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K E R E S Z T E N Y POLITIKAI N A P I L A P

Bárdossy külügyminiszter
másfféiérás kihallgatása Hitlernél

Ribbentrop pohárköszöntöie a világháborús fegyvertársak sorsközösségéről, Bárdossy válasza Csáky István
mii vének folytatásáról
München, március 2L Bárclossy László magyas külügyminiszter pénteken délelőtt érkezett Münchenbe. A külügyminisztert Ribbentrop birodalmi kiilügymiuisztcB kíséretcbeu
nagyszámú vezető férfiú ünnepélyesen fogadta. A magyar külügyminiszter ellépett a díszszázad előtt, majd szállására hajtatott. Utána
xtibbentropnál tett a látogatást a „Vior Jahreszejten" szállóban, Bárdossy és RibbcntrüP
hosszabb szívélyes megbeszélést folytatott a
két országot közösen érintő kérdésekről.
A két külügyminiztes megbeszélése után
Bárdossy László külügyminiszter Ribbentrop
külügyminiszter meghívására villásreggelin
vett részt.
Hitler délután 4 órakor a vezéri palotában
Ribbentrop külügyminiszter jelenlétében hoszszabb megbeszélésen fogadta Bárdossy
László
külügyminisztert.
A megbeszélés szívélyes szellemben folyt le. A magyar külügyminisztert
a Regina-szállóban lévő szállásáról a protokollfőnök vezette a vezéri palotába, amelynek be-

járatánál Ribbentrop főga'dta a m a g y a r vendéget. Az S S csapatok egyik alakulata végezte
a katonai tiszteletadást a magyar külügyminiszter előtt. A birodalmi külügyminiszter a
magyar külügyminisztert azután a Fübrerhez
kísérte el. Hitler munkaszobájában megkezdődött a legszűkebb körben lefolytatolt
megbeszélés. A megbeszélés, amelynél Ribbentrop
külügyminiszter is jelen volt, több jjjipt másfél órahosszat tartott.
A megbeszélés ntán Bárdossy László külügyminiszter kíséretének tagjait bemutatta a
Führernck. A külügyminiszter rövid szívélyes
beszélgetés után elbúcsúzott a Führertől és a
birodalmi külügyminiszter ismét a szállójába
kísérte. A délntán folyamán a Királyi-téren
nagy embertömeg gyűlt össze és amikor a magyar külügyminiszter eltávozott, lelkesen tüntettek mellette. Este a m a g y a r vendégek a birodalmi külügyminiszter meghívására az állami színházban resztvettek a Cá&rícs előadásán. (MTI)

Ribbentrop pohárköszöntöie
München, március 21. A Német Távirati Iroda
jelenti: A magyar külügyminiszter tiszteletére
ndott villásreggelin R i b b e n t r o p német birodalmi külügyminiszter a következő pohárköszöntőt intézte a magyar miniszterhez:
— Kegyelm'es Uram! Amikor 1918-ban a mi
két államunk — amint a Führer jellemezte _ a
világtörténelem legnagyobb csalása után a fegyvereket letelte, rövidesen nyilvánvaló lett, hogy
Németország és akkori szövetségesei súlyos sorsot vállaltak. A szenvedésnek az az utja, amely
ettől kezdve a német népnek és a magyar népnek
is kijutott, súlyos volt, még súlyosabb, mint ahogyan azt a legsötétebb jóslalok alapján várni lőhetett. Ebben az időben először a megaláziatás,
jnajd az aléltság és végül a látszólagos hanyatlás
idejében Németország és Magyarország ugy, amint
«z a világháború fegyvertársaihoz illett, hiven kitartott egymás mellett, sőt felismerve azt, hogy jóban és rosszban sorsközösség fűzi össze, még szorosabban közeledett egymáshoz. Semmiféle méltánytalanság, semmiféle szenvedés nem tudta az izzó
hazafiságtól egyformán lelkesített két népben kioltani azt bjtet. hogy egyszer majd mégis változásnak kell eljönnie és a szenvedések utjának a
Végén a két nemzőt ujből felemelkedik. Amikor
azután a Führernck néhány év alatt sikerült Németországot áléltságából a világ egyik legerősebb
kataimának rangjáig felemelnie, akkor elkövetkezett annak ideje is. hogy szétverje a vcrsaillesi
trianoni szerződések elviselhetetlen béka
'vóit és népeink számára ismét biztosítsuk az' az
Uetterct, amely őket természetszerűen megilleti.
Ezokben az években — ezt ma mfg kivánom állattani — a magyar nemzet Horthy kormányzó ur
jjJGmóHőságának vezetése alatt mind Szorosabb
kapcsolatba lépett a tengellyel, a szenvedés sors-

közösségéből kialakult a tett sorsközössége. Magyarország volt az első állam, amely a háromhatalmi szerződés megkötése ntán csatlakozott a szövetséges nagyhatalmakhoz, Németországhoz, Olaszországhoz és Japánhoz.
_ Hogy Németország és Olaszország ebben az
időben szintén síkra szállt Magyarország mellett,
ez magától értetődő volt e az a körülmény, hogy
a fejlemények során sikerült ismét jóvátenni azt a
súlyos területi jogtalanságot, amelyet Magyarországgal szemben a trianoni szerződésben elkövet,
tek, különös megelégedéssel töltött el minket.
Ribbentrop ezután Csáky külügyminiszter tragokus haláláról emlékezett meg kegyeletes szavakkal, majd igy fejezte be beszédét:
_ Kegyelmes Uram! A szövetséges nagyhatalmak, Németország, Olaszország és Japán ma e
hozzájuk csatlakozott baráti államokkal együtt,
amelyek sorában Magyarország volt az első, végső harcukat vivják legutolsó ellenségüknek, Angliának leküzdésére. Hogy az 1940-ík év eseményei ezt a háborút, amelyet Anglia kényszerítőt
ránk 1939. cvi szeptember 3-í hadüzenetével, máris
eldöntötték Németország és szövetségesei javára,
erről meg vagyunk győződve. Az 1941. év meghozza ennek végleges bizonyságát és ennek az évnek az eseményei ellenségünket kényszeríteni fogják, hogy beismerje vereségét.
— Különös örömmel és megelégedéssel tölt el
minket, hogy Magyarország, régi fegyvertársnnk
a világháborúban, ma a mi oldalunkon áll és a
maga erejével ismét hozzájárul ehhez a végső
harchoz.
— Poharamat a magyar királyság Kormányzó
nra őföijiéltóságának, Horthy Miklós tengernagynak egészségére és a magyar nép jövőjére ürítem.
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sága és erőszaka ellen, mindig
ugyanaz
radt. A magyar kormányok mindig
tudatában
voltak annak, hogy Csupán a német birodalommal való messzemenő és bensőséges
együttműködés hozhatja meg a magyar nép számára aí
elszenvedett nemzeti katasztrófa jóvátételét és
csupán ez segítheti hozzá igazságos
'céljainak
eléréséhez.
— Szívből jövő köszönetemet kívánóm kinyilvánítani azért, hogy Nagyméltóságod volt
szíves különösen hangsúlyozni, hogy a német
nép különös megelégedéssel fogadta a trianoni
békeparaucsnak Magyarország j a v á r a történt
területi megváltoztatását. Biztosíthatom Nagyméltóságodat, högy a magyar népet mindig
ugyanaz az élénk öröm hatolta át, valahányszor
a német népnek, a mi "régi
fegyverlársunknak
és szövetségesünknek
nagy vezére a maga zseniális államvczetósévcl
a Vcrsaillesi
bekeparancs egyik alappillérét a másik után döntötte
ki, A magyar nép politikai érzéke ebben, a két
nép sorsköáösségét helyesen magyarázva, magára nézvo is sorsdöntő eseményeket és telteket látott. Legfőbb kötelességemnek
tekintem,
hogy gróf Csáky István müvét folytassam
és
országom bevált külpolitikáját
Németország és
Olaszország és Japáil liáromhalalmi
szerződésének szellemében
továbbfejlesszem.
— Legbensőségesebb köszönetet mondok
Nagyméltóságodnak, hogy ebhez már előre kilátásba helyezte bizalomtól áthatott támogatás á t Minden m a g y a r külügyminiszterre nézve
Csak dicsőség lehet, hogy a szoros és baráti politika szellemében együttműködjön a nagy német birodalommal, amely most hősies végső
harcát v í v j a E u r ó p a igazságos újjárendezése
érdekében.
A m a g y a r külügyminiszter befejezésül a
F ü h r e r egészségére és a német birodalom nagyságára és virágzására ürítette poharát. (MTI)

Hivatalos közlemény
Hitler és Bárdossy megbeszéléséről
München, március 21. A Nemet Távirati
Iroda a következő hivatalos közleményt adta
ki:
A F ü h r e r pénteken von Ribbentrop birodalm i külügyminiszter jelenlétében a müncheni
vezéri palotában fogadta Bárdossy László külügyminisztert. A megbeszélés a Németország
és Magvarország közötti hagyományos és szívélyes barátság szellemében folyt le. A megbeszélés után a magyar külügyminiszter a
Führernck bemutatta kíséretének tagjait, Bnrtheldy Tibor kabinetfőnököt, Gbiczy Jenő
rendkívüli követel és meghatalmazott mini-ztert, a politikai osztály vezetőjét és Ullein-Rcviczkv Antal követet, a sajtó- és kulturális
osztály vezetőjét. (MTI)

Olasz vélemény Bárdossy
müncheni útjáról

Róma, március 21. Illetékes olasz körökben
Bárdossy László külügyminiszter útjával kapcsolatban a következő nyilatkozatot tették:
— A magyar, külügyminiszter utazása normális felvé'ele a kapcsolatoknak
és így megfelel a m a g y a r politika hagyományos megnyilvánnlásainak. Bárdossy Lászlót "nemrég
— Nyugodt lelkiismerettel állíthatóin, Hogy nevezték ki Magyarország külügyminiszterévé
Bárdossy külügymiuisíter Ribbentrop be- »
ködére adott válaszában köszönetet mondott a m a g y a r politika attól a pillanattól kezdve, és rzükségót érezte, hogy személyes összekötte71
barátságos üdvözlő szavakért és a szívélyes amikor m i egymással kezet fogva, küzdelembe tést keressen a tengelyhatalmak külpolitikájá-°8adtatáséxt, majd a következőket mondottal szálltunk .Versailles és Trianon igazságtalan-'. nak .vezetőivel. Olaszország rokonszenvvel kö

Bárdossy külügyminiszter

válasza

OéLMAGyARORSZÁG
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*

Rhesima, hvszvcna cfien
idegfájdalmaknál, fejfájásnál, tag- és izületi fáj
dalmátnál gyorsan és biztosan hatnak a Tóga*
labtetták Orvosok ezrei ajánljak a 'I'ogái-t, tehát Ön is bizalommal vásárolhatja. Tegyen még
ma egy kisérletét. Kérje kifejezetten a kiváló
hatású Togal-t. Teljesen ártalmatlan!
Minden
gyógyszrtárban P 160.

veti. Bárdossy László németországi útját. Ez az
utazás bizonyára, még jobbon megerősíti
majd
Magyarországnak
a tengelyhatalmakkal
való
XopCsolatait. bór a múltban if olyan szorosak
voltak, hogy ujabb tisztázásukra
nincs szükség

A Resto del Carlino berlini tudósítója szerint teljesen alaptalanok azok a célzatos amerikai sajtójelentések,
hogy Bárdossy
németországi útját a délkeleteurópai
helyzet
állítólagos fejleményeivel
lehet összefüggésbe
hozni(MTI)

Vasárnap, r a g * héttőn,
esetleg Flaenoha M i n i látogatásakor
irfák alá a német-lngoszláv egpezménut
nett nem erősített tiireh a (nttosziáv kormáng három tagjának
távozásáról
Belgrád, március 21. A jugoszláv kormány péntekre virradó éjszaka elhatározta, hogy félhivatalos nyilatkozatot ad ki a német—jugoszláv viszonyról. A nyilatkozat rámutat arra, hogy Jugoszlávia politikai helyzetét kényesnek lehet mondani s ezért elhatározták, hogy az eddig betartott
szigorú semlegességet a tengelyhatalmakhoz való
közeledéssel váltják fel. Jugoszláviát minden oldalról katonai erők veszik körül s ezért olyan
politikát kell folytatnia, amely friggetlensétát
megóvja és a kockázatot kizárja. Éppen ezért Jugoszlávia közeledik a háromhatalmi csoporthoz.

A jugoszláv kormánynak ezt az elhatározását
Írásba foglalják/amelynek aláírására G v e t k o v i c s miniszterelnök és G i n c á r - M a r k o v i e s
külügyminiszter Németországba, hir szerint Bécsbe utazik. Az aláírandó jegyzőkönyv nagyjából
egyezik azokkal az egyezményekkel, amelyeket
Magyarország és Románia kötött, azzal a különbséggel, hogy az aláírandó német—jugoszláv jegyzőkönyv bizonyos katonai megállapodásokat nem
fog tartalmazni. A megállapodás egyik legfőbb
alapja, hogy a tengelyhatalmak teljes mértékben
garantálják Jugoszlávia sértetlenségét

Cveifcovics kihallgatása Pál rtgenshercegxiél
Belgrád, március 21. A csütörtök éjszakai
minisztertanács után a kormány tagjai tovább folytatták megbeszéléseiket Cvetkovics
miniszterelnök hivatalában, majd pedig szükebbkörü értekezlet volt, amelyen a kormány
több tagja vett részt. Általában Belgrádban
nagy politikai élénkség tapasztalható. Ennek
tudható be, hogy pénteken délben a kormány
három tagjának állítólagos t á v o z á s i s z á n d é k á r ó l terjedlek el hírek, ezeket azonban
n e m e r ő s í t e t t é k m e g . E hírek szerint,
ha három miniszter be is jelentette volna
szándékát, oda fognak hatni, hogv óket elhatározásuk
visszavonására
bírják. A
péntek déli é s kora délutáni órákban lefolytatott miniszterközi megbeszélések után C v e t -

kovics
miniszterelnök
kihallgat á s o n j e l e n t meg Pál r é g e n s h e r e é g n é l . A balkáni politikai "és diplomáciai
körökben nagy érdeklődéssel fogadták a mult
éjszakai minisztertanács határozatát, amely a
h á r m a s egyezményhez való közed é s t mondta ki. A közeledésről szóló okmány aláírásának időpontja tekintetében m é g
n e m t ö r t é n i v é g l e g e s d ö n t é s . A valószínű időpont v a s á r n a p , v a g y h é t f ő ,
de vannak olvan hírek hogv Macuoka janán
külügyminiszter németországi láfoffnfá«ával
kapcsolatban történik meg az ilnnenélves aláírás. Ez utóbbi eshetőséget csak f e n n ' " : ' - - - a !
közlik. (MTI)

Uíahh angol csapatok Görögországban
Belgrád, március 21. A Vreme jelenti Szófiából, hogy a SzalonikibŐl jövő utasok áliítáa szerint Görögországban újabb angol csa
patok szálltak partra. Ugyanazok az utasok elmondották még, hogy Szalonikiben nagy katonai tevékenység folyik. (MTI)

Léttiiámadás Piiimoath ellen
Berlin, március 21. A Német TI jelenti: A véd•rőfőparancsnokság közli:
— A légihaderő a mára virradó éjszaka erő•ebb harcikötelékekkel sikeres támadást intézett
Plymontfi ellen. Rendkívül kedvező látási viszonyok megkönnyítették a oélzott bombázást. A kikötő- és dokkberendezésekben nagy tüzek keletkeztek. Több hajó kigyulladt.

BRILUÁNS

Tiszta hibátlan egy

karátos Brilliánsért
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F I S C H E R LÁSZLÓ
óra-, é k s z e r ü z l e t e

. Őseged, Klauzál-tér S> w

— Más harci repülőgépek ismét Londont bombázták. Március 20-án felderitőrepülőgépek délangliai repülőtereken telibetaláltak repülögépszineket és legénységi szállásokat. Anglia délkeleti
partjainál egy repülőgép elsüllyesztett egy 8000
tonnás tehergőzöst.

2000 rep&iOttép vett rtsit
a M d o n l támadásban
Róma, március 21. A Popolö di Róma berlini különtudósítója a támadásban résztvett
német repülők elbeszélése alapján összefoglaló
képet ad a Londön ellen végrehajtott óriási
arányú támadásról. A támadás során hat óra
alatt 2000 német repülőgép jelent meg London
egén. A német repülők csaknem
másfélmillió
kilogram bombát dobtak le és Londonban sokszáz nagy tűzet okoztak.

fokozódó hevesslgo harcoh
Kerenisl!
Kairó, március 21. A Keren előtt folyó harcok
hivatalos jelentés szerint változatlanul hevesek.
Az olasz védőrség kemény ellenállást tanusit. Az
angol katonai főparancsnokság
Angol-Szomália
elfoglalt fővárosát: Berberét utánpótlási gócpontnak épitette ki, hogy innen lássák el hadianyaggal és élelmiszerrel az Etiópia északkeleti
részén küzdő angol alakulatokat

Gyorsírást, gépírást, levele"
lést, helyesírást
3
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tanulion. I l i a r t C S l Q l € <
A népi hímzés alkalmazása
(A Délmagyarország munkatársától) Az Egy®"
temet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesületének szegedi csoportja pénteken este 6 órai
kezdettel teadélutánt rendezett a Horthy-Koll®gium női társalgójának termeibén. A teadélutánt
érdekes és női szempontból igen érdekes előadás
vezette be: S z t r 6 k a y Mária tanárnő »Nópi
himzéseink alkalmazása otthonunk és ruházatunk
díszítésében* cimmel vetitettképes előadást tar*
tott. Szemléltető módon mutatta be a kincses Er*
dély népi himzéseit, színpompás szőtteseit és
varrottasait s rávezette hallgatóságát arra *
módra, amely a magyar népi izlés és értékek felhasználásával széppé, változatossá, Ízlésessé és
magyarabbá teszi otthonunkat, ruháinkat. Az előadást dr. S e b m i d t Henrikné elnöknő meleg
szavakkal vezette be, rámutatva arra, hogy a Z
előadónő milyen értékes munkát végez a népi értékek felkutatása és közhasználatba való átültető*
se terén. Az előadás után teát és szendvicseket
szolgáltak fel és a megjelentek nagyszerűen szórakoztak együtt a késő esti órákig.
—oQo—

„Hamis tanúvallomás", -

Álapította meg az einöK a Hlma-ügU
tdrgijalásán

Budapest, március 21. A törvényszék öttagú tanácsa pénteken folytatta K l i m a Ferenc és társai bűnügyének tárgyalását. T a n o s György műszerészsegéd tett először tanúvallomást. Többször
ellentmondásokba keveredett, az elnök többször
figyelmeztette a hamis eskü következményeire
Héthelyi elnök meg is állapította, hogy a tana
hamis vallomást tett.
L i s z k a i László vádlottat hallgatta ki e*
után a bíróság, Liszkai visszavonta a beismer"
vallomását B e n de Tmre vádlott arról vallott,
hogy forradalmi uton akarták a nyilasok az uralmat átvenni. D o m o s z l a y József,
Veszel?
Mihály vádlottak vallomására került ezután 8
sor, akik rágalmazó kifejezéseket használtak 8
rendőrséggel szemben. Az elnök figvelmeztette 8
vádlottakat, hogv alaptalanul ne rágalmazzák 8
rendőrséget. R é v a v Tstván ugyancsak visszavonta a rendőrség előtt tett azt a vallomását, hogy
Szálaslt erőszakkal akarták a Csillagbörtönből kiszabadítani. A tárgyalást szombaton folytatják,

—OQO—-

A felsőház illése

Budapest, március 21. Pénteken ülést tartott
a felsőház. Napirend előtt gróf Teleki Gyúl*
szólalt fel az árvíz ügyében. Az árvíz p u s z t í t á sait bemutató fényképeket tett le a felsőh'á®
asztalára.
Keresztes-Fischer
Ferenc
beJügyminiszt®*
válaszolt a felszólalásra. Minden intézkedő®
megtörtént, hogy az okozott károkat helyreállítsák. A dunai árviz összesen huszónegy
kői'
séget sújtott. Elpusztult 8i0 lakóház és 910
dasdgi épület, megrongálódott
910 ház és
gazdasági épület.
Eddig körülbelül az elöntött területek felét mentesítették.
Nyáro®
minded kánt helyreállítanak.
Báró Bánffy Dániel földművelésügyi
niszer: Az árvizeket a jégtorlódások
okozták
Bejelentette, hogy a legsürgősebb tervek
elkészültek s végrehajtásuk rövidesen megkezdődik. Remélhető, hogy a Duna alsó szakasz®
a jugoszláv kormánnyal egyetértésben sza b a '
lyozzák.
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Kcsszath meífontotás ufán dönt a város
az aníóbuszizem bérbeadása ügyében

OéLMAGyARORSZÁG
*SZOMBAT,1941. MÁRCIUS 22.

Ml

flz üzemi bízoffság nem hozott érdemi határozatot a BflRT ajánlatáról
(A Délmagyarország
munkatársától)
A városi üzemek racionalizálása érdekében kiadott
miniszteri rendelet kapcsán mintegy esztendővel ezelőtt te£v merült fel Szegeden a városi
autóbuszüzem bérbeadására•
E g y budapesti
cég, a Budapesti Autóbuszüzem Részvénytársaság, amelynek egyik alvállalata a budapesti
Szürketaxi Rt., ajánlatot tett a szegedi autőbuszvállalat bérletére. A BART ajánlatában
közölte, hogy 25 esztendőre óhajtja
bérbevenni
Szeged autóbuszüzemét.
Az ügyben hosszas
tárgyalások indultak meg, m a j d a város a kereskedelmi minisztériumhoz fordult, közlekedésügyi szakértő kiküldését kérve a BART
ajánlatának felülvizsgálására. A minisztérium
dr. Sándy Róbert miniszteri tanácsost küldte
ki szakértőként. A miniszteri tanácsos magához vette a eég ajánlatát és terjedelmes jelentésben tette meg észrevételeit. A jelentés elkészült és most terjesztették a törvényhatóság

egyesített üzemi, jogügyi és pénzügyi bizottsága elé. A bizottság ülésén, amelyen megjelent dr. Sándy Róbert is, a miniszteri tanácsos
szakér.tői jelentését dr. Kcmencsy Tibűs referálta.
Az ajánlat minden részletére kiterjedő jelentés után a bizottság úgy döntött, hogy ezúttal nem hoz érdemi határozatot az ajánlat
ügyében. Maga az ajánlat és a rávonatkozó
szakértői vélemény olyan terjedelmes és egyetlen hallásra annyira áttekinthetetlen, högy
alaposabb tanulmányozás
tárgyává kell tenni.
Éppen ezért úgy határozták, hogy az ajánlatot
és a szakértői jelentést kinyomatják,
kiosztják
a bizottság tagjai között és az ügy alapos áttanulmányozása
után ülnek össze a
közgyűlés
elé terjesztendő javaslat megalkotására.
A bizottság ülése valószínűleg április derekán lesz,
az ekkor elkészítendő javaslat tehát valószínűleg a legközelebbi közgyűlés elé kerül.

' Levezetik a tápéi réti
és a marostői vadvizeket
A szegedi ármentesitő társulat államsegélye

(A Délmagyarország
munkatársától)
A vad- het számítani, legkésőbb a jövő hőüap első Hevízzel borított tápéi rét, a Szilveszter-major és tében tehát levezetik a tápéi rcti vizeket.
a Marostő vízmentesítése érdekében — amint
A Marostő víztelenítését a felsőtórontáli árjelentette a Délmagyarország
— kétnapos mentesitő társulat végzi. A miniszteri biztos
helyszíni szemlét tartottak. Ezeknek a szegedi intézkedésére a Kamarátöltés csatlakozásánál
területeknek ármentesítése más törvényhatósá- az ármentcsíiő szivattyút állít fel, ehhez Szegok területén székelő ármentesitő társulatok ged kölcsönöz gőzgépet. A szivattyú
üzembehatáskörébe tartozik, éppen ezért Szegednek állítása pénteken már megtörtént
s pár nap
Patonay Ignáa miniszteri osztálytanácsoshoz, alatt elvégzi munkáját.
Hódmezővásárhely és Csanádmegyo árvízvéMegoldást találtak a helyszíni szemle alkaldelmi miniszteri biztosához kellett forduluia. mával a Marostő vjszegedi rokkanttclepi
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A helyszíni szemlén, amelyen Szeged részéről holdas vízborított területének víztelenítésére is.
dr. Rőth Dezső tanácsnok és Breinovics Vil- Itt is a felsőtorontáli társulat szivattyúja húzmos műszaki tanácsos vett részt s amelyen za lo a vizet, de mivel ez a terület kissé messze
jelen vültak a Kőrös—Tisza—Maros ármente- esik a folyótól és csöveken kell odáig vezetni a
sitő társulat és a felsőtorontáli
ármentesitő vizet, a csövek beszerzésének idejére a víz letársulat mérnökei, P a t o n a y miniszteri biztos vezetése késedelmet szenved. A csövek beszerkijelentette, hogy a legnagyobb megértéssel vi- zését Szeged vállalta, Szeged a d j a ezenkívül
seltetik Szegednek a tápéi réti.vizek
levezetésé- a szivattyú hajtásához szükséges erőgépet is.
re vonatkozó kérése iránt, mert elsőrendű nem- A vízlevezetés költségét mindhárom helyen az
zetgazdasági érdek, hogy az ottani kisbérlök, illetékes ármentesitő társulat részére kiutalt
minél élőbb megmunkálhassák
földjeiket. A bi- államsegélyből fedezik.
zottság megállapította, hogy a rét vízmentesíItt említjük meg, högy a földművelésügyi
tése könnyűszerrel
megoldható, amennyiben a miniszter a Csongrád vármegye területén művíz szivattyú segítségével átemelhető a Tiszá- ködő ármentesitő é s belvizszabályozó társulaba- A miniszteri biztos elrendelte, hogy a Ko- tok részére újabb államsegélyeket
utalt ki. A
ros—Tisza—Maros ármentesitő társulat most cstíngrád—sövényházi társulat 22.000, a szegedi
folyamatban lévő szivattyúbeszerzései során az társulat 70.600, a hódmezővásárhelyi kultúrelső leszállított szivattyút itt állítsák
munkába. mérnöki hivatal 1.013.000 pengőt, kapott.
A szivattyú megérkezésére két héten belül 1c-

Belvárosi Mozi
ŐRIASI

Mától vasárnapig!
NEVETŐ
MŰSOROK!

Kacagó

esték!

Mulassunk! Kacagjunk! Vigadjunk! Világ komikusok burleszk versenye! Mi, a viláa 'egnépszeriibb komikusai:

S I A N és P A N .
POPEYE,
P1ICKIPIAUS
& Z O l t O HUP3)
mind a hatan fellépünk a legsikerültebb burleszkjcinkkel. _ Két órás nevetés! Nagy cécó!
Két órás kacagó orkán 16 felvonáson keresztül
5, 7, 9

rnutmmmm

Oruáer Lo.os mandátumát
Budapest, március 21. G r u b e r Lajos ügyében, akit — mint jelentetlük — a Kurta egyesziendei börtönre ítélt el és az Ítélet kihirdetése
után nyomban letartóztatták, rövidesen összeül a
képviselőház mentelmi bizottsága. Gruber mandátumát megsemmisíti a Ház s utána a lejstromon
következő Andróka ödöut bivják be, mint póiképvisflőt.
K O R Z ó
Ma. 5—7 és 9 órakor

Paula

B

A

Wessely

brilliáns alakításával

£019 éleien á l
PREMIER

MAGYAR

VILAGHIRADő

Simor Erzsi és Szilassy László
ezennel kijelentjük, hogy a

KEGYELMES UR ROKONA
cimü szatirikus vígjáték filmünk nem repríz
és a magyar filmgyártás egyik legsikerültebb
produkciója, nem tévesztendő össze a »Miniszter barátja* c. filmmel
üélfőn crkezüuk a
B e l v á r o s i b a n

A sátoraljaújhelyi börtönben
megtalálták a Szegeden szélhámoskodá ál-borkereskedőt
(A Délmagyarország munkatársától) A szegedi
ügyészség néhány héttel ezelőtt elfogató parancsot adott ki B e r g e r Andor többszörösen büntetett előéletű budapesti kercskcdősegéd elten,
aki Szegeden és a környéken sorozatos csalásokat
követett c l Berger az ellene befutott feljelentések szerint debreceni börnagykereskedöuek adta
ki magát és nagyobb összegű börraegrendclésekel
kötött. A szegedi, hódmezővásárhelyi, szentesi,
mczőkovácsházi és makói borkereskedőknek azt
mondotta, hogy évekkel ezelőtt raktárában n«-

B r i l l i á n s

ékszerekért, aranyért,
fogaranyért, ékszerzálogjegyért

igen magas árat
fizetek
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órás ékszerész
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C Z K O
Kárász u. 14.
(Del-Ka
mellett)
K e r e s s e n l e l s o i á t é r d e d b e n 419

gyobb mennyiségű borkészleteket tudott felhalmozni. Üzletét fel akarja számolni és ezért kinálja eladásra börkészletét. A kereskedők legnagyobb része a szállítandó bőrökre nagyobb öszszegü előleget adott. Néhány hét elmultával, amikor a bürök nem érkeztek meg és Berger sem jelentkezett, a kereskedők gyanút. fogtak és csalás
miatt feljelentést tettek az ál-bőrnagykereskedö
ellen.
Az ügyészség elfogatóparancsára most érdekes jelentés érkezett Szegedre Sátoraljaújhelyről.
A sátoraljaújhelyi ügyészség arról értesiteáte a'
szegedi ügyészséget, hogy Berger Audor a sátoraljaújhelyi börtön l a kója, ahova nemrégiben kétéves fegyházbüntetésének kitöltésére vonult be. A
szegedi ügyészség megkeresést küldött Sátoraljaújhelyre a szélhámosnak Szegedre való kisérése
Ügyében és egyben Berger ellen, tekintve, hogy
tartózkodási helye most már ismeretes, 20 rendbeli csalás büntette miatt nyújtott be vádiratot.
A

XOO °|o-os F I L M !
Amerikai izgalom, francia mulatság—
magyar világfilml
Óriási siker!

Európa nem válaszul

Sztárok:
TASNÁDY F. MÁRIA, PETROYICS IVÁN,
80MLAY, KISS FERENC, GREGUSS, TITKOS,
TÁKAY, MALY, VASZARY.
Külön szenzáció: EJTŐERNYŐS VADASZOK.
Széchenyi

Mozi |
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Ma nagy mennyiségű uradalmi la minőségű

JffiP / A i m ü , X I JL t e j e s b á r á n y kerül kimérésre
Szentgyörgy-u, 4-6., Klauzál-tér 3., Petőfi S.-sug. 27.
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Husz év egyetemi könyvek között
Amíg 200 000 kötethez jutott a szegedi egyetemi könyvtár — Beszélgetés
a kolozsvári egyetemi könyvtárhoz kinevezetf vitéz dr. Széchenyi Sándorral
(A Délmagyarország
munkatársától)
A kultuszminiszter — mint jelentettük — tegnap a
kolozsvári egyetemi könyvtárhoz könyvtárnokká nevezte ki vitéz dr. Széchenyi Sándort, aki
két évtizeden át működött a szegedi egyetemi
könyvtárban fáradhatatlan és lelkesen vállalt
munkával és akinek tevékeny része van abban,
Hogy ma már az egyetemi életnek megfelelő,
kétszázezer, kötetet jóval meghaladó
könyvtár
működik a szegedi egyetem mellett. Széchenyi
Sándorral ismét elveszít Szeged egy csöndben
éa pihenő nélkül dolgozó kulturmunkást, akikben amúgy sem bővelkedik valami fölös számban ez a város, — az egyetemi könyvek egyik
fáradhatatlan emberét is át kellett engedni
Kolozsvárnak, ahol most alakul ki a hazatért
Ferenc József-tudományegyetem teljes éa végleges szervezete. A szegedi azellemí élet, a%
egyetemi munka éa a könyvek világénak minden barátja fájdalmasan veszi tudomásul Bzt
a távozást is. hiszen vitéz dr. Széchenyi Sándor kétévtizedes munkája szervesen összeforrott az egyetemi könyvek szellemével.
Hogy a jelentőségét bemutassuk annak a
munkának, amelyet a Kolozsvárra
távozó
könyvtáros végzett az egyetemi könyvek zsúfolt, alkalmatlan és csöndes falai között, elég
ha arra utalunk, Kogy Széchenyi Sándornak
tevékeny része van abban, hogy sz egyetlen
kötet nélkül Szegedre érkezett egyetemi
könyvtár ma már kétszázezernél több kötettel rendelkezik. Nagybányán végezte középiskoláit, majd
a béke utolsó éveiben Kolozsvárra
került és
már 1918-ban az egyetemi könyvtárban működött. Közbeszólt a világháború. Széchenyi Sándor derekasan teljesítette akkor is kötelességét,
amit bizonyít vitézi címe is. Visszatérve a vérözönből, nem mehetett vissza Kolozsvárra, Pesten folytatta tanulmányait, majd Szegeden,
ahol megszerezte a jogi doktorátust. Már a
menekült Ferenc József-tudományegyetemnél
Budapesten jelentkezett szolgálattételre, de jelentőségteljes munkája voltaképpen akkof kezdődött, amikor az elűzött egyetem Szegeden
kapott hajlékot és a semmiből kellett
megszervezni az egyetemi
könyvtárat.
— A Ferenc József-egyetem egéén könyviára
Kolozsvárott maradt — mondotta nekünk —,
megbízást kaptam, több kollégámmal együtt,
hogy gyűjtsük össze az anyagöt az újonnan, a
Bemmiből megszervezendő szegedi könyvtár részére. Lelkesen fogtunk hozzá ehhez a nem
könnyű munkához, hiszen 330.000 kötetei kellett otthagyni Kolozsvárott.
Hosszú ideig tartott, amíg összegyűjthettük a mai egyetemi
könyvtár alapját, elsősorban a budapesti egyetemi könyvtár, a Nemzeti Muzeum, az Akadémia, a Fővárosi Könyvtár és a
pénzügyminisztérium könyvtárának
duplum anyagát Válogattuk ki és szereztük meg Szeged számára.
"Azóta állandóan fejlődött a szegedi könyvtár,
megkaptuk eddig a budapesti és szegedi
ügyészség köteles példányait is, — högy ennek
a jövőben mi lesz a sorsa, azt még nem tudhatjuk, mivel ezek a köteles példányok a korábbi
rendelkezések szerint Kolozsvárt illették. Természetesen állandó vásárlásokból és nemeslslkfi adományokból is állandóan gyűlt a könyvt á r anyaga, remélhetőleg most m á r megfelelő
helyiséggel szép fejlődés előtt áll a s intézmény. Aa ú j helyiségekben nagy anyag dolgosható fal, amelyre eddig nem volt lehetőség. A
könyvtárat dr. Puskáé Bődre Igazgató vereti
nagy szakértelemmel ú j fejlődés M A

— Sikerült nagy nehézségek és veszélyek
közepette 1922-ben Ungvárról egy értékes magánkönyvtárat Szegedre hoznom, — folytatta
emlékezését Széchenyi Sándor —,
Tarnovszky
főtörzsorvos, egy lelkes könyvbarát, az egyetem
volt hallgatója, amikör meghallotta, hogy az
egész könyvtári anyag Kolozsvárott maradt,
felajánlotta értékes gyűjteményét
Szeged részére. Ezt az értékes magánkönyvtárat sikerült igen nehéz viszonyok közepette elhoznom
Szegedre. Hosszú ideig működtem az egyetemi
könyvtár kölcsönzési osztálya élén és az egyetem kiadványai révén sikerült nagy tssereforgalmat lebonyolítanom,
mondhatni
a
világ
minden részévet. A szegedi egyetem kiadványai, az Ácták a legtávolabbi földrészeken is
igen nagy keresetnek örvendtek, ezen a réven
sikerült jelentékeny kapcsolatokat és összeköttetéseket szerezni
a világ minden
részévél.
Közben a Diákvédő tankönyvtárát is kezeltem
és mindenkor gondot fordítottam arra, hogy
elsősorban valóban
rászoruló,
szegénysorsA,
kitűnő előmeneteld diákok jussanak
könyvsegélyhez. Emellett tizenhat éven át titkára voltam az Egyetem Barátok Egyesületének, ezt a
munkát is igazán lelkesedéssel végeztem és
megvallom most, sajnálom itthagyni és sajnálom, hogy a Horthy Miklós-egyetem most megalakult barátai körében m á r nem dolgozhatom
tovább. A könyvtári és egyetemi munka mellett különböző tisztségeket töltöttem be a Vitézi Széknél, elnökként működtem a szociális
bizottságban és jóleső érzéssel tölt el, hogy nagyon sok állástalan vitézt, vitézi özvegyet és
árvát sikerült elhelyeznem, d# éppen igy igyekeztem segíteni a tűzharcosokon, a hadiárvákon és Özvegyeken. Voltaképpen nem is tudom,
hogyan ragadt r á m ez a munka. Csak azt láttam, hogy ezek as emberek nehéz helyzetben
vantíak, elindultam, szaladgáltam és akit eeak
lehetett, elhelyeztem. Ezért a munkáért tüntetett ki nemrégiben a kormányáé ú r a Signum
LaudisszaL
—- Most, Kogy Kolozsvárra térek vissza, —
folytatta a beszélgetést Széchenyi Sándor —,
megvallom, sajnálom itthagyni
Szegedet, hiszen húsz év emlékét
lehet egyszerűen elfelejteni. Eddig nevettem, h a ezt Kallottamí „Ki
a Tisza vizét issza" . . ., azt, hiszem, ezután m á r
nem fogok nevetni ezen . . . De el kell mennem és természetesen őrömmel térek vissza
annyi Idő után Kolozsvárra, ahol húsz szegedi
év emléke nyomán igyekszem m a j d munkámat
folytatni.
— Mit tapasztalt húsz év alatt a» egyetemi
könyvek között, — erre a kérdésre így válaszolt
Széchenyi Sándori
— Állandó nagy forgalmat bonyolítottunk
le, örömmel láttuk, Hogy az olvasótermák állandóan zsúfolva voltak, most talán egy kissé

érezni lehet a jogi kar távozását. Az ifjúság
nagyrésze itt végezte tanulmányait, itt tanult,
itt készítette dolgozatait, a könyvtár egész nap
rendelkezésre állt. Azt láttam, hogy igen komoly munka folyt a könyvtárban,
az ifjúsággal sokat érintkeztem és nagyon megszerettem,
Természetesen a város lakossága köréből ül
sokan keresik fel a könyvtárat, jobbára szakmunkákat keresnek, hogy szaktudásukat bővítsék. Mindjárt az érettségi után könyvtárhoz kerültem, azóta állandóan itt dolgozom.
Talán egyszer, felmerült előttem, hogy ügyvéd
leszek, de aztán mégis változatlanul a könyvek
között maradtam,
amelyeket szeretek és amelyek között fogok dolgozni tovább Kolozsvárott is, persze Szegedet, az itt töltött húsz évet
nem lehet egyszerűen elfelejteni . . . Kolozsvárott Valentiny Antal igazgató, régi kolozsvári
könyvtári kollégám mellett fogok továbbdolgozni ugyanazzal a lelkesedéssel, mint Szegeden. És mindig szívesen fogok visszaemlékezni
a szegedi könyvek között elmúlt húsz esztendőre . . .

Száraz hiiiekfa hulladék

és f i i r é s z p o r minden mennyiségben kapható.

Kittka asztalosárugyár

KEstlsza u. 6.
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ü leventeparancsnok
megrágalmazása miatt elitélték
a sarkadi uradalom intézőjét
és föszámvevőjét
(A Délmagyarország munkatársától) A Magyar
Föld Rt. sarkadi uradalom leventéi körül keletkezett bűnügyben ítélkezett pénteken a szegedi
tábla E1 e m y-tanácsa. Két esztendővel ezelőtt
történt, hogy Z e l k y Gusztáv alezredesnél, *
sarkadi leventekörzet parancsnokánál több levente jelent meg. A leventék elmondották, hogy a
Magyar Föld R t uradalom a leventefoglalkozáson eltöltött munkaidejüket nem számitotta be
munkabérükbe. Zelky alezredes a leventék panasza után levelet intézett az uradalom jószágigazgatóságához, amelyben felszólította az uradalom felelős vezetőit, hogy a leventekötele8 alkalmazottaknak a leventefoglalkozáson eltöltőit
időt is be kell számitani a bérűkbe. Erre a levélre a Magyar Föld Rt. goromba, rágalmazó hanga
levélben válaszolt
A levél aláírói: F o n y ó István uradalmi főintéző és nemes F ó r i z s Sámuel uradalmi t&
számvevő ellen a gyulai törvényszék előtt felhatalmazásra üldözendő rágalmazás címén indult
bűnvádi eljárás. A tárgyaláson mind a főintéző,
mind a főszámvevő jóhiszeműséggel védekeztek,
a bíróság mind a két vádlottat bűnösnek mondotta ki és ezért Fonyó főintézöt 500 pengő p é n z b ü n tetésre, Forizs főszámvevőt pedig 100 pengő pénzbüntetésre ítélte
An iratok fellebbezés folytán most kerültek *
szegedi tábla elé. Az Elemy-tanács részben megsemmisítette az elsőfokú bíróság ítéletét és az elsőrendű vádlott büntetését 1000 pengő pénzbüntetésre emelte fel, mig nemes Forizs büntetésit
helybenhagyta. Az ügyben a Kúria mondja ki *
végső szót
— A természetes .Ferenc József, keserű'**
régóta kitűnően bevált házlszer megrögzött s z ^ '
rekedésnél és annak mindenféle (táros következményeinél; biztos, enybe és gyorsan ható ba*^
hajtó, mely számos betegségnél az emésztést
vftia >
t<= az ércíffvat fokozza gérdoTz.- neo nrrn=é"

. TISZA-SZÁLLÓ
üvegtermében

szombat i s vasárnap, mindkét napon fél 9-fö! lánccal egybekötött

Cocktail estélyt rendez
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„A kutatómunka legszebb öröme,
amikor megvillan egy-egy uj megismerés"
Két szegedi

Esterházy-diras
orvoskutató
a „sárga ferment"

'(2. Délmagyarország
munkatársától)
Mint
az életnek valami furcsa kis dallama f u t végig
a folyosón a gyereksírás. A vékony hang
olyannak tűnik, mintha forrás csörgedezne egy
végtelencsendű erdő mélyén s egyre nőve, töíne magának utat, högy kifusson az eléjetárult
életbe- önkéntelenül jut az ember eszébe ez a
liasoinlat:; a gyermekklinikán
vagyunk. I t t dolgozik dr- Kramda Jenő professzor mellett az
Esterházy-díjjal kitüntetett szegedi orvosqk
egyike: dr. Blassó Sándor klinikai tanársegéd.
Az idén először, jutalmazták meg az Esterházyösztöndíjjal; a múlt esztendőben kezdte meg
Dubnauszky
Viktor nőiklinikai tanársegéddel
azokat a kutatásaikat, amelyeknek folytatására
kapták meg mind a ketten az 1000—1000 pengős
kitűntető ösztöndíjat. Ezekről a kutatásokról
éá azoknak eddigi eredményeiről kérdeztük
meg Blazsó Sándor tanársegédet.

A vitaminok

világa

«*> Ketten dolgozunk azokon a kísérleteken,
Amelyeknek további folytatását most lehetővé
tette az Esterházy-ösztöndíj — mondta bevezetésképpen Blazsó Sándor —, Dubrauszky ViktoB tanársegéd és én. A kísérletek lényege a
vitamin anyagcseréjének
vizsgálata a riörmális szervezetben, a terhességben, a terhesség
után és a gyermekben. Kutatásunk tehát a vitaminok titokzatos világába vezet. A légzésnél
(oxidatiónál), a cukoranyagcserénél van elsősorban igen igen fontos szerepük, a B-vitamin
ösopört tagjainak e folyamatban
az energiatranszport
szempontjából
van
jelentőségük. Ugy látszik, nem önmagukban hatnak, Kanem bizonyos
anyagokhoz
kötve
fejtik ki hatásukat. Az általunk vizsgált
B» vitamin sem hat önmagában, de más
anyagokkal kötődve, mint sárga feftnent,
a szervezet, oxydációjának
egyik igen
fontos
faetora. Kutatásainkban a Bs vitamin anyagssere föntos kérdéseit akarjuk tisztázni, főképpen; a terhesség folyamán és a gyermekágyban. Az erre vonatkozó kísérleteink még ebben az évben véget érnek. Az év folyamán már
« kísérletek egyrészét és azok eredményeit
publikálni fogjuk. Aztán a tgvábbi kutatások
következnek.
— 'A vitaminok
világa
millió és millió kérdést rejt magában. Ezek a problémák
csaknem megközelíthetetlenek, nem t u d j a az
embef, milyen oldalról nyúljon hozzájuk, hogy
tudná elérni őket. Már az eddigi kutatások is
rendkívül érdekes eredményre vezettek, a további kutatások előtt pedig még számtalan, eddig
megoldatlannak,
megközelíthetetlennek
látszó probléma áll. Ezek a problémák folytonos munkát követelnek: nem lehet egy pillanatra sem pihenni, mert a legjelentéktelenebbriek látszó kérdés megoldása esetleg m á r sokkal közelebb hozhat elyan problémát is, amelyet eddig alig reméltünk megközelíteni.

A sárga

ferment

'X továbbiakban a sárga fermenltől
beszél
Blazsó Sándor, arról az anyagról — amelynek
»gyik alkotója az a Ba vitamin — s amelynek
hatását Dubrauszky Viktorral együtt kutatják.
— P á r évvel ezelőtt publikálta a sárga fer-

a vitaminok világáról,
jelentőségéről

a „B2"

és

mugKeresKedes

Pista
APAD
ny

mentről szóló felfedezését Wagner—Jauregg —
mondotta. — Ma kevesen t u d j á k azonban, hogy
ez a felfedezés nem egyedül Wagner—Janreggék érdeme. Ugyanabban az időben
ugyanezzel a problémával foglalkozott
Szent-Györgyi
Albert professzorunk
is, aki akkor már szívizomból előállította ezt az anyagot. Erről azonban, sajnos, csak azok tudnak, akik a kérdéssel foglalkoztak. Vizsgálataink gyakorlati eredményeiről pedig csak akkor lehet m a j d beszélnünk, amikor a kutatások befejeződnek. Addig
pedig dolgozunk, hogy aztán újra
dolgozhassunk, — fejezi be dr. Blazsó Sáridon

u go

d i a n

hazajöhetsz

mát

nem

h a r a g s z i k

Az első szisztematikus
B2 vitaminkutatás — Szegeden
A gyermekklinikáról Dubrauszky
Viktor
női klinikai tanársegédhez megyünk. Éppen
szigorlaton vesz részt, kérésünkre készséggel
szobájába vezet és ismerteti az Esterházy-díjjal kitüntetett kutatásokat.
<— Batizfalvy professzor úr adta meg a lehetőséget, hogy Blazsó kollégámmal együtt
ezeket a kutatásokat végezhessük, — mondotta. — Az Esterházy-díjat most kapom először.
A kísérleteket azirányban folytatjuk, högy
megtudjuk: milyen a B» vitamin anyagOsere
a terhesség és gyermekágy folyamán. Egy esztendővel ezelőtt kezdtük meg a
kutatásokat.
Ebben az irányban már folytak kísérletek, az
egész problémakomplexum
szisztematikus
vizsgálatát azonban először mi kezdtük
meg itt
Szegeden. Nemsokára a vizsgálatok végére jutunk s akkor tudjuk majd lemérni az elméleti
kutatás gyakorlati jelentőségét. Az egész probléma egyik legszebb része a modern orvostutományuak: új és mindig újabb
megismerésekhez viszi a kutatót. És mint egyik
szerény
munkása ennek a tudománynak, azt mondhatom, hogy az orvosi kutatómunka legszebb öröme, amikor megvillan egy-egy új
megismerés
és ez újabb területen nyújt lehetőséget
arra,
hogy ismét belepillanthassunk
az élet eddig
megközelíthetetlen,
ismeretlen
titkába.
Dubrauszky Viktor
klinikai tanársegéd
visszamegy a tanterembe, ahol folynak a szigorlatok. A következő Srvosuemzedék ad itt
számot eddigi munkájáról és ismeri meg az
orvostudománynak azokat a nagy eredményeit, amelyet a Szegeden is folyó orvosi kutatómunka föltár a világ előtt.
(maron)
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művészének, a magyar
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KISS-UTCA (Párisi Nagyáruházzal szemben)
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P E T Ó-nél

Hegtelenf
a Saffókamara évkönyve
Az Országos Magyar Sajtókamara 1941-es évkönyve most jelent meg. A mult évinél csaknem
kétszeres nagyságú vaskos kötet bevezetőjében
vitéz dr Kolosváry-Borcsa Mihály elnök emlékezik meg Erdélyből. Gáspár Jenő igazgató-főtitkár az elmúlt év történetét ismerteti részletes jelentésében. Utána a kamara tisztikara következik,
majd az ujságiróintézmények tisztikara. (Újságírók Egyesülete, Nyugdíjpénztár,
Szanatórium
Egyesület, stb.) A kötet tartalmazza a tagok betüsoros névjegyzékét, majd a tagok névsorát szakosztály szerint azoknak az újságoknak feltüntetésével, amelyeknél az illető dolgozik. Igen értékes a lapok névjegyzéke is. Megtudjuk belőle,
hogy 1101 időszaki lap van Magyarországon. Érdekes adatokról ad felvilágosítást a statisztikai
rész is. Végezetül a kamara ügyrendjét, a kamarai határozatokat, az ujságiróintézmények alapszabályait és a kamarára vonatkozó rendeleteket,
törvényeket ismerteti a kötet. A kamara évkönyve nemcsak a sajtószakembereknek nélkülözhetetlen, hanem hatóságoknak, intézményeknek, vállalatoknak és érdekképviseleteknek is fontos segédeszköze. Megrendelhető az Országos Magyar
Sajtókamaránál.

[Legmagasabb árat fizet
brilliánsért. gyémántért és

aranyért

IREICH ékszerész. Kelemen-nfca 11.*

Négy héttel ezelőtt eltűnt
egy 7 éves kisleány, holttestét
megtalálták a mérahalmi tóban
(A Délmagyarország munkatársától) Pénteken
tragikus kimenetelű eltűnési ügyben zárta le a
nyomozást az alsóközponti rendőrség. B é n á k
János Mórahalom 207. szám alatt lakó gazdálkodó február 22-én bejelentette a rendőrségen, hogy
7 éves Etelka nevű leánya eltávozott h a z u l r ó l és
nem tért haza. A nyomozás nem vezetett eredményre, mig most tragikus körülmények között
akadtak rá az eltűnt kisleány holttestére.
Pénteken reggel a Mórahalom 556. számú tanya mellét! elhúzódó tó partján az arrajárók egy
kisleány holttestére lettek figyelmesek. A holttestet kihúzták a vízből és a leletről értesítették
a rendőrséget, amely megállapította, hogy a holttest a 7 éves Bénák Etelkával azonos. A rendőrorvos megállapitása szerint a holttest már cey
hónapja lehetett a vízben. A rendőrség feltevése
szerint a kis Bénák Etelka amikor február 22 én
eltávozott hazulról, játszadozás közben a tó partiára Jutott és kiderítetlen okokból a vizbe eshetett.
A tragikus haláleset ügyében a rendőrség ék
rendelte a holttest orvosrendőri felkoncol ásit.
— Kaypton izzót, rádiót Bruckner Elemérnél.
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— Értekezlet az árvizgyüjtés ügyeben. A polgármester péntek délelőttre értekezletre hivta őszsze a társadalmi nőegyesületeket az árvízkárosultak részére indítandó gyűjtés megbeszélésére. Tekintettel azonban arra, bogy a polgármesternek
Budapestre kellett elutaznia, az értekezlet elmaradt és hétfőn dclben tartják meg. A városháza
tanácstermében megtartandó értekezletre a hatóság ezúton is meghívja a nöegycsülelck képviselőit,

— Kormányzói elismerés. Budapestről jelentik:
A kormányzó a pénzügyminiszter előterjesztésérc
megengedte, bogy vitéz C s e t n e k y Árpád átlampénztári főigazgatói cimmel felruházott állampénztári igazgató, szegedi adóhivatali főnöknek
nyugalombahclyezése alkalmából négy évtizeden
át teljesitett érdemes és buzgó szolgálatáért elismerését tudtul adják.

— A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nöegyesülét közgyűlése. A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nöegyesület pénteken tartotta közgyűlését
az egyesület Toldi-utcai székházában
Szász
Gyuláné elnökletével. Napirend előtt Szász Gyula né megemlékezett Csonkaraagyarország északkeleti és keleti részeinek visszacsatolásáról, köszönetet mondva kormányzó urunknak cs azoknak,
kik barátsággal, hűséggel és kitartó munkával
hozzájárultak a magyar igazság érvényesüléséhez.
Ezután dr. S ő r e g h y Mátyás a titkári jelentést
terjesztette elő. F ü r Bóláné az óvóda működéséről, dr. S ő r e g h y Mátyásné a jótékonysági akcióról, K á t a y Margit a Leánykör munkájáról
számolt be. S z i r á k y Éva a költségvetést mutatta be. Ezután következett a tisztújítás. Elnöknek njból S z á s z Gyulánét, alelnöknek dr. S őr e g b y Mátyásnét, titkárnak dr. II a v a s s Zoltán nét, pénztárosnak
Mészáros
Valériái,
ügyésznek dr. S ő r e g h y Mátyást választolták
meg. Szász Gyuláné elnök a tisztikar nevében
megköszönte a bizalmat. A tisztújító közgyűlés a
Himnusz eléneklésével ért véget.
— Mester János előadása az Actio Catholiea
faabadegyetemén. Pénteken este M e s t e r János
egyetemi tanár tartott előadást az Actio Catholiea szabadegyetemi előadássorozatában a tanárképző főiskola dísztermében. Előadása során a
keresztény nevelés alapelveit ismertette. Végigvezette hallgatóságát a magyar történelmen s
megállapította, hogy ennek a nemzetnek abban a
pillanatban lett hazája, akkor kapott végső otthont, amikor Szent István a keresztény hit örök
igéit oltotta a magyarság lelkébe. A hitet a keresztény nevelés oltja bele a lélekbe s tartja meg
a lélek mélyén: ennek a keresztény nevelésnek
alapelvei nem mások, mint az Isten örök parancsai, a keresztény katolikus bit tételei. Vázolta a
keresztény nevelés történelmi mozzanatait, megállapítván végül, hogy az emberiség csak akkor
kaphatja meg lelke békéjét, ha az Isten által kifelölt uton halad földi életében az őrök beteliesüfés felé.

— 15 letartóztatás a ceglcdi vonattámadás ügyében. Budapestről jelentik: Néhány héttel ezelőtt
izgalmas jelenetek játszódtak le a szeged—budapesti személyvonaton Cegléd környéken. IIosszuberekpélcri vasútállomás közelében egy részeg
társaság megáUitotta a vonatot, a kalauznak estek, akit sörösüvegekkel agyba-főbe verlek, majd
a töltés mellett elhúzódó vizzel telt árokba dobták. A nyomozás során a támadókat M r á v i k
Pál és 15 társa személyében az üllői csendőrök
elfogták. Mrávikot és társait a vizsgálóbíró pénteken előzetes letartóztatásba helyezte.

— Kószó címfestő Ilortby M. u. 2,
— Ingyenes filmelőadások Erdélyről. A kereskedelemügyi minisztérium szines kuliurlilmet készíttetett Erdélyről és azt az erdélyi propaganda
szolgálatában ingyenes előadások keretében mutatja bc a nagyközönségnek. Szegeden március
29-én és 30-án mutatják be a filmet a Városi Zeneiskola nagytermében. Az első előadásokat mindkét napon az ifjúság részére tartják a többi előadásokon a nagyközönségnek mutatják be az érdekes kulturfilmet.
— Drága villanyáram. Érdekes bűnügyben Ítélkezett pénteken a törvényszéken dr. M o l n á r
István törvényszéki biró. G a á 1 Ferenc Zrinyiutcai lakatos lopással vádoltan került a vádlottak
padjára, mert 8 éven keresztül lakásában engedély nélküli villanyárammal világitolt. A vád
szerint két vezetéket összekapcsolt és ezáltal sikerült elérnie, bogy a villanyóra nem mutatott
fagyasztást. A lakatos ártatlanságával védekezett.
Elmondotta, hogy amikor lakását 8 esztendővel
ezelőtt kibérelte, a falakról különféle vezetékek
ingtak le, amelyeket ő egészen véletlenül összekapcsolt. Az ügyben a törvényszék számos lanut
hallgatott
majd a vádlottat 200 pengő pénzbüntetésre ilcíle.
— KrvPton izzót, rádiót Brnekner Elemérnél.
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Hungária edényházban
Tisza Lajos körül 55.
rMihálvi íüs/.críWc! mellein

—• Janik-vendcglöbcn ma flekken és vargabéles.

_

Cimtábjáit festesse Kószónál,

Csinos tavaszi jumperek,
kötött kosztümök
Lampel és Hegyinél
376

fl Délmagyarország eddigi árvízgyüj'ése:
1927 pengő
A DclmagyarorszáS tovább folytatja gyűjtését
az árvízkárosultak javára. Az akciót a szegedi
társadalom minden rétegében a legnagyobb megértéssel fogadták. Kiadóhivatalunkhoz a következő ujabb adományok érkeztek:
Varga Dezső
N. N.
Traub B. és Társa
Kovács Katóka
Eddigi gyűjtésünk

j BrucknerVafydvarl

f á i é k o z f a * ó ! ? ! n 46996/1938. sz. rendelet alapján gáz- és lég- •
véde mi cikkek árusítására jogosított cég. |

összesen:

20.—
10—
20—
2—
975.53
1027.53

P
P
P
P
P
P

Az összeget rendeltetési helyére juttattuk, kiadóhivatalunk a gyűjtést tovább folytatja.

G v ö r f v- autóservice
Boldogasszony s.-ut 3. 854 Hősök kan uja mellett.
ShRl'-rerticB.
Te'. 29-09.
Fíát-service.
— Szerencsétlenség a rókusi pályaudvaron.
Pénteken hajnalban súlyos baleset történt a rókusi pályaudvaron. B á b a Antal MAV kisegítő
pályamunkás tolatás közben egy vagonról olyan
szerencsétlenül esett le, hogy a jobb lába a vonat
kerekei alá került és bokától lemetszette. A szerencsétlenségről értesítették a mentőket, akik a
szerencsétlenül járt pályamunkást
életveszélyes
állapotban a sebészeti klinikára szállították.
— Mezey Mária hazajött a Tátrából és a Film
Színház Irodalom u j számában számol bc fényképekkel gazdagon illusztrált cikkben élményeiről.
A kitűnő színésznő ezúttal is bizonyságot tesz
kivételes irói képességeiről Az u j szára bejelenti,
hogy megjelent a Tarka-barka könyvtár második
kötete, amelyet Karády Katalin irt, »Hogyan lettem színésznő* cimen. A most megjelent számot
kitűnő cikkek, riportok és pompás képek teszik
különösen sikerültté. Egyed Zoltán a Nemzeti
Színház újdonságáról irt szellemes kritikái ezeokivül egy u j rovatot indított az 'öltöző inspekciói! címén s ebben elsőnek Bajor Gizit veszi
sorra.

vasárnapiéi kezdve érvényes
a mszőpzilasági k i á s á s
íé áru utazási k e d v e z m é n y e

A mezőgazdasági kiállítással kapcsolatban bel*
földi utazásnál biztosított 50 százalékos utazási
kedvezmény már március 23-tól, vasárnaptól kezdve igénybevehető a kedvezményes utazásra jogosító igazolványok alapján. Ilyen igazolványok M
kiállítás rendezőbizottságánál, utazási irodáknál;
szövetkezeteknél, községi elöljáróságoknál
és
egyéb megbízott árusítóknál kaphatók darabonkint 1.30 pengős áron.
A kiállítás megnyitását közvetlenül megelőző
napokon és a kiállítás tartama alatt a főbb vonalakon meghatározott napokon a jelenleg közlekedő
személyszállító vonatokon kívül másod icszvonatok is fognak közlekedni a várható nagyobb kiállítási forgalom lebonyolítására. Ezeknek indulási
időpontjára vonatkozóan legcélszerűbb a felszálló
vasúti állomások forgalmi irodájában előzetesen
érdeklődni.
—OQO—<
)( Mi újság a budapesti é 1 eImiszernagyvásárt®lepen. Március 14-től 20-ig a vasúti felhozatal an
előző héttel széniben tovább emelkedett, viszont aa
élő- és vágott baromfi, valamint a tojásfelhozatal
csökkent. A baromfi- és tojáspiacon az arak 20—
30 fillérrel, az élőcsirke 40—50 fillérrel, a tojás*
nál 5—15 fillérrel emelkedtek kilónként. A zöldség- és főzelékféléknél az élénkebb kereslet következtében a vöröshagyma 4, a fejcskáposzta á r a
7, a kelkáposzta és szabadföldi sóska ára 40. a
rnelegágyi sóska ára 20 fillérrel emelkedett, viszont a cékla ára 2, a rnelegágyi fejessaláta ára 15,
a tisztított p a r a j ára pedig 35 fillérrel csökkent
kilónkint. Az újdonságokból a kalaráb darabonként 90. a hegyespaprika 20—00 fillér. Az ugorba
kilója 6 pengő. Az újhagyma zöldjével csomón,
kint 3—10, a hónapos retek csomónkint
15—55
fillér. A gyümölcspiacon a közönséges fajtájú alma ára Í0, a gyenge nynöségben piacra kerülő
mandarin ára pedig 9 fillérrel csökkent kilogramonkint.
)( »Ez a legkevesebb, amit a tűzbiztosításról
tudni keik cimen népszerű és mindenki által
könnyen érthető fogalmazásban röpirat
jelent
meg a civil tűzbiztosításra vonatkozó tudnivalókról. A biztosítás a nemzetgazdasági
életben
ugyanazt a szerepet tölti be, mint a hadsereg az
ország megvédelmezésében. Igen helyes tehát a
vonatkozó tüzbiztositási ismereteknek minél szélesebb körben és minél népszerűbb fogalmazásban való terjesztése.

—oOo—

Tőzsde

Budapesti értéktőzsdczárlaf. Az értéktőzsde
irányzata barátságos volt. A délkeleteurópai helyzet tisztázódásáról szóló híreket kedvezően fogad,
ta a tőzsde közönsége és ennek folytán a teguapi
véleményes eladásokat visszavásárlások váltották
fel; A magánközönség köréből is vételi megbizá.
sik érkeztek a piacra, b á r a forgalom nagyobb
méreteket nem öltött és a tőzsde hangulata végig
barátságos volt és zárlatkor jegyezték a napi legmagasabb árfolvamokat. Zárlati árfolyamok: Ma.
gvar Nemzeti Bank 202.—, Kőszén 512.—, Ganz
23.6. Izzó 195.—, Szegedi kenderfouógyár
—
Zürichi devizazárlat. Páris 8.20, London 17.30,
Newyork 431—, Milánó 21.72 fél, Berlin 172.50,
Szófia 4.25, Belgrád 10—, Athén 3—, Bukarest
2,
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai Angol font —.— belga fr. —.—, dán kor. — , 'dinár 760-7.90. dollár 343.00—348 00. francia frank
. hollandi forint —.—. cseh-szlovák korona
_._
r?0 K-nál nagvobb címletek kivételével!',
szlovák kor. 11.45—11.75 (20 K-nál nagyobb eimIctck kivételével, kanadai dollár 250-300, leva
— . leu 3.20-3.40. lira 17 40—1790. német márka
- . — . svéd kor. 81.70-82.70. svájci frank 79.60—
80 80
Csikágói ferménytőzsdezárlat. Buza lányba.
Máiusra 87.25—egynyolrad, júliusra 84.5—ötnyolcad. szentemherre 85—85 egynyolcad. Tenger!
lanvha. Máiusra 63 75, júliusra 61. szoptembrrrt
64 Bozs tartott Máiusra 44 egvuvoload. jnliusrá
51 hétnyolcad, szeptemberre 52 háromnyolcad,

SPORT
Klsuczkyval szerződést bontott a Szeged
A Szeged—Kispest mérkőzésből kifolyólag a
Szeged eljárást indított K i s u c z k y , "a csapat
fobbősszekőtője ellen, mert az merült fel, hogy
liem játszott teljes tudásával és edzés nélkül állt
ki a küzdelemre. A vezetőség az ügyet a fegyelmi bizottság elé terjesztette. A klub fegyelmi bieottsága tegnap tartott ülést dr. H e d r y Miklós
elnökletével. A bizottság megállapította, hogy Kisuczky nem teljes tudásával, akaratával jtászotta
végig a mérkőzést, ezért a Szeged egyoldalú szerződésbontásra ítélte a futballistát. A fegyelmi biIDttság határozatát felterjesztik az MLSz-hez azBal, hogy a vizsgálatot a szövetség is folytassa
le és ő is járjon el Kisuczkyval szemben. — Mindenesetre ennek az indolens játéknak valami oka
volt. De az is bizonyos, hogy nemcsak Kisuczky
miatt vesztett el a Szeged egymásután négy mérkőzést és mindeddig — nem rúgott egyetlen gólt
sem I M
0O0—

Szeged a Soroksár ellen
"A Szeged sportbizottsága tegnap este összeült,
hogy kijelölje a csapatokat. A bizottság előtt különböző összetételi lehetőségek merültek fel, az
utolsó összeállítás, amelyről szó volt, ez: Károlyi (Boér) — Polyák II., Raffai — Ladányi, Baróti, Bertók — Bognár, Gyuris, Serfőző, Mester,
Nagy.
A Soroksári AG is összeállította a Szegeden
szereplő csapatát, amely a következő: Kovács —
Feili, Waltner — Stumpf, Zwick I., Zwick II. —
Giszter, Szalmai, Fritz, Hofmann, Preisinger. Tartalék: Schnitzler.
—oO®—*

ODzát nem odva hl Szolnok
Jelentette a Délmagyarország, hogy B a k o s
Béla, a Vasutas titkára Szolnokra utazott B u z a
kiadatása érdekében. Bakos a kiadatás érdekében
tárgyalásokat folytatott, de nincsen eredménye a
megbeszélésnek, amennyiben a szolnokiak nem
hajlandók kiadni a volt szegedi játékost, annál is
inkább, mert ezentúl az első csapatban balszélsőként fogják szerepeltetni. Szóbakerült a tárgyaláson S á r k á n y neve és nem lehetetlen, hogy a
vólt válogatott futballista a piros-kékek játékosa
lesz.
—®o®—
X A magyar válogatott Belgrádban. Péntekre
véglegesen összeállították a vasárnap Belgrádban
szereplő magyar válogatott csapatot. Eszerint a
Csikós — Szűcs ("Szolnok). Biró _ Sárosi Hl.,
Polgár. Lázár — Kincses, Berecz, Zsengellér, Bodola, Gyetvay összetételű együttes játszik Belgrádban. A szegedi Tóth tartalék.
X A Vasutas vasárnap délelőtt 10 órakor házi
mezei futóversenyt rendez a stadion környékén. A
versenyen olyanok is elindulhatnak, akik eddig
nem versenyeztek Jelentkezni a helyszínen lehet
Kakuszi Ferencnél.
X Czeglédy József — a Postás edzője. Czeglédy József, a Vasutas volt válogatott futballistája, az ismert edző, elvállalta a Postás trenirozását. Czeglédy József működése garancia arra.
hogy a Postás visszanyerje őszi formáját.
X Vijrh és Szobonyi a HTSE-ben. Két érdekes
klubcsere van a szegedi vivősportban: V i g h Ferenc és S z o b o n y a Miklós, a SzEAC két bajnokvivója a HTSE-be lépett A két vívó nagy nyereséget jelentett uj egyesületének.
X Jogerős a Vasutas ifjúsági ik birkózóba jnoKság*. A KTE — amint ismeretes — óvással élt a
Vasutas tavalvi ifjúsági birkozóbajnoksága ellen.
Az óvást G a á l Sándor, az MBSz déli kerületének ügvvezetője elutasította. A határozat ellen
fellebbezéssel élt a KTE. Az ügyben most döntött
végső fokon az országos szövetség, amelv helybenhagyta a déli ügyvezető határozatát. Tlyen körűiménvek között jogerős lett a Vasutas déli ifiusági bajnoksága.
X A MOTFSz jelentése. A Magvar Orszácros
Torna Szövetség most adta ki elmúlt évi jelentését. amelvet szakszerűen állítottak össze. A irientés beszámol az értékes magyar sikerekről. Szó
van benne a szegedi torn'ászsportról is. A mnlt
*v legkiemelkedőbb eseménve a TFSK szegedi bemutatója volt. A szegedi tornasport általában nem
a legjobban áll — amennyiben négv egyesület fa
SzEAC. a Tisza, az SzTF és az SzMTEN rílenére
nem tuY kiemelkedő eredményeket felmutatni, sőt
versenyek" sem igen vannak.

X Elhalasztott mérkőzések. Az Alföldi kerület
vasárnapi miisora keretében eldöntésre kerülő
mérkőzések közül közös kérelem alapján elhalasztották az MLE—MAK II. és a hódmezővásárhelyi
pálya használhatatlansága miatt a Szeged IV.—
Toldi II osztályú bajnoki mérkőzést.
X Neui volt fegyelmi ülés a héten az Alföldi kerületben, örömmel jelentjük, hogy
az alföldi kerületben javulás
mutatkozik.
Az utóbbi időben mind gyakrabban
fordul
elő, hogy az alszövetség fegyelmi
egyesbifájának n i n g se ft munkájaAz egyesbíró ezen a héten sem tárgyalt,
fegyelmi
eljárások hiányában.
Szeretnénk
minden
héten beszámolni áfrél, hogy a
fegyelmi
egyesbirónak
nincsen
dolga
...

FERENCJDZSEF
KESERŰVÍZ

SZÍNHÁZ
ÉS
MŰVÉSZET
Hafnalodik

(Prózabemutató)

AZ elmúlt 22 esztendő erdélyi éjszakájának
könnyes álmait, lázas remegését és fájó riadásait
nehéz bárom felvonás kompozíciójába süriteni, kivált akkor, ha ezek a hajnalt váró vágyálmok
annyi problémát felölelnek, annyi vajúdó, nagy
kérdésre várnak feleletet. F e k e t e István színmüve nem irredenta darab s nem is az elmúlt 22
év magyar fájdalmainak felsorakoztatása; mégis
őszinte, hamisítatlan erdélyi levegő áramlik a
színpadról felénk, erdélyi sorsok kavarognak a
nagy, történelmi vihar szelében: az elnyomottak
kegyetlen bosszúvágya, népek és nemzetiségek
kemény harca és emberi sorsok egymásbafonódása. Fekete István meglepő szinpadismerettel és
erős dráma-épitési érzékkel formálta első színmüvét s jeleneteinek hatásos kicsengése, felvonásvégeinek dinamikája sok tehetségre vall.
A kompozíció egyetlen, de sarkalatos hibája az,
hogy a kisebbségi magyar sors égő sebeit nem látjuk
és halljuk a feltörekvő uralkodó-elem harsány
győzelmi kacajától s a szereplőkkel alig érezhetjük az erdélyi magyar hajnal felszabadító ragyogását . . . A darab cselekményét inkább az erdélyi
román lélek vívódása, a diadal s elbukás változatai adják, talán nem éppen szerencsésen egy magyar—román félvér orvos figurájának emberi, de
nem drámahősi s még kevésbbé erdélyi drámahősi megjelenítésén át. Az igazi erdélyi drámát
Fekete István nem irta meg, de elindult azon az
uton. amelyen tovább haladva elmondhatjuk majd,
hogy az aktuális erdélyi drámaírás fölött hajnalodik . . .
A szereplők élén Z á c h János Pop Satoinjáról
kell megemlékeznünk. Mélyen átgondolt, tiszta és
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Frissen csapolt
Tavaszi
sörök
Szent

István

világos

és maláta

S á n d o r
sörözőjében

B é l a

a főpostánál
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megkapóan emberi alakot formált a két világ
harcában őrlődő s a testvériség örök-szent szavával győzedelmeskedő orvos szerepéből. Jól esett
végre ezt az ízes, magyar beszédű, rokonszenves
és tiszta művészi felfogású színészt vezetőszerepben látnunk.
Mellette S á n d o r Iza Sylviája nyújtott legtöbbet abból, ami komoly színjátszást jelent. Élte és
tűzzel forrósította szerepét s ha néha kissé fojtottabban hozta volna ki a lobogást, gyűlöletet és
pusztító szenvedélyt, alakítása hibátlan lett volna. Első felvonásbeli román díszruhája népviseleti tévedés s inkább revübe illik, mint erdélyi
drámába.
L o v a s s y Klári büszke és szelid Annája kellemes és ízléses alakítás volt. H o r v á t h Jenft
helyesen fogta fel nehéz és lelki összetételéber,
Valószínűtlen szerepét, nem az 8 hibája, ha a vér
telen figurába nem tudott életet önteni. Nagyon
ügyes volt N a g y F.rzsi másodifelvonásbeli epizódalakja és feltűnt egy villanásnyira I g n á t h ,
J u h á s z . M á r k y , V a s s Irma figurája.
K a r d o s s Géza rendezése lelkiismeretes és
pontos munka. A csaknem telt ház közönsége szívesen fogadta az időszerű darabot és tapsokkal
jutalmazta a szereplők lelkesedését.
(cs. p.J
-0O0—
A VÁROSI SZTNHAZ HETI MÜSORAt
Szombat délután: Éva (Filléres helyárak),
Szombat este: Tokaji aszú (Szilassy László S
Vigszinbáz művészének vendégfelléptével)'.
\
Vasárnap délután: Mágnás Miska (Mérsékel*
helyárak)'.
Vasárnap este: Hajnalodik.
Hétfő: Hajnalodik (A-bérlet 23J.
Kedd délután: Csavargólány (Filléres hely*
árak).
Kedd este: Sárgarieőfészek.
Szerda: Hajnalodik (B-bérlet 23.)'.

• SZÍNHÁZI IRODA HÍREI}
Ma este Szilassy László vendégfelléptével *
Tokaji aszú.
j
Ma délután 4 órakor filléres helyárakkal Lehár Ferenc örökszép muzsikája, az Éva kerül
előadásra a közönség általános kérésére.
Ma este vendégszerepel a szegedi színpadon
Szilassy László, a volt szegedi kedvenc, aki az*
óta a budapesti Vígszínház elismert szerelmes szi*
nésze lett. A kitűnő művész egyik legjobb szerepében tér vissza egykori sikerei színhelyére, hogyj
eljátssza Szeniczey Pistát a nagysikerű Tokaji
aszúban. Azt a szerepet, amelyben több mint száz*
ötvehszer ragadtatta tapsra a közönséget. A To*
kaji aszú többi szerepeit a bemutató kitűnő egyút*
tese alakítja.
Vasárnap délután: Mágnás Miska,
Vasárnap délután 4 órakor mérsékelt helyárakkal a legutóbbi előadásokon olyan szép siPárisi Napy M á z
R t . kert aratott mulatságos operett, a Mágnás Miska!
előadásra. Jegyekről ajánlatos előre gon*
Szegeti íCsekonics és Kiss-utca sarok l kerül
doskodnL
Vasárnap este bérletszünetben, hétfőn r-tt!
HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRU.
A-bérlet 23-b»n: Hajnalodik.
Vasárnap este bérletszünetben, hétfőn estit
Kék nyomású faivédő
—.16
A-bérlet 23-ban kerül megismétlésre a pénteki beBarna, vagy fehér csomagoló papir 3 iv —24
mutatón kivételes sikert elért újdonság, a HajnaBarna, vagy fehér csomagoló papir 2 iv —24
lodik. amely egyike az utóbbi évek legszebb ésf
Sötétkék csomagoló papir 3 iv
—24
legmeghatóbb darabjának. A darab végén a nagy*
Kalapcsomagoló papir 18 iv
—.24
váradi diadalmas bevonulás felejthetetlen étí
Szines állvány papir 10 drb.
—.24
ménvt jelent egy életre mindenkinek.
Irodai fehér írógép papir 12 iv,
—24
Kedd délután Csavargólány, este Sárgarigóié,
Fogalmi papir 18 iv
—164
Kockás, vagy vonalas papir 10 iv
—24
ezek.
írógép papir 15 iv
—.24
Tekintettel az ünnepre, kedden két előadást
Fehér boríték 15 drb.
—24
tart a szinház. A legnépszerűbb operettszerzőnek,
Barnafedelű beirókönyv 5 drb
—.24
Erdélyi Mihálynak' két slágeroperettje van műMignon hüvely l-es 120 drb
—.24
sorra tűzve, amely egyúttal a szezon két nagy siPapirtárca 0-ás 30 drb.
—.24
kere volt Délután négv órakor a nemrégiben felCsipkés tortapapir 3 drb
—.24
újított Csavargólány megy filléres helyárakkal,
Szegedi képeslap 5 drb.
i—.24
este pedig a Sárgarigófészek.
Virágos, vagy névnapi lap 5 drb
—.24
Jövő hét péntekén a Kolozsvári dáridó nagpf
Hentes csomagoló papir 5 iv
—.26
arányú előkészületei miatt nem tart előadást a
Szines mintás falvédő 3 méter
—.28
szinház. Bemutató szombat este. 29-én. Premier-'
Papir futó 100 cm. széles 1 méter
—28
bérlet 24.
Siroa blokk 3 drb.
—.28
.4 délután! előadások kezdete 4 óra. A Városi
Kockás blokk 2 drb.
—28
Szinház igazgatósága kőzii; hogy a délutáni előadások nem fél 4, hanem 4 órakor kezdődnek.
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Ötvös Jánosnak másfél zákos vízmentes —
földje kiadó.
BelsőBaktóba n 580.

égűsnoicsdsök
lanuáSDtrioifoh!
ÚJSZEGEDEN:
Adómentes 2 "szobás üaz,
kerttel postánál 1U.UXJ
P. Adómentes villa, 3
szobás,
fürdőszobás,
nagy kerttel, kőrútnál
10.000 P. MagasföUIszáiitcs pincézett, \ szobás, fürdőszobás, kerttel hid közelében 16.000
P. Adómentes, nrigasföldszintes,
4 szobás,
fürdőszobás,
kerttel
kőrútnál 22.000 P. Adómentes uri villa. 5 szobás, minden komforttal,
kerttel, hídhoz közel 30
ezer P. Rókuson: földszintes ház, 3 lakással,
piegosztható nagy telekkel 12.000 PÁ Rókuson templomnál, köves
utcán, bérház, 6 lakással, udvari
épülettel,
nagy udvarral, jókarban 20.500 P. Magasföldszintes,
4 szobás,
modern és 2x1 szobás
lakással, kerttel, köridőn belül 28.000 P.
Emeletes
sarokbérház
üzletekkel, fürdőszobás
lakásokkal, körúton belül 24-000 P. Kétemeletes bérház, 8 lakássa!, sugárúton 2500 P
bérjöv. 35.000 P. Bérház 3x3, 4x2. 5x1 szobás lakással 3500 P
bérjöv. Boldocasszonysugáriítnál
40000 P.
Bérház 6000 P bérjöv.
70.000 P.
Gyümölcsös
ÍÍ00 n. öles. adómentes
lakóházzal, fő uton 22
ezer P. GviimöTcsös 540
n. öles. Baktóban 250 P
Gyümölcsös 4 holdas. 4
szobás lakással, istállóval slb. épületekkel
10.000 P. Szöllő és gvümölcsös 9 holdas. Domaszék eD.
tanvával.
Vasútnál 10.000 P. 25
holdas szántó, tanyával
250 sertésre hizlalóakollal, müutnál 35.000
P. 30 holdas szántó, tanvával Bánátban 36100
P. 56, 86. 70. 118 holdas
bánáti tanyás birtok.
Alkalmi vételek.

Kisebb kertes magánházat. vagy kétszobás
lakást keresek bérbe.
Ajánlatot a kiadóbiva.

liázaü ts

n c i c r ii t

F. M. ingatlanirodánál,
Horthy M. n. 2. (Kul
turpalntánálA

Szépen bútorozott szoba fürdőszoba használattal szolid urnák, —
vagy urinőnek kiadó.
Polgár u. 16, II. em. 5.

Szoba, konyha, kamra
hói és előszobából álló
lakás, angol
WC-vei
kiadó. Érd. Kossuth L.
sugárut 81, házmesternél.
jml'A
Adómentes magánházat
keresek 5000-ig, a többit teherrel: Orvos jeligére.
Molnár u. 8 sz. ház, —
Felsövárosón,
köves
uton villamoshoz köbei
szaraz Helyen eladó.

talba:

i gé re.

Nyugdíjas

jel-

UáMcvdási
alkaimgjujtt
Jobb uriháznál mindenes bejáró állást keres
Vince Antalné. Tápaju. 6.
Középkorú nő
mindenes fözőnőnek . felvétetik, hosszabb bizonyítvánnyal április elsejére vagy későbbre: Megbízható jeligére.

Tanulóleányt azonnalra felvesz Ilay Magda
divatszalon. Kárász u.
8. IIT. emelet.
Szobainast vagy közalkalmazotti
állásban
levő házaspárt keresek
utóbbinak takarításért
lakást és külöudijazást
ajánlok. Vadász utca
4a. I 4.
Gyakorlattal rendelkező fiatal tisztviselőnő
állást keres: Könyvelésben jártas jeligére
a kiadóban.
Angol órákat jó pedagógustól vennék. Pontos cimmel ellátott választ: Haladó jeligére
kérek.
' •
Jómunkás fodrásznőt
felveszek.
Fohsz fodrász. Dr. Boross József
u. 27.
Mosást és
takarítást
vállalok.
Kmetykóné,
Váradi u. 8.
Egy vidéki fiatal borbélysegéd állást keres
szerény igényekkel. •—
Cim: Szokolai Gyula,
Vidra u. 2. Házmesternél.

levelezeseri,

bélyegért most nagyon magas árat fizetek. Bélyegkeressedés. IsKola u. 29
Telefon 39-03.
348
Féregmentes- sima diófa . fazon, báló . olcsón
eladó. Somogyi u, 9,
házfelügyelő.
Opel-Olimpia
AUTÓ
teljesen jó állapotban
eladó. Cim a kiadóban.
KONYHABÚTOR
és fényezett háló állandó raktára Rózsa Nándor asztalosnál Pacsirta u. 8.
228

Minerva négyüléses,—
adója 80 P, 90 %-os gumikkal, csukott személy
gépkocsi jókarban teljesen üzemképes állapotban eladó. Megtekinthető Kardos T. és Fia-cégnél Orosházán, Töhötöm
utca 40.
Használt bútorok, márványlap' cflCsón eladó.
Köves fűszeres, Valéria tér J0.

uuiomm
Keresztény
pénzes
társat

keresek. Tőkéje biztosítva, lehet
ingatlau
is. Válasz 48 óra alatt.
Cim a kiadóban.
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Szeged sz. kir. város adóhivatalától.
15.142—1911, va. sz.

Hirdetmény

A városi adóhivatal közhírré teszi, hogy az
Országos Földbirtokrendező Bíróság egyesbirája
azok ellen, akik Szeged sz. kir. város balástyai
földbirtokából juttatóit kisbaszonbérletek után a
31.271—1937.; OFB szám alatt jóváhagyott egyezséggel megállapított és már esedékes, 191ü! évi
október 1-én fizetendő volt évi haszonbért ismételt felhívásra sem fizették meg, az 1928. XLl.lc.
10. §-a 1 bekezdése és az 1933. XVIII. tc. 1. §-a
ulolsó bekezdésének 2. pontja alapján kielégítési
végrehajtást elrendelj. Ez a követelés a 14.000—
1933. M. E. sz. r, 14. §. 6. j>. alapján az ugyanezen
rendelet II. fejezetében foglalt végrehajtási korlátozások alól ki van véve.
A végrehajtás foganatosításával az Országos
Földbirtokrendező Bíróság cgycsbírája az 1. bckezésben idézett jogszabályok értelmében Szeged sz kir. város adóhivatalát bizza meg. A zálogolás foganatosítása előtt felhívja a" városi
adóhivatal a,600u-1927. P. M. rendelet 47. §-a értelmében, a hátralékosokat, hogy hátralékukat 8
u»p alatt fizessék be, mert különben ellenük végrehajtási eljárást folyamatba teszi és a befizetés
elmulasztása, a hátralékos követelések fenntartásával, a juttatás elvesztését is maga után vonhatja.
Az Országos Fölbirtokrendező Bíróság egyfsbirájának 554—1941 OFB számú végzése ellen a
közhirrétcteltől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye az Országos Földbirlokrendezö
Bíróság Tanácsához^
. Szeged, 1911 március 19-én.
Városi adóhivatal.
Szeged sz. kir. város I. fokn közig,
hatósága,
7793-1911. kig. sz.

Hivdeiménv

A m. kir. Kereskedelem- és Közlekedésügyi
miniszter ur az 1941. évi 1150. M E. számú rendelete alapján közhírré teszem, hogy az országos
havi, vagy heti vásáron, napipiacon, továbbá búcsúkon Iparos (vagy kereskedő) csak akkor árusíthat, ha az az elsőfokú iparhatóság, amelvik
szanpanföző
az iparjogositvánvt kiádta a vásári, piaci, illetőa tökéletes zsirszóda- leg búcsú árusítására neki külön engedélyt adott
póttó
Az ilyen értelemben kiadott engedélv halálva
Ezt kérje mindenütt. — az egész ország területére kiterjed. A kiadott
Forgalomba hozza
engedély visszavonható, ha az engedélyes megbízhatósága kétségessé válik, vagy ha az engeVénusz Drogéria
délyesek nagy számára tekintettel, vagv egvéb
Mikszáth Kálmán utca közérdekből egyes engedélvek visszavonása szük5 szám.
228
ségessé válik. Az az iparos (vagy kereskedő*,
aki az országos, havi, heti vagv napi piaconELADOM
magasföldszinfes csalá- vagy búcsún az iparhatóság külön ensedMve néldi házam, jókarban, 5 kül árusít kihágást követ el és 2 hónapig terjedő
szobás, hajlós, minden elzárással büntethető.
komforttal, szép kertEz a rendelet nem vonatkozik" azokra az ipatel, gazdasági
udvar
rosokra
(kereskedőkre), akik a zsidótőrvénv ér.
épületekkel. Kápolna U.
14 sz. (Kálváriánál) — felmében az országos, liavi. heti és napi piacok,
Megtekinthető: délben valamint búcsúk látogatásától már el vannak
12—2 óra között és va- tiltva.
sárnnD bármikor.
214
Az engedély megadása iránti kérelmeket "(2
Egy tonnás Buick • kis pengő okmányhélveggcl ellátott kérelemben az
fehér, prima eladó. — iparjogositvánv csatolásával) 1941. évi április hó
Hódmezővásárhely, —- 1-ig az I. fokú közigazgatási hatóságnál, bérház
II em. 1-4. sz. szobában kell benyújtani.
Andrássv u. 20.
A vásáron, piacokon, illetőleg búcsúkon az
FŰZZÖN
TAKARÉK 1911 évi máius hő t-ig az epre kiado't külön enFASZÉN
gedély nélkül is lehet ipart (kereskedést) gyakoTŰZHELYEN!
D. C- megtekinthető — rolni.
Szeged, 19ft március 7.
főzés közben. Léb, AtDr. Temesvári' Láízlu sk., a1Jegyz.fi
tila u. 5,
4-2

pptf-vfttf
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Szeged sz, Icir. város adóhivatalától.
21.656—1941. va. sz.
Tárgy: FöJdbérlők
adómentessége,
^
kézmüiparosokra
vonatkozö
adókedvezmények,
ügynöki
jutalékok után az ált, ker. adó
lerovása.

Hirdetmény
Felhívja a városi adóhivatal az adózó közönség figyelmét a 160.000—1910. P. M. sz. rendelet
következő rendelkezéseire:
1. Az általános kereseti adó alól állandó adómentességben részesülnek azok a földhaszonbérlők, akik túlnyomórészt mezőgazdasággal foglalkoznak, egy község határában saját szükségletük
kielégítésére, csak annyi földet bérelnek, ameny. nyinek a kataszteri tiszta jövedelme legfeljebb
25
pengőt (21.55 aranykoronát) tesz ki.
Azok a löldbérlök, akiknél a fenti fellételek
fennforognak és a kedvezményt igénybe akarják
venni, tartoznak a haszonbérleti szerződés, vagy
szóbeli megállapodás létrejöttétől számítolt 30 napon belül a városi adóhivatal földadónyilvántarto osztályánál erre a célra rendszeresített nyomtatványok bejelentést tenni.
2. Azok az önálló kézmüiparosok, akik legfeljebb egy segédet és egy tanoncot vagy segéd nélkül legfeljebb 2 tanoncot tartanak, Szegeden általános kereseti adó fejében 24— P-t, ezenfelül
a segéd után évi J2
P-t, minden tanonc után
évi 6.— P-t, az üzletbér minden 100 pengője után
3
P-t és az évi lakásbér minden 100 pengője
után 2.— P-t fizetnek.
A 60 éven felüti önálló kézmüiparosok, valamint azok az önálló kézmüiparosok, akiknek jövedelme túlnyomórészt napszámból származik, a
fenti adótételek felét fizetik. Az I. és II. járadékosztályú hadirokkantak és kézműipart özvegyi jogon folytató nők a segéd után megállapitotf IS
pengő adót nem fizetik.
A 60 éven felüli életkort és az iparnak özvegyi jogon való folytatását külön igazolni nem
kell. Ezeket a körülményeket a m. kir. adóhivatal az adókivetés során hivatalból veszi figyelembe.
Igazolni kell azonban az adózónak 1'. azt a körülményt, hogy a hadirokkantak, I. vagy II. járadékosztályába van-e sorozva. 2. azt^a körülményt,
hogy jövedelme túlnyomórészt napszámkeresetböl származik. Az első körülményt Szeged város
hadirokkantakat nyilvántartó hivatalától, a másik körülményt pedig Szeged város I. fokú közigazgatásától, szerzett hivatalos bizonyítvánnyal
lehet igazolni. A bizonyítványokat f. évi március
hó Bl-ig a városi adóhivatal iktatójába kell benyujtanL
3. A vállalatok kötelesek az ügynökök és alkuszok jutalékai után az általános kereseti adó,
rokkant ellátásai adó. kincstári pótlék és országos betegápolás] és gyermekgondozási pótadó fejében a kifizetendő jutalék 4.38 százalékát levonni és azt az ügynök lakóhelye szerint, vagy állandó lakhely hiányában a megbizó telephelye
szerint illetékes városi adóhivatal pénztárába befizetni.
Az olyan vállalat amelynél ügynöki jutalékok
nagvszámmal fordulnak elő, vagy azokat részletekben fizeti ki, kötelezettségének eleget tesz abban az esetben is, ha a levont adókat minden negyedév utolsó napjáig, vagyis március, junius,
szeptember és december hó végéig befizeti és
azokat a személveket, akiknek javára a befizetést
teljesítette, a városi adóhivatalnak és az illetékes
m. kir. adóhivatalnak jegyzékbe foglalva kimutatja.
Felhívja mindezeknél fogva. a városi adóhiv*.
fal a vállalatokat, hogy az ügynökök kereseti
adójának befizetése alkalmával a jegyzékeket is
minden esetben adják be.
Szeged, 1011 március hó 20-án.
Városi adóhivatal.
Szerkesztésért és kiadásért felel:

Berev G é z a

főszerkesztő.
a Délmngyarország Hirlap- és Nvomdavállalal Rt.
ü gyrezető-I cra z ga tója.

—oOo—
Szerkesztőség- Szeged. Rudolf-tér 6.. L em. — Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14 — Kiadóhivatal- Szeged Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
Kiadótulajdonos:
Délmairvarorszás Hirlap- és Nvomdavállalal W.
Nyomatott ABLAKA GYÖRGY körforgógépén
Szegen Kálvária utca 14.. telefon 10-84.
FejcíOí üzemvezető. Ablaka István,

