T iga- kor a középiskolai tanulóknak és az iskolánkivülí
ifjúság részére megismétlik.
rem győz az egyetemi csapat, az UTE megelőzi, utca, 14 óra).
A rendkívüli eseménynek ígérkező előadások
de elekerülhet a Vasasok—Csepeli MOVE talál—o()o—
iránt igen nagy az érdeklődés.
kozó győztese is. A SzAK csak abban az esetben
Jegyek elővételben a Nemzeti Sajtévállalat k"5esne lejjebb a tabellán, ha a Szentlörinc történe0 dékerü'e'i
rászutcai üzletéiben válthatók'.
tesen legyőzné az FTC-t és a piros-feketék nem
nyernének. Mindent összevéve, meg lehet állapíférfi- és nöifornászbajnok? verseny
—«0°—
tani, hogy a szegedi csapatok szempontjából igen
X A Felsőipariskola fölényesen győzött, a Tafonlos fordulóhoz érkeztünk,
(A Délmagyarország munkatársától) Nagy ér- nítóképző pontot vesztett a szombati KISOK-forA piros-feketéknél még az az újság, hogy Ká- deklődés előzi meg a tanárképző főiskola torna- diilón. Á szombati KISOK-fordiiló keretélben két
csarnokában ina, vasárnap -megrendezendő délke- bajnoki meccset rendezlek meg Hunyadi-tér: Felrolyi, Énekes és Török lemondta a mérkőzést.
A két szegerii csapat ma, vasárnap reggel a rületi férfi- és nőituniászbajnoki versenyt A söipariskola—Felsőkereskedelmi 10:1 (3:1). Ve6.28 órakor induló gyorsvonattal utazik Buda- küzdelem keretében nemcsak egyéni, hanem csa- zette: vitéz ördög. Az ipariskolások biztosan
patbajnoki verseny is lesz és minden jel arra győztek; több gólt is lőhettek volna. Góllövők:
pestre.
mutat, hogy a KEAC, illetve a főiskola kerül ki Márton (3), Borbély II. (2). Kiss I. (2), Kiss II.,
Az NB II. osztályának többi mérkőzése; al- győztesen a színvonalasnak Ígérkező versenyből
földi csoport: Rákoskeresztúr—Budakalász (3;0\ A férfiak délelőtt 9 órakor, a hölgyek 15 órakor Erdei, Szolnoki (öngól), illetve Kéri. — Egyetemi stadion: Klauzál—Tanítóképző 1:1 (1:1). VeSzentlörinc-FTC (1:2), Postások—WMFC (0:5), kezdik meg a versenyt.
zette: Pataky I. Meglepetés. A Klauzál megérdeCsepeli MOVE—Vasasok (2:1). Zárójelben a vár—oOo—
melte az egyik pontot. Góllövök: Mocsay, illetve
ható eredményt tüntettük föl. Dunántuli csoport:
Énekes.
SFAC—Lampart, Pénzügy—Dorog, Zugló—PVSK.
Kedden: Szeged—Déímagyarorszag
X Közgyűlés az SzMTE-ben. A Szegedi Munká9
Komárom—MTK, Tokod—Érsekújvár, Tatabánya
Testedző Egyesület évi rendes közgyűlését 28-án,
SVSE: felvidéki Csoport: BSzKRt—Nyíregyháza,
(A Délmagyarország munkatársától) A Buda- vasárnap 16 órakor tartja meg az egyesület klubSSE—BVSC, SK Rusj—DMAVAG, ózd-Munkács.
Pereces—UAC, Beregszász—SBTC. Losonc—IvSC. pest elleni Szentkorona Kupamérkőzésre készülő- helyiségéiben (Hétvezér-utca 9.).
dő déli válogatott kedden triálinérkőzést játszik
X Ónozó, a legjobb szegedi tekézö, Budapestre
—o(Jo—
a Szegeddel. A mérkőzés kétségtelenül érdekes, távozott. Súlyos veszteség érte a szegedi tekemár csak azért is, mert ezen a játékon dől el tu- sportot; Ó n o z ó István, a Vasutas, egyben Szelajdonképpen, hogy kik lesznek azok a futballis- ged legjobb tekézöje, a BSzKRT-hoz igazoltatta
A szegedi bajnokság
ták,
akik Délmagyarország színeit a budapesti le magát. Onozóra a BSzKRT vezetői a legutóbbi
mai műsora
meccsen képviselik. A triálmeeeset 30 filléres be- válogatott mérkőzésen lettek figyelmesek. Ónozó
évekkel ezelőtt a SzAK futballistája volt és mint
(A Délmagyarország munkatársától) A szege- lépődíj ellenében lehet végignézni.
ilyen is, hasznos sportembernek bizonyult
—o()o—
di bajnokság vasárnapi fordulója keretében, oz
X Atlétikai toborzóverseny. A MASz déli ke
I. osztályban Szegeden két meccset rendeznek
FÉLSTABIL GŐZGÉPHEZ
meg; a Sylvánia—KTE és a Vasutas—SzTE talál- rülete az utánpótlás érdekében ma, vasárnap
kozók Mind a két meccset a Szeged—Gamnxa mér- délelőtt 10 órakor atlétikai toborzóversenyt renkőzés előtt rendezik 12.30, illetve 14.30 órai kez- dez a József föherceg-téri egyetemi sporttelepen.
óhajt,
dettel, A papírforma szerint a szegedi csapatok A toborzáson mindenki, aki atlétizálni
EITTKA asztalosárugyár, Kistisza utca
•Jgyöznek; iórlatunk a cégcsapat játékára 3:l-cs résztvehet.
május

hó

í-én délután

4 órakor

a Városi

Színházban.

Jegyek elővételben a Nemzeti Sajtővállalatnál, előadás előtt a színházban.
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fűtő felvételik

INGATLANFORGALOM
Szeged város területén 1940 áprilia 15-ttil 20-lg
a kővetkező ingatlanok cseréltek gazdat:
Schütz Lajos eladta vitéz Bánsághy Miklós és
nejének a Fehértó 330 sz. házát 4 hold 316 o. öl
földdel, melynek kat tjövedeline 43,63 K, lü.UOO
pengőért.
Il'ju Nemessányi Béla és nejé eladták Krassói
Alicének a Tábor-utca 6 szám alatt levő 1ÜS n.
olcs házhelyüket 11.0WJ pengőéit.
Szekeres .Vincéué eladta dr. Kiss Imrénénck
i Gsamangó dűlőben lévő 965 n. öl szöllö és
szántó földjét 11.46 K kai. tjóvedelemmel 1061
pengőért
Alexandrovics Mihály és neje eladták Dózsa
Margitnak a Bakló dűlőben lévő 194 n. öl kertjét 8.94 K kaL tjövedelemmel löőú pengőért.
Dani Istvánné eladta Lukács István és nejének
* Nagyszillér dűlőben lévő 127. o. öi kertjét 2.15
K kat. tjóvedelemmel 331 pengőért
Márki Árpád eladta Schrott Józsefnénak a
Ballagiló dűlőben lévő 115 n. öl szöllöjet 2.17 K
kat. tjóvedelemmel 362.50 pengőért
Nemzeti Hitelintézet eladta Kovács Imre és
flejénék a Pálfy-lelep 4. számú házát 250 n. öles
telekkel 12.500 pengőért
Rózsi Károly eladta Kántor Imre és nejének
a Farkas dűlőben lévő 1 hold 49 n. öl löldjét 3.76
K kat. tjóvedelemmel 1100 pengőért.
Tóth Júzscfnó eladta Fáliukás Józsefnénak a
To-utca 4 száma házát 158 u. öles telekkel 24U0
pengőért.
Üzv. Borovszky Antalné eladta
.Vidákovits
Júlia Rózának a Szentháromság-utca 3 számú
házát 156 n. öles telekkel 28.006 pengőért.
Papdi Julianna eladta Papdi Istváuncuuk a
Nagyszcksós dűlőben lévő 113 u. öl földjét 2.01
K kat. tjóvedelemmel 2000 pengőért,
Brajkó József eladta Seidner Évának a Hu5zar-utca 8 szám alatt lévő 244 u. öles házhelyét
3800 pengőért.
özv. Biczók Istvánná eladta Biczok Ferencnek
i Röszke 992 számú házát 319 n. öles telekkel
4000 pengőért
Herédi Vince eladta Tombácz Sándor éa nejével a Röszke 866 számú házat 327 n. öles telekkel 1500 pengőért.
Kiss Ferenc és neje eladták ifjú Masa István
Cs nejének a Róma-Kálvária-Jerikó dűlőben lévő
250 n. öl szántóját 520 pengőért.
Bálint Irén eladta dr. Véli Béláuénak a FelsőAsotthaloin dűlőben lévő 800 a. öl kertjét a Mórahalom 639 számú házzal JlÖO pengőért
Bálint János eladta Fekete Máriának a Marosié dülőbeti lévő 260 n. öl házhelyét 1000 P-ért.

SZERKESZTŐI TJZENET
Beküldött versek. Versei hangulatosuk, szépcK,
elmélyedő és látó készséget mutatnak. A jelenlegi csökkentett oldalszám miatt azonban el kell
tekintenünk attól, hogy köfteniénjekel közöljünk.
Ugyanazt mondhatjuk önnek, mint az Ünnep szerkesztősége: várja meg türelemmel, mig hely jut
a múzsáknak is a luphasábokon.

Árverési hirdetmény

Szeged sz. kir. város Árverési Csarnoka ürosztán-utca 1. szűnt alatti hivatalos helyiségében 1940
április 20. és 22-én árverést tart, mely alkalommal a Városi Zálogháznál cs KézjnüvesbanknáJ
19-10 február 29-ig, valamint a Dr. Simon Györgyrálogházuál 1910 március 20-ig lejárt és nem rendezett zálogtárgyak kerülnek árverésre. Szombaton, 20-án ékszerek, niig 22-cn, hétfőn délután fél
4 kor ingóságok kerülnek árverésre.
Igazgatóság.

Felelős szerkesztő:

Bártfai

László

—oO°—
Felelős kiadó:

Hunya

m

APROHIRDETESEKL

E-legánsan berendezett
bútorozott szoba ellátással kiadó.
Wiriter,
Boldogasszony sugár ut
13 sz.
Külörabejáratu elegánsan bútorozott
szoba
fürdőszobával kiadó. —
Kárász utca 8. JI. 2.
Szép bútorozott előszobával május l-re kiadó,
ellátással is, udvari virágos udvar.
Szivárvány u. 10b.
Csinosan bútorozott utcai szoba, lehetőleg két
urnák fürdőszoba, lifthasználattal kiadó. —
Feketesas 22, II. 33.
Elegánsan
bútorozott
szoba fürdoszovával ki
adó. Szilágyi u. 1, I. 6.
Egy küloubejáratu szerényen bútorozott szo
ba május l-re kiadó. —
Zákány u. 9b.

Egy szoba, konyha,
spéjzból álló lakást —
keresek május t-cre:
Albertbe, Csongrádi su
gárut 49, emelet.

Utcai bútorozott szoba
lépcsőházi bejárattal ei
sejéro kiadó. Earo Jósika u. 13.
Csinosan
berendezett
szoba lépcsőházi külön
bejárattal kiadó. Kárász utca 11, II. cin. 6
ajtó.
Külön bejárhtu szép bútorozott szoba kiadó —
Feketesas u. 15, 1. c. 1.
Egy nagyobb cs egy kisebb buitorozott szoba
1-ére kiadó. Tisza Lajos körút 48, 1. cm. aj1
tó 8.
Bútorozott, esetleg —
üres különbeiárulu szobát fürdőszoba használattal keresek elsejére
és kicsi üres helyiségét
néhány ingóság elhelyezésére (lehel máshol
is). Pontosan fizető 6
jeligére.

Appónyi utcában üzlethelyiség azonnal kiadó.
Bérbeadó tárgyai cl. e.
8— 10-ig. Gyerlyáwouiutca 6, I. 10.
Augusztus l-re 2 sZo
bás lakást korcs állami
tisztviselő. Ajánlat: —
Postafiók 416.
Üres kis szobát kivennék május l-re körúton
kívül Is. Turbán Mária
Újszeged, Csanádi u. 6.
Május elsejére
kiadó
csinos, szobiaAoiujhás,
spejzos tiszta lakás —
negyedéves fizetéssel,
Scmogyitelep II, u. 21

Mosást vállalok háztól és meszelést. Kissné, Lengyel utca 27.

4 szobás utcai emeleti
konfortos lakás augusz
tusra kiadó. Honvéd tér
8 szám.

Jogi felkészültséggel.
döktorátlssaJ rendelkező őskeresztény úriember sürgős elhelyezkedést keres: Fiatal diplomás _ jeligére a kiadóba."

Belvárosi nagy utcai
szoba, előszobás lakás
május l-re átadó. Érd.
Kálmán u. 7, I. em. 5.

KIÉUTOFIUT
saját kerékpárral felveszek. Horváth József
Széchenyi tér 2a.

Lakás kiadó nyugdíjasnak vagy
otthon dolgozó ;purosnak. Osztrövs/kv u 27
Fo^LalAorzaj'

KESZTYŰK
HETIKÜLÖK
festése szakszerűen készülnek. Csordás bőrruhakészitő mester —
Sajka v. 14.
$12

CIPÉSZ SEGÉDET
T. osztályú férfi munkára áliandó alkalmazást nyernek
KÁCZ
Különbé járat a bútoro- cipőszalon,
Kölcsey-u,
zott szoba, fürdőszobahasználattal kiadó SzéLakásfetőflenitö Vállalat
ohenyi tér 15, 11. e. 11.

Elegáns különbé járatú
szoba fürdőszobával kiadó. Polgár Utca 21b.
emelet.
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Tanulóleányok felvétetnek Ferenczy, Tisza L
körút 83.
Ügyes tanulölányl női
.divattermembe
felveszek. Széchenyi ler 7,
1. 18'
Szöitö", gyümölcsfa, virágos kert gőndozását
vállalom. Barna János
kertész, Gál u. 2 szám,
házmester.
Kapást keresek, --aki a
szötlörnlnkához s némileg a
gyümölcsfák
kezeléséhez is ért. Érdeklődni hétfőn 12-2
óra között
Uajszárvendéglöben, Szeged, —
Takaréktár u. 4.

9

W

Fűszer, csemegés segéd állást keres azonnalra. Traubert, Bekeu. 6.
Varrodába tanulólány
felvétetik Koinlóssyné,
Valéria tér 2.
Varróleány és tanulóleány felvétetik Kricncr divatterem, Vár u.
7, I. emelet.

legolcsóbban és biztosan irt. Dr. Bertalan
József vegyészmérnök
Maros u. 15. Telefon;
15-91

UjóMüAtási
aíkaímaioít

t

Takarítónő hosszú bizonyítványokkal
deiclőttre: rényesné, Tisza Lajos kórul 51,
Mindenes szobaleányt
keresek azonnalra. Jeleutkoznj lehet reggei
8—10 közölt. Madách u.
6.

II.

Fiatal leány
orvosi
rendelőbe vagy klinikára, esetleg intézetbe
ajánlkozik. Fiatul jelirodája, Somogyi atca 10 sz igére

Mindenesnek fiatal leányt jó bizonyítvánnyal
felveszek Somogyi u,
12 sz. földszint 1.

Jól gépelő, gyengén
gyorsíró leány elmenne gyakorolni kio felelősségű
munkakörbe:
Olcsó munkaerő jeligére kérek választ.

Háromszor hetenkénti
takarításra és ebédkoszt bordásra jelentkezzen 9-től 11-ig Béike utca 1, 1. emelet 3.

emN

Tol. 31-77,

MAGANNYÜMOZOl
Kamarás ny. rendőrla
uácsos nyomozó irodája megfigyel, nyomoz,
informál! Dugonics tér
11. telefon: 27-88.
OTTHONI MUNKA
viszonylag csekély befektetéssel havi 120 P
kereseti tehetőség Pár
kinek. Állandó fogtalkozlalás girantálva. ~
Anyagot szállítjuk, kész
árut átvesszük. Kérjeu
prospektust.
Phoeuix
KörkötíHi'zcm Kit. Budapest, Vili., Kisfaludy-köz 8—5. sz. (Válaszbélyeg).

Lisztmolnárt felvesz —
Lábdy malom, Szeutuiiliály lelek.
Középiskolát végzeit
GYORS- cs
GÉPfltONÖT
keresek. Degouicb u. 3.
III. 9.
229
Házmesternek mennék,
vagy egy szobát keresek. Hajnal utca 17. —
Molnár.

Gyakorlott horgolónök
Cipész segéd-, I. osz- munkát kapbatuuk —
tályú férfi muukara, — Szentgyörgy tér 1, földegy vegyes munkás és szint 2.
egy tanuló felvétetik.
Feketesas u. 21. Békési Fiatat ieány cukrászdába ajánlkozik teljes
cipész.
ellátással. Ügyes jelIIAZM ESTEK
igére.
felvétetik május l-re,
Felsőrész
ragasztók és
esetleg 15-érc.
Báró
tűzönök
felvetetnek.
—
Jósika utca 24.
215 Hódy cipőgyár,
LenFodrásznö fixre vagy gyel a. 26.
százalékra azonnal be- 30 P óvadékkal, mi leléphet. Kálmán, SSziilé- hel takarékkönyv
is,
li sugárul 25.
ügynököt keresek fizetőse sl vagy jutalékkal.
j Ü"ycs
Báró Jósika ti. 13. PcrlVARHÚLEÁNYOKAT
mutlcr.
felvesz Friedniaun Teri
Jo munkás cipész, seZrínyi u. 10.
géd vegyes rnuukúra —
Bádogos- és vizvezeték- felvétetik". vitéz Barczánfalvinál, Korona u.
szakmábau
1 szám.
TANONC
lel vétetik Fekete VánTisztviselőnő gyakordor, kossulh Lajos-su- lattal
irodába elhelyezgárut 18.
kedést keres.
Jelige:
21 éves.
t—6 középiskolát végzett keresztény peiTekt Varró cs lunulólcányt
GYOIlfel c» GláPllíÓNÖT felvesz Balogh divatTisza Lajosaki a könyveléshez is szalon,
körut 70.
ért, azonnal belépésre
felveszek. Petőfi Sán- Segédleányt felvesz Tedor sugárul 28, föld-, ri kalnpszalon, Kelemen u. <3 sz
szint, jobb.

l.akás kiadó Polgár u.
Benedek
\>-sz. Tud. Pozsonyi 1.
—oOoutca 21.
£ z 11kész t ő s é g :
Re fon 20.33, Háromszobás
Szeged, Aradi-utca
modern
al szerkeiz- lakás aug. l-re kiadó.
éjszaka: 10-84. —
tőség: Kálvária-utca T i
Szenlgyörgy u. 19.
•Kirakat rendezői azonuatra felvesz
Buracs
Fogadóórák: 11.30-13 óráig.
Modern
háromszobás Divatház.
\
K U dóhl v . t a t :
összkomfortos magánSzeged, Aradi-utca 8; telefon: 13-06 ház
májusra garázzsal Vasutasl kedvezményes
kiadó. Féltámadás u. jeggyel rendelkező sze"Nyomatott: Ablaka György körforgógépé," 22. Megtekinthető 10— mélyt ügynőknek fel12-ig. Érd. Hétvezér u venék. Sajka u. 14. tnüSzeged, KáJvária-ulca 14 leltfan- 10-84,
hely.
21. sz.
Felelős üzemvezető; Ablaka István.

Jó ragaszlöt felvesz az
Alföldi cipőgyár, Kelemen u. 11.
önállóan dolgozó varrólánvók és tanulóleány fizetéssel fölvétetik. Aradi u, 5 szám. II.
emelet,

Szobaleányt
keresek.
Jelentkezni Kovács Osz
kárné, Kígyó utca 1.
Jóravaló bejárónő éves
bizonyítvánnyal felvétetik. Jelentkezni d. e.
10-től Mtitboffer ékszerüzlet. Széchenyi tér 9.

Hál JngaUIan
fiíKaliui
olcsó liázvóíelek!

Belvároshan 2 emeletes szép bérház 8200
P évi jöv. 90000 P;
másik tisztán 7 százalékot jöv.; bérház
60.000 P adómentes uj
bérház. 55 000 P; 3 szobás, fürdöszob. magánház 16.000 P; kőrútnál 4x1 szob. uj báz
700Q P: 2 szobás 1500
P. Megv. Lázár iroda,
Attila )i. 5, tel.:33-56.
Gyula
püspöklelepcn
cgv szép niagúnbúz. —
kétsz.obávol és mellékhelyiségekkel azónfint
eladó. Gazdasszonyok
füszerüzlcle.
Eladó ház o hal isi országút mentén vendéglővé!. füszeruzlettel és
pékséggel, leljes felszerelve,' öregség miatt —
Kiskundnrozsinán.
—
Batthyány utca 32. sz.
Bottyánv Ferencné
Eladó privát kézhöl —
Szőregen 20 kat. hold
föld. Benne 4 holdon
gyümölcsös 16O0 drb.
exportképes fajtákból,
körülvéve drótkeritcssej. tanvaépület stb. —
Érdeklődni lehet tt—17
telefonon.
Kálmán u. és Maros u.
16 számú házak, megfelel ipartelepnek. eladó. Egv üzletheiviség.
bútorozott szoba kapualntti, ágynemű nölkiíl
bérbeadó" MarOs ute?
16. sz.
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Eladó
olcsó családi házak
jövedelmező bérházak, hizlelkck, sziiHő, gyümölcsös, szántó tanvás birtokok!
ALKALMI VÉTELKKI
Bártelek Kálvárla-ulnál 3500 P. Zárdánál
5000 P. Egyetemnél 8000 P. Adómentes családi
hó« 3 szobás kerttel Felsőlároson 650Ü P Családi ház 2x2 szobás lakás, kerttel. Felsőváros
5*200 P. Emeletes sarokház G lakással köves utcán
10,000 P. Bérház 7 lakásaal, kerttel, viz, villany.
Rókus 12500 P. Családi báz 3 szobás, pincés,
vla, villany, nagyállomás 14,500 P. Sarok bérház 1 és 2 szobás lakásokkal állomásnál 15.000
P. Szép bérház 2500 P évi jöv. Boldogasszonvsugárutnál 21000 p. Adómentes emeletes bérház,
üzlettel, 5 lakással kőrúthoz közel 6 százalék nettó jöv., viz, villany 30000 P. Adómentes emelsteg ház komfortos lakásokkal, szép kerttel, körúton belól 22.000 P. Belvárost uri családi ház,
5 srobás, minden komforttal, kerttel, autogarage.
pince 30000 P. Emeletes bár, részben adómentes 3500 pengő éri jöv. Mars-téruél 34000 pengő
Adómentes, emeletes bérház, komfortos lakásokkal 3800 P évt jör. 40000 P. Belvárosi piacnál
emeletes bérház üzletekkel, komfortos lakások
kai 3700 P évi jöv 40.000 P Emeletes bérház 2.
3. 4 szobás, fürdőszobás lakásokkal, évi 4300 P
]öv. 40.000 P. Kettöemeletes bérház, komfortos
lakásokkal évi 5500 P jöv. tanárképzőnél. 50000
P. Kettöemeletes bérház komfortos lakásokkal
7500 P évi jöv piacnál 75.000 P Malom 6 iáxatu
modern, vám- és keresk. őrlésre 70.000 P. felével
megvehető. Iskolának, Ipartelepnek alkalmas belvárosi nagy. emeletes ház. uagr udvarral, tt 000
P évi jöv. 90.000 P. Kettöemeletes üzletes bérház,
belváros legszebb részén. 12.000 P évi jöv. 95 000
P. Adómentes bérház, komfortos lakásokkal 8500
P évi jöv. 1001100 P. Háromemeletes bérház űrietekkel. komfortos lakásokkal, 7 százalék néiló
jöv. 210.000 P Gyümölcsösök, szöllötelepek. szíintótanv'ás birtokok.
Alkalmi vételek?

P. M. ingatlanirodánál, Horthy M. u. S. (Kultúrpalotánál!.
Mars lér 15 számú 788
négyszögöl
uagvságu
telek azonnalin bérbeadó. Érdeklődhet ui —
Bóttenberg ügyvéd, —
Lőyy L. u. 9.'
Adómentes 2 szobás —
magánház köves utcában elköltözés
miatt
pt-dö TnVflí* n S ex

npffs^vém
Mérnökük

CIÁN

v l l l a l r i a t a Dugonics-tér 11
Tal. 25-50 (Co'.rászdábanl

Jó állapotban levő szép
kivitelű Mars gyártmánvu mély kocsi eladó
Fodor utca 33, I. eni
jobb.
Központi Hu scsarnok
kitünö izü d i é t á t

rudvéleluél

Í P

Egy keveset
használt
finom piros sportkocsi
eladó. Retek ulca 1.
Egv SINGER-féle billiárd soknak örömet,
a tulajjdonosnak öröniőu kívül jövedelmet
jelent
S I N G E R A N T A L E"S F I A
m

BILIAROeYlRA SZEGED ,
XLifintioTT im

Kossuth Lajos e.-ut 84
TISZTI

CSIZMÁK

nagv választékban, télikabátok. hálószobák,
Siriger-varrógépek, sezlonok. alpakka evőeszköz garnitúrák, magyar
és olasz perzsaszőnyegek, sezloiitakarók és
más, zálogházból kivál
tolt tárgyak
olcsón,
nagy választékban. Veszek zálogjegyeket, bútorokat
legmagasabb
árban Szinbcrgcr. Mikszáth Kálmán u. 11
Motorkerékpár 500-as
Angollritiinpf. oldalkocsival, féléves
angolsüldök darabonkint eladok
Vasasszentpéter
u. 10.
JÉGSZEKRÉNYT

hentes-' és háztartásit,
Zongora, bécsi gyárt- [ átalakítok, modern —
mányú, sürgősen eladó.
Kismratoni u. 28. Kál- amerikai rendszerűre.
LEB, Attila u. 5.
vária kápolna mögött.
Ház szabadkézből, hálószoba bulor
eladó.
Párisi körut 3.
Fgy fekete öltöny csíkos nadrággal
eladó,
magas alakra.
Dugonics tér 2,
udvarban,
-ajtó 13.

Ebédlő szekrény, asztal 6 drb székkel, Pucb
500 cm® motorkerékpár
eladó. Londoni körut
10. földszint 2.
Egv kerékpár eladó. —
Jakab Eaios u. 1(5 szám
földszint 17.

Napvédő
szemüvegek

dus választékban. Különleges modern fazonok — olcsó árak —
v&iusz vrofttrlo
Mikszáth Kálmán u. 5
Fodrászüzlet
berendezés febér márvány lapokkal, forgó székkel
eladó. Vitéz u. 10, asztalos ü^let
S. H. B. segédmotoros
kerékpár alkalmi áron
eladó. Megbízottam örlei vaskereskedő, Mikszáth Kálmán u.
Terraszhoz kerítést veszek. Vass cukrász, —
Kossuth Lajos sugárut
6 szám.
KABIN
keveset használt
ELADÓ.
Bocskai ltca 1 szám,
ajtó 4.

FETROFOR
és VULKÁN
petróleumfőzők
legolcsóbbak
BARNA
vaskereskedőnél.
Károlyi u. 4 szánt.
FASZÉNFOK

kertészetnek és sertéshizlalásnak igen alkalmas, nagyobb mennyiségben kapható a Damjanich utcai Bzénatelepen.
205
Teljesen uj, fehér magyaros szabású nöi ruha jutányosán
eladó.
Bocskay utca la. L cm.
8 ajtó.
Saxopliont bérbe vennék. Kelemen u. 4 sz.
I. 9.
—

Hálószoba, ebédlő garnitúrák. konyhabútor,
kepek, edény, ruhanemű stb. eladó. Boldogasszony sugárut 57 sz.
földszint 1' szám.
Üzemképes 350 cm'-es
Méray olcsón eladó. —
Újszeged. Székely sor
12 szám.

ETTERME

BLE VER
P U
ALKOHOLMENTES
a S z e g e d i Lloyd Társulat

székházában

Horthy Mlklós-atc* 8. szám, I. emelet, hZztasiu főiBtt bóséges
M e n ü k i h o r d á s r a is P 1.20.

Kluolgál&sl díj nlnei!
TIMPAUER

8ÁNDOR

utódánál divat kalapok
raktáron. Tisztit, fest,
javít a legjulányosabb
árért. Szeged, Fudoru. 20.
199
KERÉKPÁR
javítás, felujitás, tüzzománcozás felelősséggel. Uj kerékpárok, gumik és alkatrészek rek
lám áron A névre kérem ügvelni.
8ÁTT műszerész,
Szent István tér 6 sz.
(búzapiac).
Igazolványba
fényképek

legolcsóbban készülnek
Simonyi fényképésznél
Korzó Mozival szemben

—

.

Telefon 27-SO.

10 hektó ó-bor
eladó
Ilági étteremben.
Modern 250-cs motorkerékpár olcsón eladó.
Megtekinthető Ceutrál
garázs.
Egy uj saroglyás talics
ka eladó. Molnár utca
9 szám.
Építkezésből visszamaradt törmelék és föld
irigyen elhordhaló. Ablakok, ajtók, takaréktűzhely stb. eladók. —
Singer, Korona utca 30.
MÜJÉG
házhoz való szállítását
megkezdtük. Előjegyzésekel elfogadunk. Bocs1. ni 1, r.
muavf u
Telefon 22-32.
231

M Q l h o l f e r
kárpitos
Uugonlcs-tér t
Forduljon
hozzám
bizalommal, lelkiismeretes, pontos mun
kát szállítok, olcsón
dolgozom.
Jókarban levő nöi kerekpárt vennék. Kecskéstelep, Zombori utca
35 szám.
Mély, sötétkék gyermek
kocsi eladó. Szent Antal utca 15.
A(kalrni áron eladó cca
4Ö0 drb "kiválóan ' szép
kajszi facsemete,
különféle exportképes fajtákban Klebelsberg tér
5. (volt Gizella tér) faiskolai iroda.
Egy jókarban levő Csepel motor olcsón
eladó. Megtekinthető bár
mikor Mérei u. 6. Dávid villanyszerelő.
Fakereskedők,
sátorbordók, piacosok figyel
mebe: kézikocsi eladó.
Urbán zsibárus,
Tábor u. 8.
Motorkerékpár
négyütemű 25(1 kem, eladó.
Báró Jósika u. 19.
SI1B
tűnő
rádió
Viola

segédmotoros kiállapotban,
2+1
eladó.
Bartók,
utca 2.

Keveset használt ltemiugton Portable Írógép eladó. Megtekinthető hétfőn, kedden egész
nap. Polgár u. 23.
Eladó: uj jégszekrény,
barna szekrény, összecsukó ágy
matráccal.
kisebb konyhaszekrény,
női barna "kosztüm es
hosszú barna
kabát,
férfikalapok és fehérnemű.
Megtekinthető:
délelőtt 9—11-ig. Gróf
Apponvi Albert utca
18, T. ajtó 2.
'
Antik hutor, lakfelszerelési tárgyak, asztalnemű, üveg, porcellán
eladó. Kigyóutea 1. II.
era. Kiss. délután.

Gőzkazán 6-os MAG, 10
légkörös hibátlan eladó
Bővebben: Bánomkert.
sor 7 szám.
Használt gyermek —
sportkocsit veszek. Cimet kérem a kiadóba:
Gyermekkocsi jeligére.
Gyönyörű kézimunkák,
babák, gyermekjátékok,
gázsparhert,
virágok
stb eladók. Feketesasu. 22, II. 19. bal kapu.
MOTORKERÉKPÁR
350 köbcentis, fölülsxelepelt sporttipusu, kiváló karban lévő angol márka eladó Ábrahám József
müsz®.
"kési Kálvária u. 38.
AUTÓ
4
személyes
Adlergjárünányu, kifogástalan állapotban
olcsón
eladó. Danner, Tisza
Lajos körit 12.
II

I»

Jókarban levő
G TERMEK KOCSIT
vennék azonnal Béke tt
1, földszint 3.
Egy modern
EBÉDLÖSZÖNYEG
egy kertgarnilura éa
más tárgyak eladók. —<
Megtekinthető délelőtt
Bocskay ii. 14. 5. ajtó.
rORSZIYúUÉPET,
parkettkefélőt 110 vo!P
ra veszek. Ar és gyártmány megjelölésével a
eimet Aradi u. lejüzein
irodájába.

rtlawflít

Ou a á sz

FEST, TISZTIT. SZEGED, TÁPÉI UTCA 7.
Üzlet: Károlyi utca
Gallértiszt'tás 8 fillér.
Telefon 33 40.
StouDoltassa
ruliáit «
-Budapesti1' kézniüszövőnél Eredeti
gyári
beszövések. Üzlet: Hatri «örkerttel szemben.

IGAZOLVÁNYKÉPEK
Meheket, méhészeti eszsürgős esetben 18 perc
közöket veszek. Vékes
alatt készit Kozó fotó,
Imre, Petőfi sugárut 61,
Mikszáth Káliuán n. 13.
tel. 30-11, esetleg Ar- Nagyon jó trafik igény- 3 drb ^orsténykép 70
r
pádközpont,
Barom já- jogosultnak
belváros- fillér. Felvételek este
ban átadó: Forgalmas is készülnek.
rás 15.
helyen jeligére kiadó- Tanulót felveszek.
k a k u k f ü *
Fiatal fejőstehén
és ba.
c u k o r k á t
20 hónaposs üsző eladó
Újszeged, Fürj u. 98. Tolószéket vennék. Ér- ÚTLEVELEKRE
szopogasson. Ize kitü
szerb, r e m ö n
etb.
nő. határa biztos A Halál.
ber. Fodor u. 31.
vízumot 2 P50 f-ért 24
készítőnél Szt RÓKUS
óra alatt garancia melgyógyszertárban kaplta Kombinált szobát venRumburger ágyneműk, lett megszerzem, vidénék. Ajánlatokat: Ügytó. Kossuth Laios su
nökök kizárva jeligére fileé stórok, plüss füg- kit Is vallatok LÁZÁR
gácut és Nagykörút sa
gönyök, abrosz, zongo- iroda: Attila a. I.
a kiadóba kérek.
rok
rapad, kottalartó. karI •I I
,•
Kombinált
keinéuyfa- Egv jókarban levő — nisok, állólámpák, sze- MOST ÜLTESSEN ,
szoba és konyhabútor, mély gyermekkocsi el- nyes láda, fürdőszobai RÓZSAFÁT
mosdó,
irodai legszebb rózsafát legkifogástalan állapotban adó. Csaba u. 43, Var- aísó
üvegfalak, tolóaszta!, olcsóbban Szöginél, —
szavatoltan
féregmen- gáéknál.
üzleti lámpák előszo- Szél u. 57. Kisfalud! u.
tes, azonnal eladó. —
224
kerék- bai menyezet bura, sá- 12 szám.
Gerö, Gyertyúmos u. 6. Használt férfi
csillár,
pár sürgősen eladó. — lon csiszolt
ablakba való virágvá- Boldogasszony sugárut
Törzskönyvezett
egy Nyári. Nyil u. 31.
zák. diszkötésü könyvek 11 sz. a. nagyobb pinéves puli és egv sötétkék modern gyermek- Keveset használt férfi- riadók. Tud. Budapesti cehelyiség, simraz, kikocsi eladó Középkikö- kerékpár sürgősen el- Fel öltőáruház, Klauzál- kövezett. kiadó.
adó. Léb. Gyertyámos- 2 szám.
tösor 8. Tek: 21-17
u. 16.
Megtekinthető:
Villanymotor és veze- Középkorú csinos fügKönyvet, kottái, bármi- vasárnap.
ték, rádió, galéria, iro- getlen ueinesielkü urilyen karcot v. metsze- Eladók: előszobafal, rá- da üvegfal,- szijak
és ,asszony úriember ismetet, régi Színházi Éle- dió 2+1, Petrofor, szö- szijváltók
eladók. — retségét keresi. Házascéljából. Találkotet magas ároti vásá- vet abrosz. Kossuth L. Piisp-A. utca 12 szánt, ság
zás egy életre jeligére.
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rol Szűkíts Antiquari- sugárut 46, földszint.
uni, Szeged. Kölcsey u. Eladó karikahajós Sin- Kabat é^^ihák eladók 2000 pengővel közremű1 szám. .
ger varrógép,
Csepel 10—12 é ^ ^ ^ n v k á n a k ködő társat keresek —
aki szeret utazni. Kegáztűzhely. 3x4 Arga- Mars tér ' j l ^ k . ?.
KÉNYSZERKÜLCSÜN- man szőnyeg. Megtereskedő 50% jel.
kötvényt, Szeged-Cson- kinthető 9—11-ig Bocs- Deszka válaszfY" 2 drb
elegáns,
grádi. Szegedi Kereske- kai u. 6, I. 8.
2 méteres eladó. Tisza Elcserélném
olcsó béres, négyszobás
delmi Bank és töredék
L. körut 29, emelet.
lakásomat 3 vagv négV
részvényeket a legma- Eladó 1Ü0 Csepel
mo
gasabb napi áron ve- torkerékpár olcsón. — Ügyes tanulólány fel- szobás földszintes laszek. Kertész
Gyula Megtekinthető
hétfőn vétetik. Darling divat- kással vngy liftes házbanküzlete, Feketesa^- reggel 9-től. Gizella tér szalon. Horváth M. u- bon emeletivel is: Be9. fqlemelet.
tegség miatt jeligére.
Ut'ca l ó
183 5 s*
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