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A belgrádi események
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Pál herceg és a régenstanács lemondott, Péter király
átvette a hatalmat — Szimovics tábornok, vezérkari főnök uj kormányt alakitott — Amerika anyagi segítséget
igért az uj kormánynak

Macuoka többórás tanácskozása Hitlerrel és
Ribbentroppal — Reuter-jelentés szerint
Keren elesett

A bécsi csatlakozás aláírása után szerdán érkezett vissza Belgr _dba Cvetkovics miniszterelnök
és Cincár-Markov, s külügyminiszter. Hazaérkezésük után rövid 20 óra múlva nem várt események következtek be: ézekröl az eseményekről a
belgrádi rádió számolt be csütörtökön reggel hét
órakor. A belgrádi jelentés közölte, hogy Pál
herceg ég a régenstanács lemondott,
II. Péter királyt nagykorúsították éa
átvette a hatalmat.

A király S z i m o v i c s Dusán hadtesttábornokot,
vezérkari főnököt bizta meg az uj kormány megalakításával, tekintettel arra, hogy az események
után a Cvetkovics-kormány lemondott A vezérkari
főnök a politikai élet vezetőivel folytatott tanácskozása után
azonnal megalakította Jugoszlávia u j
kormányát.
Az u j miniszterek azonal átvették hatásköröket

Szimovics tábornok kormánijo
Az u j kormányban miniszterelnök: S z i m o v i c s Dusán hadtesttábornok, vezérkari főnök.
Első helyettes miniszterelnök: M a c s e k . Külügyminiszter: N i n c s i c s Momcsilo. Belügyminiszter: B u d i s z a v l j e v i c s
Srdjan. Hadügyminiszter és haditengerészeti miniszter: I I i c s Bo-

miniszter: K o s z a n o v i c s Szává.
Az uj kormány az ország valamennyi pártjának
vezetőit magában foglalja s igy mint a nemzeti
egység kormányában az ország' minden népe képviselve van. Az uj kormány megalakulását II. Péter király kiáltványa előzte meg, amelyben felhívta az ország lakosságát^ hogy tömörüljön a
trón körül

Megbeszélésre hivfák össze a tartalékos tiszteket
és szokoiokat
Belgrád, március 27. A Német Távirati Iro'da jelenti! A rádió felszólította az összes tartalékos tiszteket, Hogy csütörtökön délután 4
'órára megbeszélésre jöjjenek össze a tiszti kaszinóban.
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A jugoszokolok
(szerb szoEolok) felszólították tagjaikat, hogy 17 órakor jelenjenek
meg
a szokol-otthonokban,
mégpedig felnőttek, fiatalkorúak és geyrmekek egyaránt. Ott további
utasításokat kapnak majd.

Nemzeti eggs£g kormánua
Belgrád, március 27. A MTI délután, közölte az Avala jelentéséti
— A jugoszláv korm'ányváltozás tisztán belpolitikai és vem külpolitikai
kérdés. A jugos z l á v n é p a z utóbbi napokban egyhangúlag
kifejezésre juttatta, hogy a volt kormányt nem tartja alkalmasnak. A jugoszláv nép kifejezte azt

az akaratát, Hogy alakítsák meg a Hemzeii egység kormányát, amely tökéletesen meg is felel
a nép igényeinek. A jugoszláv állam vezetésében csütörtökön bekövetkezett változásnak ezt
a pontos értelmezése és jelentősége. A változós
az egész ország jóváhagyásával
történt.

Amerika üdvözölte Jugoszláviát
Washington, március 27. -A Reuter-iroda jelenti: W e l l e s , az Egyesült-Államok helyettes külügyminisztere, szerencsekivanatait fejezte ki áz u j jugoszláv kormánynak, amelynek megalakulását Washingtonban örömmel
fogadlak. Welles a jugoszláv kormánynak az
Anglia tájnogatásájól szóló törvény alapján
lényleges anyagi segítséget igért. (MTI)

Roosevelt aláirta a 1 milliárd
dolláros törvenal
Newyork, március 27. Roosevelt elnök aláírta azt a törvényjavaslatot, amely a kölcsönadási és bérbeadási törvény értelmében hétmilliárd dollárt irányzött elő a demokráciáknak
ÍÍJÓIQ hadianyag beszerzésére. (MTI)
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Ráma a várahozás állásponttán
Róma, máröius 27. Rómában csütörtökön a
koradélutáni órákban terjedt e l . a jugoszláv
válság híre és érthetően a legnagyobb
feltűnést keltette. Miután jelenleg nem lehet távheszélő összeköttetést kapni Belgráddal és az öttani helyzetről meglehetősen kevés hír áll rendelkezésre, Róma
a várakozás
álláspontjára
helyezkedik. A lapok esti kiadásai kiemelik az
Avala hírszolgálati iroda külön rádióleadásáUak azt a mondatát, hogy a kormányváltozást
nem külpolitikai, hanem belpolitikai okok idézték elő- A lapok még nem foglalnak állást
a
jugoszláv; helyzetben. (MTI),

XVII. éflolnam TF siA
A belgrádi mefropolifa
rádidszozafa
Belgrád, március 27. GavTilo belgrádi metropolita Csütörtökön este rövid rádióbeszédeben egyesülésre szólította fel a népet és- Isten
oltalmába ajánlotta a királyt és a jugoszláv;
nemzetet. (MTI)
Belgrád

narancsnoKánaY
íelhlvása

uj

Belgrád, március 27. Milotids
Sztapanics
Belgrád ú j parancsnoka felhívást bocsátott ki(
amelyben felszólítja a népet, hogy tartsa be d
város vezetőségének rendelkezéseit, őrizze meg
a rendet és nyugalmat és tér}_en vissza a murlkahelyekfe.
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Efstlllueszfeffeh egii hafút
a szuezi csatornán
Berlin, március 27. A Német Távirati Iro'da
jelenti: A Szuezi -Bsatorna újból
használhatatlanná vált a forgalom számára, mert — mini
Kairóból jelentik — ismét elsüllyesztettek egy
hajót a Csatorna közepén. (MTI)

Szaudlarábial Ritához Is
vOröstengerl szlgeteh megszállása
ellen
Beiruth, március 27. A Német Távirati Irodai
jelenti: Szaudiarábia kormánya tiltakozott al
dzseddai angol követnél, amiért Anglia megszálltai
a szaudiarábia! part előtt és Szaudiarábia fennhatósága alá tartozó Farzan vöröstengeri szigetek
néhány fontos pontját. Szaudiarábia kormánya
szerint a megszállás nyilt megsértése az 1927-beit
kötött szerződésnek, amelyben Anglia kezeskedik1
Szaudiarábia területének sérthetetlenségéért. A rab?
körökben az a hir is nagy nyugtalanságot keltett,
hogy 'Anglia megkezdte a jemeni partokon tengerészeti támaszpontok berendezését. (MTI)

Nemet haditelentes
Beflin, március 27. A Német Távirati Iro'drf
jelenti: A véderő főparancsnoksága közliJ
— A német és olasz gépesített Csapatok
március 24-én a reggeli 'órákban rövid Hafd
után megszállátk El Agheliát a nagy Szirtiszöböl p a r t j á n és keletfelé visszavetették az ellenséget. A légierő egyre nagyobb sikerrel
folytatja a Harcot a brit kereskedelmi hajózás
ellen. Délanglia felett végzett fegyveres felderítés során három gyártelepet találatok értek,
egy repülőgépgyár nagy szerelőcsarnokát irt
eltalálták. Egy délanglíai kikötő ellen intézett!
támadás következtében egy nagyobb tizemben
robbanások és tüzek keletkeztek. E g y német
felderítő repülőgép Délanglia felett öt brit vadásszal folytatott légiharü során lelőtt két ellenséges repülőgépet. A német repülőgép elértő
a hazai kikötőt, bár komoly sérüléseket _szen-_
vedeth
— Az ellenség sem éjjel, sem nappal Heirf
repült be német terület fölé. Az ellenség két
repülőgépet és egy záróléggömböt veszített.
Két német repülőgép nem tért vissza. (MTI)

El Aghella elfoglalása..
Kaifó, március 27. Az angol főhadiszállásról
érkezett hírek szerint El Aghéliót, amely Bengházin túl 250 kilométertel a Kireinaikából
Tripoliszba vezető út egyik állomása, körülBelül két héttel ezelőtt az angol hadsereg kiürí-

D S C M A G Y A R O R S Z Á G
2
•
PÉNTEK, 1941. MÁRCIUS 28.
t4:te. Ez volt a szélső pontja a Tripolitania felé
irányuló angol előretörésnek s az angol seregre igen nagy terhet rótt az utánpótlásnak ily

nagy távolságra való állandó fenntartása. Tegnap arról érkeztek hírek, hogy El Agheilát
Tripoliszból előrehatoló csapatok száUták meg,
amelyekben német kötelékek is szerepelnek.
Angol erők támadása El AgheUa ^irtokéért
nem várható.

Ö R Ö

LIEBMANN szemüvegen
Kelemen utca 19 szám*

tagjai, a japán követség képviselői és a külügyi hivatal vezető tisztviselői yettek r é s z t
A Német Távirati Iroda jelenti: Hitler vezér és kancellár és Macuoka japán külügyminiszter ket és féléra hosszat tárgyalt egymással. A megbeszélés a Németországot és J a p á n t
egybefűző barátság szellemében folyt le. A tanácskozáson szóbakerült valamennyi
tisztázandó politikai kérdés. (MTT)

Budapest, március 27. A közellátási miniszter
rendeletet adott ki az egyes bőrtalpú lábbeiifajtáknak a zár alól való íelsz a baditása tárgyában.
Ezek a következők:
1. Férfi félcipő 39 számtól lakkbör, vászon,
műselyem, selyem, bársony, brokát felsörésszel.
2. Férliszandáll, saru és vikendező cipő 39.
számtól, a boksz-, lósevró, csikósevró, lótükörsevró felsörésszel készítettek kivételével.
3. Női regatta, sport és trotőr félcipő 35. számtól vászon, műselyem, selyem, brokátfelsőrésszel.
4. Női zárt és pántos, kivágott és köröm félcipő 35. számtól vászon, selyem, műselyem, bársony, brokát, valamint kecske- és juhbőr felsőrészszel, a sevró, sevret, velúr felsőrésszel készítettek kivételével.
5. Női estélyi cipő, szandált és saru 35. számtól
a boksz, halinaposztó, melton-nemez, düftin, teveszőr felsőrészből készítettek kivételével.
6. Gyermek és leányka m a gasszáru cipő 23—34.
számig vászon, műselyem és selyem, bársony, brokát felsőrésszel.
7. Gyermek fiu- és leánykafélcipő 23—38. számig vászon, műselyem, selyem, bársony, brokát felsőrésszel, valamint kecske- és juhbőr felsöréssze
a sevró, sevrett, velúr felsőrésszel készítettek kivételével.
8. Gyermek-, fiu- és leánykaszandáll és saru
23—38. számig bármilyen felsőrésszel.
9. Mindenféle papucs, bocskor bármilyen felsőrésszel.
10. Házicipő nubak és velúr, borjú, marha és
lóbőr, valamint lakkbőr, valamint disznó- és juhbőr felsőrésszel, a sevro, sevrett résszel készítettek kivételével.
11. Házicipök textilfelsörésszeí.
A rendelet értelmében az emiitett fajta bőrtalpú lábbeli kiszolgáltatásáért utalványt adni,
vagiy efogadni nem szabad.
—oOo—

líeren elesed
London, március 27. A Reuter-iroda jelenti:
Kairóban kiadott különjelentés szerint
Keren elesett.
London, március 27. Illetékes londoni helyen
m e g e r ő s í t i k , hogy Keren csütörtökön este
e l e s e t t . (MTI)
A Stefani-iroda jelenti: Az olasz főhadiszállás
Csütörtöki közleménye szerint olasz vadászalaku-

latok támadást hajtottak végre Paranythia ellen,
séges légitámaszponton. A Földközi-tenger keleti
részén a német légihadtest repülőgépei két szállítógőzöst eltaláltak és súlyosan megrongáltak. Keletafrikában Kerennél az ellenség támadásai megtörnek csapataink SZÍVÓS ellenállásán és ellentámadásain. (MTI)

Churchill

a sulpos óceáni csatáról, az amerikai segítségről ós a jugoszláviai
esemenuehrOl
Amszterdam, március 27. A Német Távirati
Iroda jelenti: C h u r c h i l l miniszterelnök — a
londoni rádió jelentése szerint — a konzervatív
párt választmánya előtt kormányzásának első évfordulója alkalmából beszédet mondott
Miután megemlékezett Chamberlainről, megjegyezte, hogy egy évvel ezelőtt történt kormányalakításával arra vállalkozott, hogy az országot
a legsötétebb óráin vezesse keresztül.,
A háború utáni időkre vonatkozólag kijelentette, hogy reméli az angol pártok egyesülését. A
kiállott veszélyek bizonyára nagyobb hatással
lesznek az angol politikára, mint a mult idők jelszavai. Churchill, hogy jellemezze nagy bizalmát
a jövőt illetően, rámutatott a dünkircheni angol
hadsereg sorsára. Azóta az angol erő figyelemreméltó sikereket ért el. Minden angol győzelemnél
áldásosabb azonban Amerika segítsége.
Anglia
ugyan még most is segithetne önmagán, mégis

örömmel veszi az egész angolul beszélő világ közös fáradozásait.
— Az atlantióceáni csata súlyos lesz — folytatta —, azonban meg kell nyerni, hogy az amerikai segitség Angliába juthasson. Nehézségek és
veszedelmek forognak fenn és Angliának majd
egyszer bizonyára visszaesésekkel is számolnia
kell, azonban elég lelki erővel kell rendelkeznie,
hogv a szerencsétlenségből fokozott erőt meríthessen,
C h u r c h i l l többek között néhány megjegyzést tett a jugoszláviai eseményekről pillanatnyi
Iag érkezett jelentésekre és megjegyezte, hogv
ezek az események a tengelyhatalmak ellen irányulnak. Belgrádban — mondotta _ forradalom
ütött ki. Egy uj jugoszláv kormány, amely képes
volna az ország szabadságát védelmezni, számithatna ugy az angol birodalom, mint az EgyesültÁllamok minden lehető segítségére. (MTI)
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Milyen cipőket lehet
vásárolni jegy nélkül

nacnoha többórás megbeszélése Hitlerrel
és Ribbeníroppoi
Berlin, március 27. A Német Távirati Iroda
jelenti! Ribbentrop birodalmi külügyminiszter
Csütörtökön délelőtt megbeszélésen
fogadta
Macuoka külügyminisztert- A megbeszélés szívélyes és egyetértő légkörben folyt le. A több
órán át tartó megbeszélés folyamán
teljes
egyetértésre jutottak mindazokban a kérdésekben, amelyek a Kármashatalmi szerződésekben
lefektetett német-olasz-japán
együttműködésből adódnak. A fogadáson a japán küldöttség

E Z N I L

Április 30-xg
menhosszabbitották a hadiköicsönbefelenfések hafárideiét
Budapest, március 27. A hivatalos lap pénteki
számában megjelent 2310—1941 ME. számú rendelet a hadikölcsonkötvények
letétbehelyezésére,
előirt határidőt 1941. ápriíis 30-ig meghosszabbítja.
tv A
1. Azok helyett a hadiköicsönkötvények helyett,
amelyekét az 1919—21. években az átmeneti szerbhorvát-szlovén megszállás alatt álló területek
megszálló hatóságánál beszolgáltattak, a beszolgáltatásokat igazoló elismervényt kell beszolgáltatni.
2. Ugyancsak a címletek beszolgáltatását igazoló elismervényeket kell a román hatóságoknak
beszolgáltatott hadikölcsonkötvények helyett is
letétbehelyezni. Ha azonban a hadikölcsonkötvények annakidején olyan román pénzügyigazgatóságoknak, vagy adóhivataloknak szolgáltattak
be, amelynek székhelye újra visszacsatoltatoft,
ugy a címletek átvételét igazoló elismervényt annál a pénzúgyigazgatóságnál, illetőleg adóhivatalnál kell letétbe helyezni, amely az elismervényt
kiállított román hatóság hatáskörébe juttatott |
tennivalókat, vagy azok egy részét átvette.
3. Azok, akik a 8. hadikölcsön kibocsátásához
tartozó kötvényeket az 1918. év őszén bekövetkezett események következtében kézhezvenni máj
nem tudták." a jegyzett összeg befizetését igazoló
elismervényt helyezzék letétbe.

Tclefci miniszterelnök beszéde Szaímöron

„Az ezeréves magyar politika: a megbecsülés, az ósszeíorrás es a
szabadság politikája"
Szatmárnémeti,
március 27. Szatmár vármegye csütörtökön ünnepélyes keretek között tartotta alakuló közgyűlését. Az alakuló gyűlésen
résztvett Teleki P á l gróf miniszterelnök is.
— Itt a megyének szolgálatában — mondotta beszédében a miniszterelnök — mint a
megye tisztviselője, már negyven évvel ezelőtt
tanultam meg először azokat az elveket, amelyek szerint ezt az országot ma kormányozni
kell- Mint egy vegyesnyelvű vármegyének
tisztviselője és egyrészben román nemzetiségű
járásnak szolgabírája, tanultam meg a közös
hazafiságot szolgálni. Ma ez országos feladatA nemzetiségi ké~dés ma a megyét, az országot és az egész világot egyaránt érdekli. Mindazok, akik ezt érzelmileg is felfogják és akikben értelmileg és érzelmileg keressük a hazafiságot, valóban a nemzet testet, a nemzet szerkezetét is jelentik. Ebből áll a nemzet. Én azt
mondom a b*ent István birodalmába visszatért nem magyarajkúaknak, hogy
ugyanolyan,
honfitársakat
látok bennük, mint a többiekben
és akik közülük hazatértek, éppúgy a nemzethez tartozik,
ha lelkében megvan az egység.
Csak az nem tért vissza, akinek a lelkében és
a haza új. Folytatjuk azt a politikát, amely ezer
éven át jelentette a nemzetet. Ez a politika a
megbecsülés, az összeforr ás és a szabadság poílitikdia. Ez a szabadná* sohasem jelentette <U4.

hogy az egyik fél elnyomja
a másikat,
szabadság mindig mindenkinek
egyforma
badságot hozott

ez a
sza-

— Nálunk a nemzet sohasem jelentette a
fajt — hangsúlyozta a miniszterelnök-. — A
nemzeti érzés sohasem jelentett
magyarosítást. A közvéleménynek fel kell ismernie azt a
nagy feladatot, amely ma nagy magyar fel
adat: soknyelvű országot mindenki
irányában
méltányossággal
és igazságossággal
kormányozni. Kormányozni pedig csak olyan hajót
lehet, amely nem esik szét. Éppen ezért csak
egy felfogás érvényesíthető — mondotta a mi
niszterelnök..— Ma nem olyan időket
élünk.
hogy az országot széthúzással gyengíteni
lehessen.
A miniszterelnök ezután
hangsúlyozta,
hogy kormányzati nehézségek mindig lesznek,
bármilyen kormány is áll a nemzet élén. Nem
is annyira kormányzati nehézségek, mint inkább az ország nehéz helyzetéről beszélt ezután és hangsúlyozta, hogy itt,
Magyarországon még mindig sokkal jobban
élnek,
mint
igen sok más államban• Bátorságra van szük
ség ós szembenézünk azzal a veszéllyel,
amely
kívülről jön, de szembenézünk azzal a veszély
lyel is, amely belülről fenyeget• Legyünk tehát bátrak, anyagiakban és lelkiekben

BRILLIÁNS

Tiszta hibátlan egy karátos Brilliánsért P
2 0 0 0 - 2 4 0 0 is fizetek. Magas árban veszek

arany ékszereket*
ezüst

evőeszközöket,

Schatfhausen*

O m e g a márkás zseb- és karórákat

F I S C H E R LÁSZLÓ
óra-, ékszerttzlet*

Steged, Kiauaál-tér

-világfilmjének ma premierje a

Előadások kezdete a film rendkívüli hosszúsága
5, SA7 és 9 ó r a k o r .

miatt:

Küzdelem a nőért és a folyékony aranyért!

Korzóban

Szédítő t e m p ó j ú , m a g a s feszültségű d r á m a :

Clark Gable
Spencer Tracy
Claudetfe Colbertl
Hedy Lamarr
i z g a l m a s főszereplésével!

Havonta 3000 cipő

Közellátási értekezletet tartottak a városházán
(A Délmagyarország
munkatársától)
A városi hatóságokat a icipőjegyek kiosztásának közelgő határideje foglalkoztatja. A cipőjegyek
ugyan még nem érkeztek meg Szegedre, de a
szükséges utasításokat és rendelkezéseket,
amelyek a kiosztással kapcsolatosak s amelyekhez a hatóságnak és a közönségnek egyaránt tartania kell magát, m á r megküldték,
azokat most tanulmányozzák az illetékesek. A
közellátással kapcsolatos problémák általánosságban állandó megbeszélés tárgyát képezik a
hatóságok Között. Csütörtökön a főispáni hivatalban megtartották a főispán által hetenként
rendszeresített közellátási értekezletet,
amelynek ülésezése legutóbb Tukats főispán, közellátás! kormánybiztos szabadságideje alatt néhány Hétig szünetelt. Az 'értekezleten, amelyen
résztvettek dr. Pálfy József polgármester, az
érdekképviseleti szervek, valamint a meghívott
hatóságok" vezetői, letárgyalták a közellátás
időszerű kérdéseit.
X cipőellátással kapcsolatban ú g y 'értesüTtínk, hogy megállapították,
a Szeged számára
kiutalandó egyhavi -cipőkészlet mennyiségét. X

Szeged számára megállapított
mennyiség,
amely hír] szerint havi 3000 Cipő, kiegészítve
azokkal a lábbeliekkel, amelyek a nyár folyamán fatalppal és különböző preparált talpakkal kerülnek forgalomba, elég lesz a város
szükségletének
ellátására.
Természetesen ez
csak a cipőkereskedöi forgalomban árusítható
cipők száma, a 'cipészek által készíthető lábbelik száma a részükre megállapítandó talpbőr
mennyiségétől függ.
Ezzel kapcsolatban kell megenjlítenj, hogy
megtörtént a talpbőrelosztó nagykereskedők
kijelölése. Amint jelentettük, a közellátási miniszter három
talpbőrelosztó nagykereskedő
kijelölését engedélyezte Szeged,
Hódmezővásárhely és Csongrád vármegye területére.
Ehhez
képest Szeged, Hódmezővásárhely polgármestere és Csongrádmegye alispánja közös megbeszélés alapján kijelölte a talpbőrelosztó
nagykereskedőket. Szegeden Róka Gyula bőrKereskedő, Vásárhelyen a Szénást
és Holticég, Szentesen Lénárt
Gyula bőrkereskedő
osztja el a kereskedők között a Bőripari Bizottság által kiutalandó t a l p b ő r t

Megkezdődött a városrendezési terv tárgyalása —
kellő érdeklődés nélkül
Szűkebb bizottságot küldtek ki a terv részleteinek letárgyalására
(2
Délmagyarország
munkatársától)
Az megkapták a tervezet egy-egy példányát, hogy
1937. évi VI. törvénycikk kötelességükké teszi áttanulmányozhassák és a tervek ismeretében
a városoknak, hogy városfejlesztési
programot mondhassanak róla véleményt a bizottság legkészítsenek és a jövőben eszerint alakítsák a közelebb összehívandó ülésén. A polgármester
város képét. A polgármester utasítására a vá- tegnapra hívta össze a városrendezési bizottrosi mérnöki hivatal is hozzáfogott a tervek sági ülést a tervezet letárgyalása végett. Teelkészítéséhez. A tervek részletes kidolgozására kintettel arra, hogy nagyhorderejű kérdés tárPálfy-Budinszky
Endre főmérnök kapott meg- gyalása került szőnyegre s a város jövő képébízást. A hatalmas munkával pár hónappal ez- nek sorsáról kellett dönteni, a városrendezési
előtt készült el és 145 gépelt oldalra terjedő bizottságot kiegészítették
az illetékes
hatósádolgozatát beterjesztette a városrendezési bi- gok, testületek, érdekképviseletek
kiküldötteizottság elé, amelynek tagjai valamennyien vel. Mintegy százan kaptak meghívót a bizottságnak a városháza közgyűlési termében megA legszellemesebb szatíra!
tartandó
értekezletére, a bizottsági tagokat
A legmulatságosabb vígjáték!
azonban úgylátszik nem nagyon érdekelte a
A magyar filmgyártás legújabb
kérdés, mert a meghívottaknak
Csak miptegy
értékes alkotásai
negyedrésze
jelent
meg
az
ülésen.
CSORTOS ntolérhetetlen l a k á j szerepében
Dr. Tóth Béla helyettes polgármester nyi14
totta meg az ülést és rámutatott a tervszerű
városfejlesztés alapvető jelentőségére. A tervezethez dr. vitéz Meskó Zoltán ny. ofvos-tábornok, dr- Hunyadi-Vas
Gefgely és Sebestyén
Endre építészmérnök szóltak hozzá. A felszólalók méltaták a mérnöki hivatal nagy alaposSzitnyay Zoltán közismert szatirikus regényének filmváltozata.
sággal; szakszerűséggel és sok ötlettel kidolgozott tervezetét, amelyet a nagybrzottság
ezután
MEZEY, SIMOR, SZILASSY, CSORTOS,
RÓZSAHEGYI, SOMLAY, GREGUS
általánosságban
elfogadott, részletes
letdrgya| Ma, szombat és vasárnap is.
5, 7, 9
lásra azonban egy szűkebbkörü
bizottságnak
ádótt
ki.
"A
szűkebbköríx
bizottság
tagjaivá
BaBelvárosi Moziban
logh
Pétert,
Erdélyi
'Andrást,
dr.
Hunyadi-T_as
M

Gergelyt, Kispéter Lőrincet, dr.
Kogutowicz
Károlyt, vitéz dr. Meskó Zoltánt,
Szolcsányi
Istvánt, Peták Nándort, Rainer Ferencet, Sebestyén Endrét, Schmidt Ferencet,
Szitányi
Bélát, dr. Tóth Imrét, Wagner Ferencet, Wagner G y u l á t dr. Katona István tanácsnokot és
dr. Buóóz Károly műszaki tanácsost delegálták. Ez a bizottság sorozatos üléseken tárgyalI ja a tervezett részleteit és üléseire a szükséghez
" képest különféle szakértőket és az érdekelt Hatóságok képviselőit is he fogja hívni. A részletes tárgyalások befejezése után a már teljesen'
kiérlelt városfejlesztési programot ismét a
nagybizottság elé terjesztik. H a a tervezetet a
nagybizottság részleteiben szintén magáévá teszi, javaslattal viszik a törvényhatósági közgyűlés elé.
A terv rendeltetése az, Högy az 1937. évi VT.
törvénycikkben előírt éltalános és részletes
városrendezési tervek kidolgozásához és e g y
messzetekintö városfejlesztési
politika
folytatásához alapokat nyújtson. A bizottságnak most
bemutatott tervezet hét főcsoportra oszlik, az
egyes Csöportok az adottságok, a település, a
gazdasági élet, a közlekedés, a városrendezéssel kapcsolatos különféle kérdések, a városkép
kialakítása és Végrehajtása öímszók alatt 37
fejezetben t á r g y a l j a a városrendezés és városfejlesztés legfőbb' problémáik X tervezet foglalkozik a tervek megvalósításának pénzügyi
és jogi eszközeivel is, ismerteti ezenkívül a
városfejlesztési törvény ezideig Szegedért végrehajtott rendelkezéseit.

Keresztes-Fischer belügyminiszter a szociális gondozás
feladatairól
Budapest, március 27. Xz Országos Szociális
Felügyelőség által rendezett szociális értekezleten Keresztes-Fischer
FeíenjC belügyminiszter beszédet mondott.
— A szociális gondozás újjászervezésével —
mondotta többek között — azt a Célt kívánjuk
elérni, högy a segítés a jövőben ne adomány
és ajándék legyen, mert az a tapasztalat szerint nem vezet célhoz. Feladatunk nemcsupán
anyagi, hanem szellemi és erkölcsi nevelés is
egyaránt• Ezeknek az ideális céloknak eléréséhez természetesen idő kell, ha azonban mellettünk áll egy elhivatott gárda, akkor biztos
vagyok benne, hogy Céljainkat elérjük. Tegyünk félte minden egyéni érdeket — fejezte
be beszédét a belügyminiszter — s csak a nemzet szempontjainak figyelembevételével
álljunk
be ebbe a termelési munkába.
A legaranyosabb és legamerikaibb
színes revü-vigjáték

ANNA NEAGLE é, $
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Mindenkit elragadott a remek muzsika, a remek
játék, a káprázatos kiállítás
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(A Délmagyarország
munkatársától)
Az újságok utolsó oldalán Dapról-napra olvashatja
az ember azokat az apróhirdetéseket, amelyek
gyermektelen
házaspárnak
házmesteri állást
helyeznek kilátásba. Hogy melyek azok
az
okok, amelyek az állé« elDyeréset gyermektelenséghez kötik, fölösleges most ú j r a ismételniAzok a következmények azonban, amelyek
csak a gyermektelen Házaspárok alkalmazásiból adódnak, szomorú képet adnak egy-egy szerencsétlen, többgyermekes család sorsán keresztül. Emiatt nem tud elhelyezkedést találni Csóré Ferenc házmester-napszámos sem,
aki most két kisgyerekkel, egy beteg asszonynyal és tétlenségre kárhoztatott két kezével
v á r j a egy fásszínben, hogy valamerre forduljon a sorsa.
TdtHóndás
Csőre Ferenc, mint annyi más társa, honvédelmi kötelezettségét teljseitette az elmúlt télen. Itthon maradt két kisgyermeke, az ötéves
Julié és a 3 éves Ferenc, meg a felesége. Csőre
Ferenc házmester volt a Pusztaszeri-utca 22.
számú Házban. Egyedül maradt, feleségére hárult az a feladat, hogy ellássa a házmesteri
munkát, takarítást és minden más házköriili
elfoglaltságot, ugyanakkor pedig — tekintettel
arra, hogy ez a munka Csak a lakást biztosítja '
—. keresni kellett a két kisgyermek és a sajátmaga élelemzésére is. Nem tudott minden tekintetben megfelelni s emiatt felmondtak a
Csöre-CsaTádnak. A felmondási per folyamán a
bíróság márciusig haladékot adott Csőre FerenBűek, — aki időközben hazajött és remélte, Hogy tavaszig majd csak akad valahol munka és valahol egy lakás, ahová beköltöztetheti
kis Családját
Uaisza

a

mu*iUa

után

Ezután kezdetét vette az általáiibsun ismert
Hajsza a munka után. A hatósági munkaközvetítőben s minden egyéb más munkaalkalmat, vagy lehetőséget megmutató helyen járt
Csőre Ferenc. Sok helyen már a gyerek se lett
volna baj, de az állás éppen be volt töltve és
Csőre Ferenc Családja nem tud várni időtlenidőkig . . . Sok helyen — éppen az apróhirdetését mntatjág még azt a bajt — m á r nem felelt meg munkavállalónak a kétgyermekes
Csőre Ferenc- Elküldték. S ebben a munka
utáni hajszában egyre közledett a kiköltözés
időpontja, Kiköltözni, de hóval Egyetlen fillér nélkül senki sem ad még átmenetileg sem
hajlékot egy négytagú Családnak. És az állástalan HázmestemapszámCs tovább folytatta a
hivatalok bebarangolását- Minden hivatalbari
előadta a helyzetét, minden hivatalban meghallgatták, még a nevét is felírták, de eddig
semmi eredménye nem lett a sok
gyaloglásnak.
Csőre továbbra is állás nélkül maradt.

lüiaköítaiás
Március első napjaiba® aztán a szokásos
hivatalos eljárással kilakoltatták
a Pusztaszeri-utca 22. számú házból a Csőre-családot. A
bátorokat kitették az utcára. Az egész u t í a
öszegyűlt, némán nézték az emberek a kis család kényszerű elköltözését. Csőre végső elkeseredésében még az ügyvédet is megtámadta, önmaga is tudja, hogy nem cselekedett jól, de
azt sem tudta, mit csinál. Néhány
bútordarabja kinn az utcán, az eső huU. hideg van, a
gyérekek és az asszony már hetek óta betegek.
Hova menjen. Egy napig Dorozsmán talált a
család átmeneti menedéket egy rokönnál, a z t l n
ú j r a be kell jönni a városba, mert nem l j h e t
az utcán Kairml a bútorokat
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KESERŰVÍZ

tto^uMasban
Most már nem is mnnka ntári Kellett nézni,
hanem valami kis zug után, ahol ha Csak átmenetileg is, de meghúzhatják magukat. Csőre
Ferenc és a felesége megkezdték a körútat végig a városon. És végre Felsőváros egyik utcájában találtak egy üres fásszint, ahová behurcolkodhattak. A Debreceni-utca 27. számú
házban a fásszín üresen állt, abba bele lehetett
pakolni azt a néhány bútort, amely a Csőreosalád egész, vagyonát képezi-

A gyalog járó király

Megemlítettem nemrég, milyen szenvedélyes
dohányos volt Tallián Béla néhai Házelnök, most
azt mesélem el, hogy milyen lehetetlen helyzetbe
tudja az embert sodorni a szenvedély.
Valami királyi fogadtatás volt Budán, nagy
cerimónia, diszmagyarruhás, meg uniformisos emberek tömege meztelen vállú asszonynéppel tarkítva. A szertartások a szokásos mederben poregtek le, voltak megszólítások, bemutatások,
(amikről mindig másnap jut eszébe a kitüntetett„Szoba"
a
fásszinbcH nek, hogy milyen okosakat mondhatott volna ti).
aztán a király viszavonult a kíséretével és néhány
kiválasztott valamelyik kisebb terembe, a társaEbben a fásszínben rendezkedtek be úgy, ság megrohamozta a büffé-asztalokat, esetleg tánahogy lehetett. Ugy gondolták, hogy valahol colt.
majd akad lakás is, a fő, hogy a bútorokat siJó is lett volna minden, csak éppen dohányozkerült fedél alá vinni az eső elől. De aztán nem ni nem volt szabad, már pedig ez a legnagyobb
akadt sehol sem lakás és így a két
gyerekkel kín annak. aki. hozzá van szokva.
_ Csak egy cigarettát, abból is két szippanés a feleséggel behutCólkodoH a pajtába Csőre
tást! _ sóhajtott Tallián.
Ferenc• A két gyermek súlyos beteg, mindEltűnök egy pillanatra, gondolta magában, elég
kettő orvosi kezelés alatt áll: méreg a fdsszín nagy ez a palota, valahol csak akad egy zug. Minyirkos levegője, vizes talaja. Az ágyak a fás- vel pedig legjobb az egyenes ut, vállon ragadott
szín sarkában, a szekrény, meg egyéb más kis egy lakájt.
— Kedves barátom, hol szippanthatnék titokbútordarab alatt húzódnak meg, csak szétszedve lehetett elhelyezni a pajtában. A földön két ban néhányat?
_ Ezen a kis ajtón ki méltóztatik menni, ott
szalmazsák fekszik, ezt a két szalmazsákot osztfolyosó
következik, annak a vége igen alkalmai.
ja meg éjszakánként az egész Csőre-család.
Nagyszerű, köszönöm.
Enni alig van mit, hiszen mnnka nincs és ha
Megy is Tallián, rágyújt s abban a pillanatban
munka nincs, pénz sinös. Dideregve, vacogva feledve' minden keserűség. Csakhogy egy cigaretta
várják most nap-nap mellett a gyerekek, hogy semmi, hamar véget ér, gyujtsunk rá a másodikvégre meleg legyen valahol, hogy végre vala- ra is.
Abban a pillanatban sarkantyupengést hall,
mi ennivaló kerüljön a szegényes asztalra. Csőre Ferenc, a családfenntartó szakadatlanul valaki közeledik. Mégis csak restellené, hogy
j á r j a a várost, minderi munkát elvállalna, csak ilyen turpisságon kapják. Kegyelmes ur, aki nem
tud uralkodni a szenvedélyén! Itt egy ajtó, hátha
kapna. A „szobában" egyre betegebbek lesznek nyilik, gyerünk gyorsan be.
a gyermekek, az asszony s neki is egyre inHát nyilt. Szép márványos helyiség volt, ellátkább fogy az ereje és a hite. Sötét van és hi- va minden kényelemmel, már bizony hiába csürjük-csavarjuk, angolos ennek a berendezése és
deg abban a fásszínben, ahol a deszkahasadé
kokon besűvít a szél és bever az eső a szalma- kézmosásra is szolgál. Hogy egy valóságos belső
zsákra. Újságot is kér ott, ahol megfordul titkos tanácsos most cigarettázik benne, az szóra
sem érdemes. Megtett ehhez hasonlót diákkoráCsőre Ferenc és nézi az apróhirdetéseket. Sze- ban is, az a fő, hogy biztonságban legyen.
retne újra házmester .lenni, de két
gyermeke
Erre halad el a sarkantyús, hallani a lépéseit,
van • • • Eddig nem járt eredménnyel a pró- — hát uramfia, akkor csak kivágódik az ajtó, pobálkozása. De szünet nélkül rójja tovább is a foncsapott kalapu lakáj tárja fel s belép rajta a
város utcáit. Dolgozni akar.
, király, saját személyében Ferenc József.
Talliánnak torkán akadt a füst, az arca színeket váltott, még csak hebegni sem tudott, de a;
cigarettát épp uigy a tenyerébe rejtve, a háta mögött tartotta, mint akármelyik diák. ha váratlaKik mentesülnek Erdélyben
nul felbukkan az osztályfőnök. A király sokkal
a zsidótörvény batáiya aiéi? közvetlenebb volt, megértett mindent, mosolygott.
— Ja, ja, kedves Tallián, én is ismerem a doA hivatalos lap esütörtöki számában minisz- hányzás szenvedélyét. Nem tesz semmit. Hát naterelnöki rendelet jelent meg, amely szabályozza gyon örültem...
Azt jelentette ez, hogy el lehet menni, vége a
a zsidótörvénynek a hazatért keletmagyarországi
és erdélyi országrészben való végrehajtását Meg- kihallgatásnak. Ha azonkívül is meg volna illaállapítja azokat a határidőket, amelyeken belül el tőd ve,-legfeljebb később...
Mikor bizalmas politikai körökben arról kekell készíteni különböző kamarák névjegyzékeit,
meg kell tenni a kereskedőkre és iparosokra vo- rült beszéd, hqgy kit milyen alkalommal szólított
natkozó bejelentéseket, továbbá a vállalatok al- meg a király, (amit tudvalevőleg a dédunokák sö
kalmazottaira vonatkozó bejelentést. A zsidók or- szoktak elfelejteni és annál kevésbbé felejtik el,
szággyűlési választójogára és a földbirtokpoliti- minél demokratább, vagy pláne forradalmibb párti
kára vonatkozólag külön rendeletek intézkednek. volt a nagvapa), Tallián Béla rendszerint nagyon
,
Megállapítja a rendelet azt is, hogy kiket lehet iókedvű lett.
—
Azért
egyiktek
se
beszélt
vele
ott, ahol «n.
mentesíteni a zsidótörvény hatálya alól. A minisz_ Kérlek a'lásan, kegyelmes uram, órák hoszterelnök 30 nap alatt mentesíthet olyan személyeket a zsidótörvény hatálya alól, akik a visszacsa- szat lovagoltunk egymás mellett, a legkényesebb
tolt országrészeken az elszakitás ideje alatt a ma- témákat feszegetve — dütö'tte ki mellét a generágyarság létérdekeiért folytatott küzdelemben sú- lis
lyos kockázatot vállalva, tartósan közreműködtek
_ Lovagolni? Az is valami? — felelte Tallián
és ezzel kimagasló érdemeket szereztek.
Amikor mi diskuráltunk, gyalog Járt ő is.
Bob
Ugyancsak mentesíthet a miniszterelnök olyan
személyeket, akik az országhoz visszacsatolt keleti és erdélyi területen a román uralom alatt a
magyarsághoz hfi magatartásuk miatt szabadságukat, vagy testi épségüket kockáztatták, hosszabb
szabadságvesztést, vagy testi bántalmazást szenvedtek, vagy a magyarsághoz való tartozásukat
az elszakitás ideje alatt tanusitott magatartásukkal kétségtelenül megváltatták.
Nyole tagból álló bizottság tesz javaslatot a
kapható: Kf». 110 P-ért a
mentességek megadáséra. A bizottságot és annak
elnökét a miniszterelnök nevezi ki az erdélyi magyarságnak az elszakitás ideje alatt volt vezetői
közül. A bizottság hivatalból terjeszti elő javasés a T i s z a L a j o s körúti
latát, mentesités iránti kérelmet a bizottság elé
elárusító Helyen
«
terjeszteni nem lehet
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Az aiominiinn szerepe
horunhban
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0r. Eperjessu öijöröu szabadegyetemi
előadása
(A Délmagyarország munkatársától) Az Egyelem Barátainak Egyesülete rendezésében az egyetemi
aulában csütörtökön délután »Az alumínium jelentősége napjainkban* cimen tartott előadást drs
E p e r j e s s y György tanárképző főiskolai tanár.
A szabadegyetemi előadást S z é c h é n y i István
nyitotta meg. A nagyszámban összegyűlt hallgatóság előtt Eperjessy György elöljárójában vázolta
az alumíniumgyártás történetét. Alumíniumot először 1827-ben állítottak elő. Rendkívül magas ára
miatt ékszereket gyártottak belőle. A mult század
végén kezdték meg a technikai kérdések megoldása után nagybani előállítását s ekkor egyszerre
versenytársa lett az addig alkalmazott összes fémeknek. Elterjedését annak köszönheti, hogy
könnyű, a légköri hatásoknak ellenáll és nem
rozsdásodik, ötvözetéből állították elő azt az
anyagot, amely a repülőgépipar fellendítését tette
lehetővé.
— Ma már autóalkatrészeket, karosszériákat,
sőt vasúti kocsikat is készítenek az alumínium
ötvözeteiből. Napjainkban, a háborús gazdálkodás idejében különösen nagy jelentősége van az
alumíniumnak — folytatta előadását —, mert ezzel a behozataltól elzárt fémeket, főként a rezet
ós ént igyekeznek pótolni. Az alumíniumnak köszönhetők a gyujtóbombák is. Az aluminiumporból
és vasoxidból álló thermit-keverék meggyújtva
igen magas hőmérsékletet szolgálta: ezt használják fel a megfelelő szerkezettel ellátott gyújtóbomba előállítására, másrészt az iparban az ügynevezett
Goldsehmiedt-féle
thermit-el járásnál
használják' fel a thermit-keverék tulajdonságát A
magas hőfok ugyanis lehetővé teszi az arélsineb
és lemezek összeolvasztását, összeforrasztását.
— Magyarország az egész világon Franciaország u*án » második helyen áll az alumíniumgyártás nyersanyagának, a bauxitnak termelés-bon.
Dunántúli bauxitlelöhelyeink. még nincsenek Uiakn'ázva- A nagy erővel folyó termelés eddig két
alumiumgyárat működtetett Magyarországon rövidesen megindul egy harmadik gyárnak működése fs. Az aluminlumnak azért van rendkivül nagy
Jelentősége, mert nyersanyaga szinte korlátlan
mennyiségben ál] a z emberiség rendelkezésére,
míg a többi fémek ércei fogvóban vannak Ennek
folytán ^nemcsak napjainkban, hanem a jövőben is
rendkívül nagv jelentősége lesz az alumíniumnak.
Az érdekes előadást hosszantartó tapssal köszönte meg a közönség.

AZ OIÁ/ASÖ ROVATA
\ sporthorgászok panasza
Mélyen tisztelt Főszerkesztő ur! A sporthorgászok szezonja immár megkezdődik, de nagy baj
van a »Nagvfa«-i Holttiszaágban, nem tudjuk megközelítem, mert amikor az ármentesitő társulat
tavaly uj csatornát vezetett a zsiliphez, áthágták
a töltést és a zsilip torkolatánál nem hagvtak átjárót. Tavaly őszig volt egy ideiglenes átjáró, de
azt elbontottak. Ez nekünk, sporthorgászoknak
nagy hátrányt jelent, csak ugy tudjuk a vizet megközelítem. hogy a régi csatorna partján bemegyünk a »Vitézi telepre* és onnan a csatorna másik partján a kiindulő p o n t r a én - Irll< vissza. Ez
óriási kerülő, ami kerékpárral is icénvbe vesz 30
percet. "Az a kérésünk, hogv mivel adót is fizetünk a bérleten kivfil, fektessenek le két szál deszkát a vizhuzó telepnél, amin átjárhatunk annál is
inkább', mivel csak a vizhuzó telepen van iható
viz. A két szál pallödeszka oly csekély költségbe
kerül, hogv ezt az áldozatot igazán meghozhatják.
Remél,pik. h o g y kérésünk meghallgatásra talál.

Soraink közlését megköszönve, maradunk tisztelettel: N a g y f a i holttiszai sporthorgászok'
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Hozzávalók t 1 dkg vaj, 12 dkg cukor, I tóját,
•Ti csomag Dr. Oetker vaniliakrémpor, kb. S-6
evőkanál tej, 25 dkg liszt, 2 teáskanál Dr. Oetker
sütőpor. — Rátét: 50- 75 dkg alma.
Beszúráshoz: kevés porcukor
A habosra kevert vajhoz hozzáadjuk a cukrot,
tojást is kb. 2-3 evőkanál tejjel elkevert krémport. A Dr. Oetker sütőporral kevert, átszitált
lisztet a tejjel felváltva hozzáadjuk. A tészta
oly sűrű legyen, hogy essen a kanálról. Zsírozott
tortaformába töltjük, tejbemártott
evőkanállal
simára húzzuk. A negyedekre vágott alma.
gerezdeket hosszában felkarcoljuk és a tésztává
rakjuk. 45 percig jó meleg sütőben
süliük.
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sütőporral es vaníllíncukorral!

A Kereskedelmi es iparkamara
érdekképviseleteinek eríckcileíc l e f á r M t a
a vásári es piaci törvenpfervezetef
(A Délmagyarország
munkatársától)
A kereskedelmi és iparkamara érdekeltségei csütörtökön este nagy érdeklődés mellett tárgyalták a vásárokról szóló törvénytervezetet, amelyet véleményezés végett küldött le a kereskedelmi miniszter- Dr. Koüsondy Gyula miniszteri biztos-elnök megnyitóbeszédében ismertette azokat az okokat, amelyek a törvénytervezet
elkészítését szükségessé tették.
Dg. Demény Alajos főtitkár részletesen ismertette a tervezetet. A törvénytervezet legfontosabb rendelkezései azok, amelyek a túltengő
vásárok számának apasztására és az úgynevezett vásári vándorkereskedelem
szabályozására
vonatkoznak. A hetipiacokra nézve a törvénytervezet úgy intézkedik, hogy csak a vásár
színhelyétől
légvonalban számított 30 kilométer körzeten belül levő községek lakóinak engedi meg az állatok felhajtását. Vargha István, á húsipari szakosztály elnöke és Wagner
Ferenc felszólalása után az értekezlet úgy határozott, hogy ennek a megkötésnek az elejtését
kéri a minisztériumtól.
A vásárok megszüntetéséről szóló fejezetnél az kérik, mondja El ai

törvénytervezet, hogy hetivásárokat is meg le"
het szüntetni, ha fenntartásuk nem szolgál fontos gazdasági érdekeket. Hozzájárult
az értekezlet a vásárok számának apasztásáhoe, annak a meggondolásnak az alapján, hogy a kevés, de nagyforgalmú vásár többet ér, mint a
sűrű, de kisforgalmú vásár. Felszólaltak még
Uhertsák András, Danner János, Kertész Ernő, Ketting Lajos és Bicdl Endre. Felszólalásaik ntán az értekezlet úgy határozott, hogy a
vásári vátidorárúsipnr szabályozásánál a zárt
számhoz kötés elejtését kérik a minisztériumtól és kérik a szerzett jogok tiszteletben
tartását. A piaci árusítással kapcsolatban elhatározta az értekezlet, kérni fogja a.
polgármestertől, hogy a vasárnapi munkaszünetet a piaci
árusításra is terjessze ki. A helypénzszedésről
szóló fejezetnél ellenzik, hogy a helypénzszedés
külön adóforrás legyen és kérik, hogy a helypénzbevételt kizárólag
a vásár
fenntartásával
járó kiadások fedezésére
fordítsák•
4
Az értekezlet Kocsondy miniszteri biztos
zárószavaival ért véget.

Bepanaszolták a várost a keliitfyminlszternél
a napszámos-tisztviselők
•

(A Délmagyarország
munkatársától)
Néhány nappal ezelőtt írtunk azokról a napszámos-tisztviselőkről,
akik m á r hosszú évek óta
dolgoznak a városi mérnöki h i v a t a l b a n A város most felterjesztést intézett a belügyminiszterhez és á napszámoslistán dolgozó munkaerők jogi helyzetének rendezését kéri.
— A jelenlegi normál-létszámmal
a mérnöki
hivatal munkáját
elvégezni
nem tudja,
—
mondja a felterjesztés. — A városfejlesztési
törvény végrehajtásával, az árvízügyekkel,
szennyvízszivattyútelepek, a vágóhíd, ab. állandó bővülésével pedig a mérnöki, illetve a műszaki teendők állandóan szaporodnak", így a
napszámoslistán
alkalmazott
munkaerők
további alkalmazására
feltétlen szükség lenne.
Azt kéri a töyábbiakban a város, hogy a nevezettek illetményeit ezután is a napszámoslistán számolhassa el és „jogi helyzetük olyképpen nyerjen szabályozást, Hogy 15 napi felmondással bármikor elbocsájtható szerződéses
napszámosok legyenek a jövőben foglalkoztatva
A napszámos-tisztviselőket nem elégíti ki

azonban az a megoldás, Hogy ezentúl „szerződéses napszámosok'
legyenek, mert ilyetén a
helyzetükben alig történt bármi változás i».
Ezért most külön is felterjesztést
intéztek «
belügyminiszterhez
és ebben bepanaszolják
a
város
hatóságát.
— Mi valamennyien az egyéni felsorolásban
„tűzharcos, vagy katonai szolgálatot teljesítők" vagyunk felvéve, — írják a felterjesztésükben. — A város azt a miniszteri rendeletet,
amely úgy szól, hogy „a betöltésre keriilő állásoknál egyenlő feltételek mellett elsősorban
azokat kell alkalmazni, akik katonai szolgálatot teljesítették", reánk mind a mai napig nem
alkalmazta a város, sőt a katonai szolgálatunk"
alatt olyanokat neveztek ki, akik nem voltak
katonák, vagy pedig nőket neveztek EL Mi,
egyesek már 6—11 éve, jobb jövő reményében
dolgozunk * városnál. Eddig a számvevőség
pöszéről nem tettek
alkalmaztatásunk
soha észrevételt, csak amióta annak a jrendeletoék alkalmaztatását kértjük, amely rendelet
biztosítja a fegyvergyakorlatnnk idejére, az
itthonmaradt családunk részére fizetésünk fo-
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lyósítását, azóta lebeg felettünk az elbocsájtás
yeszélye.
— K é r j ü k Nagyméltós'ágodaf — í r j á k a fel(erjesztésben —, Öemerve a jjsalád iránti nagy
szeretetét, helyzetünkön segíteni kegyeskedjék
Myképpen, Hogy bennünket a városnál
megüresedő díjríoki, vagy kezelői állásra a polgármester, úrnál pártfogolni
kegyeskedjék,
vagy
az eddigi alkalmaztatásunk módját az eddig
Szerzett jogaink épségben tartásával meghagyni kegyeskedjék, addig is, míg rendszeres álláshoz jutunk.
X napszámös-tisztviselők
most várják,
hogy miképpen dönt sorsukról a belügyminiszter.

Az elmúlt évben
433-an kérteh Szegedről
önállósítást tiöicsonf
(A Délmagyarúfszág
munkatársától)
Négy
éyvel ezelőtt létesítette a kormány a Nemzeti
Önállósítási Alapot. Az akció évről-évre bőyül, Szegedről is egyre többen nyújtanak Be
kérvényt az alap vezetőségéhez és kisebb-nagyobb' Összegű kölcsön megadását kérik, hogy
önállósíthassák magukat.
X szegedi kereskedelmi és iparkamara nagymértékben segítségére Völt azoknak, akik az
Önállósítás! kölcsön felhasználásával kívánták
eléfni boldögulásukat. Megemlékezik erről a
körülményről a kamara legutóbbi jelentése is,
mely a következőket mondja?'
— Az önállósítási alap munkájának a kamara nemcsak az önállósulni kívánó érdeklődők kellő felvilágosításával volt segítségére,
Hanem a kérvények véleményezésével, különösen aban a tekintetben segítettük az alap tevékenységét, Hogy megállapításokat eszközöltünk, miszerint a helyi viszonyok Hol és milyen
mértékben indokolják az ú j gazdasági
egyedek felállítását. A kamarának", ez a fokozottabb igénybevétele az ellenőrzés terén is kiszélesedett. Az értelmiségi munkanélküliség
ügyeinek kormánybiztossága által irányított
ez a munka, általában jó tapasztalatokat hozott és az elkerülhetetlen Csekélymérvű sikertelenségektől eltekintve, ma már
megállapítható, hogy as önállósítási 'Alap létesítése
a
kormányzat egyik leghasznosabb és legeredményesebb gazdasági elgondolása volt.
Azt a körülményt, hogy az önállósítási kölcsönak'ció mennyire kibővült, m u t a t j a az az
adat is, Hogy a szegedi kamara 1910-ben Í33
önállósítási kölcsön iránti
kérelmet
látott el
véleményes
javaslatával.

Párisi Nagy áruház Rt.
Szeged iCsekonics é s Riss-u!ca sarok
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HIREK
— Szombaton: kisgyűlés. Dr. T u k a t s Sándor főispán szombaton délután 4 órára bivta
össze a törvényhatóság kisgyülésének márciusi
ülését A tárgysorozaton kisebb ügyek szerepelnek, különböző vállalatbaadások, a tüzoltó-

n magyar-jugoszláv gazdasági
tárgyalások programszerűen
megkezdődtek
Belgrád, március 27. A magyar-jugoszláv?
gazdasági tárgyalások Csütörtökön
délután
Belgrádban programszerűen
megkezdődtek.
X
magyar delegációt Nickl Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter vezeti. (MTI)

Budapesti csokolfidegiidr keres
tenyészapaállatok beszerzése a városi gazdaság
számára és még számos m á s ügy.
— A »hadikölcsönbiztositások« bejelentése, A
világháború alatt sokan kötöttek olyan életbiztosítást, melynél a biztosító a biztosítás esedékességekor a szerződés kikötése értelmében nem készpénzösszeget, hanem a biztosított összegnek megfelelő névértékű hadikölcsönkö'tvényeket köteles
az igényjogosultnak kiszolgáltatni A Biztosító Intézetek Országos Szövetsége felhívja az érdekeltek
figyelmét arra, hogy a hadikölcsönkötvények bejelentéséről szóló rendelet az ilyen hadikölcsőnbiztositásokra is kiterjed. Azok, tehát, akiknek
hadikölcsönbiztositásuk van és annak alapján a
hadikölcsönkötvényeket a biztositónál nem vették
még fel, március 31-ig jelentkezzenek az illető
biztosító vállalatnál. A jelentkezés alkalmával az
igényjogosult köteles a rendeletben előirt •Bejelentési jegyzéket* megfelelően kitöltve a biztosító
vállalatnak három példányban átadni és alkalmas
módon (bejelentőlap, munkaadó által kiállított
igazolvány, vagy más a lakhelyet is feltüntető
személyazonossági igazolvány) igazolni, hogy
1941 február 26-án Magyarország területén lakott.
— rA Tisza apadása. A Tiszán tovább tart a
apadás menete és akkor pár nap alatt lemegy
napi álatpgos 10 centiméteres apadás. Csütörtökön ugyan meghaladta az apadás a napi
napi átlagos 10 centiméteres apadás. Csütiméterre süllyedt a vizállás. Azt remélik, hogv
az időjárás felmelegedésével meggyorsul az
a viz. hogy megnyithatják a vadvizek előtt az
algyői főcsatorna zsilipjeit.
— Kérelem a menekültek elhelyezése érdekében. A szegedi hatósági munkaközvetítő hivataltól értesülünk, hogy még igen sok menekült van
jelenleg is kereset és munka nélkül Szegeden, igy
ezúton kérik a szegedi munkaadókat, hogy minden
munkaerő szükségletüket, az ingyenes munkaközvetítő hivatalnál (Mérey-utca 22, telefon 19-73) jelentsenek be. Jelenleg a közvetítő szakmákban
vannak menekült munkanélküliek, akik á város
hatóságának támogatására vannak utalva. Acs 5,
asztalos 9, bádogos 4, borbély 5, cserép- és palafedő 3, cipész és csizmadia 9, cipőfelsőrészkészitö 2, gépkocsivezető 2, géplakatos 4, gépkezelő
fütő 4, gyári munkás 9, kosárfonó 1, kovács 5, kőműves 4, könyvkötő 1, kötélgyártó 4, napszámos
27, réz- és bronzmüves 1, sütő 4, szabó 9, pincér
3, szíjgyártó 1, szobafestő 3, szövő 4, timár 1, kubikos 1, villanyszerelő 3, fényképész 1, tisztviselő
4, kertész 5. Nők: gyári munkásnő és napszámosnő 6, szabónő 2, szülésznő 1, háztartási alkalmazott nő 12.
— A szegedi ügyvédi kamara vasárnap t a r t ja közgyűlését. A szegedi ügyvédi k a m a r a m á r cius 30-án, vasárnap délelőtt 10 órakor tartja
évi rendes közgyűlését a kamara székházában.
A szegedi ügyvédség évenkinti seregszemléjét
az idén is élénk érdeklődéssel várják. Dr. Széli
Gvula mond elnöki megnyitót, amelyben foglalkozni fog az elmúlt év eseményeivel és az
ügyvédség jelenlegi helyzetével, problémáival.
A" zárszámadás letárgyalása után megállapítják az 1941. évi tagdíjakat, illetve elbírálják
a választmány kivetése ellen történt fellebbezéseket. m a j d dr. Kersch Ferenc titkár beszámol a kamara működéséről, végül indítványokat tárgyalnak.
— 8 hónapi börtönre Ítélték a •kutyasétáltató*
nvilas pénzbeszedőt. Budapestről jelentik: A törvényszék csütörtökön hozott ítéletet S i t i Gyula
csaíási és közokirathamisitási bünperében. Siti a
vádirat szerint megvásárolt egy házasságlevelet,
amellyel azután nagyarányú csalásokat követett
el. Siti elmondotta kihallgatása során, hogy megbízatást kapott a nyilaskeresztes pártban G r u b e r Lajostól, hogy a párt részére tagdijakat
szedjen be. Tagadta, hogy a pénzbeszedés folyamán hamis nyugtákat állított ki. Tanuként hallgatták ki D ü c s ö Jánosnét, aki vallomásában kijelentette, hogy rengeteg hamis nyugtát találtak
Sitinél, aki egy nyilas frakció vezetőjének adta ki
magát, holott csak >kutyasétáltató« volt a Festetich-pártban, A törvényszék jogerősen 8 hónapi
börtönre itélle a nyilas pénzbeszedőt.

jól

bevezetett

keresztény

helQl képviselőt
Ajánlatokat »Szorgalmas 62* jeligére
a lap kiadóhivatalába kérünk.
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Kárpátalja

hőse

Kárpátalja felszabadítása után, a Szobránc
tói délnyugatra lefolyt határvédelem keretében, Z i 1 a h István »Balogh Ádám* 15. honvéd kerékpároszászlóaljbeli tartalékos karpaszományos tizedes, a Bunkós északi kijáratánál felállított táboriörsnek volt a parancsnoka, amikor ezen a napon virradat előtt, erősebb cseh-szlovák osztagok támadták meg a
táboriőrsöt. Ámde a Zilah tizedes lelkesen
bátoritó vezetése alatt vitézül és elszántan védekező őrs visszaverte a támadást. Zilah tizedes katonái élén harcolva, szivlövést kapott és a helyszínen pillanatok alatt elvérzett.
Hősi emlékét Kormányzó urunk a nagyezüst
vitézségi érem odaítélésével iktatta be a hősök emléklapjaira.

Mérlegképes őskeresztény könyvelő'
lehetőleg családosat, április l-re felveszünk.
Ajánlat: •Szövetkezet* jeligére kiadóba.
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— A természetes •Ferenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált házi szer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést Javítja é< az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosátl
— A Film Színház Irodalom ma megjelenő száma szórakoztató, érdekes szövegrészével tűnik ki.
Balassa Imre nagy interjúja Márkus Lászlóval, az
Operaház aktuális kérdéseiről, Fedák Sári visszaemlékezései a visszakerült honvédzászlókkal kapcsolatban, kényes irodalmi interjú Veress Péterrel, »Debreceni Film Színház Irodalom* egri interjú Harsányi Zsolttal és Hunyady Sándorral az
uj szám szenzációi. A megszokott és közkedvelt
rovatok: Egyed Zoltán szinházi levele a Müszinkör megnyitásáról, Edelsheim-Gyulay Ella grófnő
mozilevele, zenei levél, öltözöinterju Greguss Zoltánnal, Ignácz Rózsa »Szuszu és Kuszu* novellája:
adják a lap főérdekességeit.

H&VAI1T MENETREND

SZEGED—KISKUNHALAS—KALOCSA
6.05 15.50 ind. Szeged
érk. 9.50 18.2S
6 51 |
Arpádközpont
Ind. | 17.39
| 17.09
Kiskunmajsa
8-35 |
7.47 17.53
Kiskunhalas
7.50 16.55
920 19.30 érk. Kalocsa
6.05 15.18
SZEGED—BAJA
15.30 ind Szeged, Széchenyi tér érk. 8 45 19.43
16.09
Alsóközpont
8.08 1909
Mélykút
— 1808
18.26
Felsőszentiván
8-40 17.37
19 00 érk Baja, Nemzeti szálló Ind. 5.05 17.00
SZEGED—HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
5.05 17.00 ind. Baja
érk 9.00 19.00
13.30 20 00
Szeged, Széchenyi tér
7.25 15.10
13.37 20.07
Baktó f. m.
7.18 15.03
13.49 20.19
Algyő
7.0614.51
13.53 20.23
Tiszahidfő f. m. (Halpart) 7.01 14.40
13.57 20.27
Vajhát f. m.
6.57 14.43
14.00 20.30
Kopáncs f. m,
6.54 14.39
14.03
i-j.uo 20.33
Kishomok f. m.
6.51 14.30
14.07 20.37 érk. Hmvásárhely népk. Ind. 6.48 14.33
14.10 20.40 érk. Hmvásárhely F.Sas ind. 6.43.14.3(1
f. m. — feltételes megállóhely.
Az üzem fenntartja magának a menetrended
és díjszabások megváltoztatásának jogát. Az időközi változásokról az utazóközönség hirdetményei
és a sajtó utján nyer értesülést Esetleges késé*
járat elmaradása, vagy a menetrendszerű csatlakozás elmulasztása kártérítésre ígénvt nem nyújt
Az űzemlőnökség.
7.40
8.18
9.30
9.50
10.30

SZHVJHÁZ
MŰVÉSZET

dán este B-bérlet, a többi estéken bérletszttnet.
Szombaton délután fél 4 órakor ifjúsági előadásban, filléres helyárakkal a rendkivöl szép irredenta szinmü, a Hajnalodik Kerül szinre.
Vasárnap délután rendes esti helyárakkal • Kolozsvári dáridó.
Kedd este fél 8 órakor mutatkozik

= Bán Sándor zongoraestje, őszinte örömmel
hallgattuk csütörtökön este a Városi Zeneiskola
teljesen megtelt hangversenytermében B á n Sándor zongorajátékát az Iskolánkivüli Népművelési
Bizottság rendezésében. A fiatal, mindkét szemére
.világtalan művész nagyszerű teljesítménnyel az
átélés intuitív jelenségének ritka erejével' abszolválta hangversenyét és ismét
bizonyságot
szolgáltatott bel kő, ellenállhatatlan megérzéseken
alapuló zenei egyéniségének fajsulyáró], de egyaránt felkészültségének, zeneiségének és kultúrájának nemes rangjáról. Ismét meggyőződtünk
hogy a fiatal művész azon ritka zongorajátékosok
sorába tartozik, akik képesek megfejteni a legzártabb vallomások titkait, akik öntudatuk mélyéig érzik a zene nagy rejtelmét _ és ebben az
elelnállhatatlan, ösztönös szenvedélyben haladnak
előre — minden fizikai nehézség ellenére is — a
tudós és felkészültség utjain. Fejlődése kétségtelen, kifejező ereje kibontakozóban van, teljesítménye pedig: imponáló. Csak az ilyen mélyen belső
életet élő zenei egyéniség, aki intiutiv dobbanásokban érzi meg és éli át a mondanivaló lényegét,
képes arra, hogy a drámai fizikai adottságok között is meg tudja nyitni egy-egy nagy szellem világának néhány rejtett táját. Elsősorban M o z a r t
F-dur Szonátájának tolmácsolásában éreztük ezt
a belső világot, de a meglepetés elragadó erejével hatott B e e t h o v e n - j á t é k a az Appassionata előadásában is. A teljesítmény mértékén tul a
koloritok festői pompája, a dinamikai hangsulyok
jelentősége és a ritmizálás egyéni lendülete jellemezte ezt az előadást, amely biztosítékot nyújt
arra, hogy a fiatal vak művész a maga zárt
belső világában rövidesen eljut a teljes beethoveni világ kitárásához is. Talentumának nemes
komolyságát igazolta B a c h Olasz koncertjének,
valamint egy sorozat C h o p i n tolmácsolása mig
kedélyvilágát és technikai készségét az előadott
Bartók, Sibelius, de Falla-mövek, valamint a
Liszt Rigoletto-Parafrázis bravúros tolmácsolása
igazolta. A nagyszámú közönség őszinte melegséggel tapsolta és köszöntötte a fiatal művész játékát és fejlődését.
—oOo—
A VÁROSI SZÍNHÁZ HETI MÜSORAJ
Péntek: A Kolozsvári dáridó nagyszabású előkészületei miatt nincs előadás.
Szombat délután: Hajnalodik. (Ifjúsági előadás,
filléres helyárak)
Szombat este: Kolozsvári dáridó (Eredeti operettbemutató. Premierbérlet 24.).
.Vasárnap délután: Kolozsvári dáridó (Rendes
esti h e l y á r a k k a l ) .
Vasárnap e s t e : Kolozsvári dáridó. "
Hétfőn: Kolozsvári dáridó (A-bérlet 24)
Kedd: Hamlet (A Szegedi Egyetemi Színjátszó
Társaság előadása. Mérsékelten felemelt heiyárak)
Szerda* Kolozsvári dáridó (B-bérlet 24.)
E s ü t ó r t ó k délután: Kolozsvári dáridó (Katonaelőadás, filléres helyárak)
Csütörtök e ^ Kolozsvári dáridó.
A SZÍNHÁZI IRODA HÍREI:
Ha este a színház a Kolozsvári dáridó nagy.
szabású előkészületei miatt nem tart előadást.
Szombaton e B t e nagyszabású operettbemutató:
Kolozsvári dáridó a fővárosi sajtó képviselőinek
jelenlétében.
.
,
Szombaton este premlerhérletben mutatja ne a
színház Seffedin Scfket bey, Schack Manka és
Ehrlinger Ferenc legújabb operettjét, a Kolozsvári dáridót. A Kolozsvári dáridó a visszatért
erdélyi főváros életének elmúlt huszonöt esztendejét mutatja be ige" l á n y o s képekben. A város
életéneí? bemutatása mellett egy nagy és romantikus szerelem története is végigvonul a szinen. A
színtársulat nagy gonddal készül a holnapi bemutatóra. Megható' lesz a harmadik felvonás utolsó
jelenete, amikor a közönség s z e m e e l ö t t m e g y
végbe a kolozsvári magT" bevonulás felejthetetlen képe. Ebben a J e l e ° S f n x m > mint 1.50 ember
vesz részt, miután biztosítva van két szakad
bonvéd fellépése is.
Feltétlenül nézze meg a Kolozsvári dáridótt
Évek óta a legszebb d a r á m

A Kolozsvári dáridó olyan kivételes sikernek
ígérkezik, hogy a színház igazgatósága két hétre
tűzte műsorra
. Pénteken premierbérlet 24-ben kerül szinre Vasárnap
előadásra a
Kolozsvári dáridó.
* «ste háromnegyed 8-kor. Mind a ké ddadason r e „ d e s e s t i
,helyárak érvényesek. Hétfőn este A-bérlet szerv
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gedi Egyetemi Színjátszók Társasága a színházban. Szinrekerül: Shakespeare örökértékü darab*
ja, a Hamlet. Felemelt helyárak. 'Jegyek a színház
be a Sze- | pénztáránál válthatók.

SPORT
Pénteken indul a Szeged Salgótarjánba
A Szeged sportbizottsága összeállította nem- pontokról, hanem esetleg az elsőségről lehet szó.
csak a Salgótarjánban szereplő együttest, hanem Tekintettel arra, hogy az egyik rivális, a szomaz összes csapatokat, amelyek vasárnap a piros- bathelyi csapat Pécsett elszenvedett veresége
fehér színeket képviselik. A bizottság a Tóth— következtében egyelőre lemaradt, a DVAG leSzabó, Raffai—Ladányi, Baráti, Bertók—Boenár, gyűrése esetén a piros-kékek megerősíthetik poSerfőző, Kalmár, Mester, Nagy összetételű együt- zíciójukat a tabella élén, különösen akkor, ha
test jelölte ki az SBTC ellen. Tartalék: Seper. az egyetemistákat is kétvállrafektetik a szintén
A csapat pénteken este utazik el Szegedről Hul- konkurrens Vasast
mán József intéző vezetésével. Budapesten BaA Vasutas csütörtöki edzésén résztvett Sárkány
róti és Seper csatlakozik a játékosokhoz. Ha a I., a Szolnoki MÁV válogatott csatára is, aki a
csapat nem pénteken utazna el, ugy csak vasár- szegedi csapatba gravitál.
nap hajnalban, fáradtan érkezne meg a mérkőzés
A két csapat a jelek szerint igy áll ki:
színhelyére.
Vasutas: Papp—Domonkos, Sajtos
I.—Sebők
A Szeged bizakodással néz a mérkőzés elé. II., Baloghy, Varga — Vadas, Borbély I., Péli,
Reméli, hogy a jószellemü Serfőzőben és az át- Borbély II„ Kecskés.
ütőarejü Kalmárban megtalálta azt a két csaSzEAC: Dósai—Herczegh, dr. Tóth IIL—Tatárt, aki végre gólt is tud lőni.
tai, Kolozsi, Molnár I.—Vicsay, Solt, dr. Tóth
Cegléden ez a csapat játszik az NB III. osz- II., Lakat, Pataky II.
tályú bajnoki mérkőzésen: Károlyi—Polyák IL,
Csak emeli a Vasutas-stadion vasárnapi progSzéli—Kovács IV., Virág, Kis Hl.—Tóth III., ramját az a körülmény, hogy délben, 12 órai kezHalasi, Gyuris, Albert, v. Ármány. A játékosok dettel az Alföldi kerület bajnokságára fontosszombaton este háromnegyed 7 órakor tartoznak sággal biró Postás—KTE találkozót bonyolítják
jelentkezni a nagyállomáson.
le az NB II. meccsek előtt.
Az SzTK ellen több ifjúsági Játékost állitoitak
—oOo—
be: Góré-Tótta Z., Rózsa—Szilágyi, Horváth, Vécsey—Farkasinszky, Énekes, Bonyhády, Gregus,
X Kocsis Gézát, a Tokod válogatott csatárát
Tihanyi. Tartalék: Czakó, Ábrahám K., Kis V.
1
évre
eltiltották a szerepléstől, mert a T o k o d A futballisták délután fél 3 örára JelentkezzeGamma mérkőzés után megsértette a játékvezetőt.
nek a Hunyadi-téri pályán.
A Móraváros II. ellen ez a csapat játszik a A Tokod pályaválasztó jogát egy mérkőzésre felCserepes-soron: Laudisz—Sohajda, Bénák—Vol- függesztették.
X Szegediek győztek a főiskolai tornászbaJnoldl
pov, Biczók E., Szabó — Dékány, Kertész, Czeglédy, Juhász, Csóti. Tartalék: Biczók I., Tóth IV., versenyen. A Budapesten megrendezett országos
Becsky, Lovas, Zentai, Kertész N. Jelentkezni főiskolai női kezdő tornaversenyt a szegedi Tóth
Margit nyerte S6.85 ponttal. A második és a bar*
délután háromnegyed 1 órakor kell.
Kisuczkyval — amint jelentettűk _ egyoldalú- madik helyen is szegedi végzett; 2. Négyessy Mái i g szerződést bontott a Szeged a Kispest-elleni ria 35.50, 3. Barna Júlia 35.50. A versenyzőket Komérkőzéssel kapcsolatban. A határozatról aján- vács Bumáné Ruda Erzsébet készítette elő a . k f l »
lott levélben értesítették a futballistát. A vezető- delemre
ség nagy meglepetésére az ajánlott levél visszajött, mert a játékos nem vette azt át. A Szeged
most a visszaküldött ajánlottlevelet is beterjesztette az MLSz-hez, amely szintén kivizsgálja a
Kisuczky-ügyet
Budapesti értéktőzsdezárlat. Ingadozó hangu—oOo—
latban indult meg a forgalom az értéktőzsdén. Nyitás után véleményes vásárlásokon kivül külső vételi megbízások is érkeztek a piacra és a kedvező
Az alföldi kerület
részvényekben megjavultak az árfolyamok, kévasárnaoi műsora
sőbb a hangulat ingadozóvá vált és az erős árinVasárnap teljes bajnoki forduló lesz az Al- gadozás ntán a kötések a ptac egész területén
földi kerületben. Az I. osztályú mérkőzések kö- megélénkült és a részvények általában az előző
zül Szegeden négy játékot rendeznek. A Hunya- napi jegyzés alá estek vissza. Zárlatig vételkedv
di-téri sporttelepen kerül eldöntésre a SzEAC— hiánya miatt a helyzet alig változott és a tőzsde
MTK és az SzTK—SzAK találkozó Adányi, illet- gyengén tartott irányzattal zárult. Zárlati árfove Liliom II. vezetésével. A Vasutas-stadionban
lebonyolítandó Postás—KTE meccset Emődi ve- lyamok: Magyar Nemzeti Bank 200.—, Kőszén
zeti, mig a Cserepes-soron lejátszandó Móravá- 512.5, Ganz 23.6, Izzó 196.—, Szegedi kenderfonógyár 91
ros—UTC küzdelemnél Vezér II. bíráskodik.
Zürichi deviza-zárlat. Páris 9.10, London 17.37
A többi mérkőzés: I. osztály: Kiskunfélegyfél,
Berlin 172.50, Milánó 21.70, Newyonk 431.—,
háza KTK—SzMAV (Kovács), Makó: MAK—
SZFIE (Szijjártó), II. osztály: Szeged: Móravá- Szófia 4.25, Belgrád 10.—, Athén 3.—. Bukarest
ros II.—SzAK II. (Liliom I.), SZTK H.—Postás X—.
11
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai An(Dobóczky), Vasutas II—HTVE II. (Pataky
L), Kistelek: KiTE—Toldi (Reményffy), Makó: gol font —.—, belga fr. —.—, dán kor. —.—, diMAK II.—SzFIE II. (Lakatos), Szöreg: Rákóczi nár 760—7.90. dollár 343.00-348.00, francia frank
—MLE (dr. Schannen), Kiskundorozsma: DFC— _ . _ hollandi forint —.—> eseh-szlovák korona
HASE (Barna). — Ifjúsági bajnokság: Szeged: —.— (20 K-nál nagyobb dmletek kivételévon,
Móraváros—UTC (Kormányos), Kiskundorozsma: szlovák kor. 11.45—11.75 (20 K-nál nagyobb címKFC—SzATE JG'aál), Szentes: SzTB-SzMAV letek kivételével), kanadai dollár 250—300, leva
(Berta).
leu 3.20—3.40. lira 17.40-17.90, német márka
_.—. svéd kor. 81.70-82.70, s v á j d frank 79.60—
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A Vasutas i s a SzEAC
vasárnapi összeállítása
a ranaadáhra
A Vasutas-stadion vasárnapi műsoránál aligha volt és aligha lesz érdekesebb NB II. osztálya bajnoki program, hiszen a Vasutaa-J>VAC
és a SzEAC—Vasas mérkőzés túlmegy az egyszerű bajnoki meccgpk keretén. Itt, különösen a
Vasutas—DVAG találkozón nemcsak a bainoki

Budapesti terménytőzsdezárial A terménytőzsdén ugy a készáru-, mint a különféle termények
» piacán az összes értékek árai. változatlanok mai radtak.
Csikágói terménytözsdezárlat Buza lanyhuló.
Májusra 88.75—ötnyolcad, Juliusra 86.5—háromnyolcad, szeptemberre 86 ötnyolcad—fél. Tengert
alig tartott. Májusra 68 ötnyolcad, Juliusra 66,
szeptemberre 66. Rozs alig tartott Májusra 44 hácpmnyojcad. Júliusra 52 egynyolcad, szeptemberre
52 ötnyolcad.

A

m e , 6 g . , d a , * p , | | |

kiállításra szóló

ÚJSZEGEDEN:
Adómentes 2 szobás báz,
kerttel postánál 1U.ÜOO
P. Adómentes villa, 3
szobás,
fürdőszobás,
nagy kerttel, kőrútnál
10.UÜ0 P.
Magaslöidszintes pincézeit, 4 szobás, fürdőszobás, kerttel hid közelében 16.000
P. Adómentes, m'gasföldszintes,
4 szobás,
fürdőszobás,
kerttel
kőrútnál 22.000 P. Adómentes uri villa, 5 szobás, minden komforttal,
kerttel, hidhoz közel 30
ezer P. Rókuaon: földszintes ház, 3 lakással,
megosztható nagy telekkel 12.000 P Rókuson templomnál, köves
utcán, bérház, 6 lakással, udvari
épületfel,
nagy udvarral, jókarban 20.500 P. Magasföldszintes,
4 szobás,
modern és 2x1 szobás
lakással, kerttel, körúton belül a 28.000 P.
Emeletes
s rokbérház
üzletekkel, fürdőszobás
lakásokkal, körúton belül 24.000 P. Kétemeletes bérház, 8 lakás,
sal, sugárulon 2500 P
bérjöv 35 000 P Bérház 3x3. 4x2. 5x1 szobás lakással 3500 P
bérjöv. Boldosacszonvsugárutnál
40 000 P.
Bérház 6000 P bérjöv.
70.000 P.
Gyümölcsöd
2100 n. öles. adómentes
lakóházzal, fő uton 22
' ezer P. Gyümölcsös 540
S z ö l l ő és gyümölcsös 3 holdas.
Domaszéken.
tanvával..
vasútnál 10.000 P. 25
holdas szántó, tanvával
250 sertésre hizlalóakollal, müutnál 35.000
P. 30holdas szántó, tanyával Bánátban 36/WT
P. 56. 86. 70. 118 holdas
bánáti tanyás Birtok.
Alkalmi vételek.

M ü c r njt

F. M. ingatlanirodánál,
Horthy M. u. 2. (Kul
turnalotánál.)

3—4 szobás lakást keresek májusra. Somogyi u. 24. Mars só őrnagy.
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okmány fényképezés
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Kelemen utca 12
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APRÓHIRDETÉSEK
E l a d ó
házán és
gyümölcsösök
(anyásöinoHoh!

á

400

Kiszolgáláshoz rendes
leányokat felvesz jó fi.
zetéssel Kis Tisza. Dugonics tér 2
UcuztOAJtási

alkaMajott

Jó bizonyitványu bejárónő jelentkezzék Szabó Gézánál. Osztrovszky utca 12
Bejárónő egész napra
étkezdébe felvétetik. —
Nemzeti Étkezde. Párisi körút 45.
Bejárónő hosszú bizonyítvánnyal
délelőtti
órákra felvétetik. Tisza Lajos-körut 31, I.
emelet 10.
nMMaaHaMM
Eladó ház Alsókőzponton Mórahalom 853. —
Érdeklődői lehet Lázár Lajos fakereskedőnél.

1650-1874

leveleit és bélyegei!
jól értékesítheti. Bélyegkereskedés.
Iskola u. 29. Telefon
39-03.
398

Üzletfelosztásból származó csillárok, hangulat lámpák, ventillátorok. hajszárítók és —
egyéb villamos cikkek
olcsó eladása. Báró Jósika u. 4, földszint.
Eladó egy használt
üveg illatszer szekrény
Herédi fodrász, Kossuth L. sugárut 23.
Leander, szép,
nagy
két piros, két fehér olcsón gladó. Cim a kiadóban.
Veszek középalakra —
tiszti egyenruhát, 43-as
tiszticsizmát készpénzért. Cim a kiadóban.
Uj diófa
kombináltszekrény eladó. Francia
müasztalosnál, Püspöku. 12.

Szerkesztésért és kiadásért felelj
Berey G é z *
főszerkesztő,
8 Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavájlalaj R t
ügyvezető-igazgatója-.
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Szerkesztőség: Szeged, Rudolf-tér
L em- — Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-utca 8. _ Telefon (szer*
kesztöség, kiadóhivatal és nyomda); 13-06*.
Kiadótulajdonost
Oélmagyarország Hirlap- és Nyomdavállala! Rt.
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY kőrforgógépén
Szeged, Kálvária-utca 14, telefon 10-84.
Felelős üzemvezető: Ablaka István,

Beszélgess Kállaii Rudolf elnöhkel
az egoik legrégibb szegedi pénzintézet működéséről
A Szegedi Kereskedelmi es Iparbanh csütöriöhi közguuiese

(A Délmagyarország munkatársától) Szeged tésért és mérlegért. A közgyűlés Káliay elnök köegyik legrégibb és általánosan elismert pénzinté- szönő szavaival ért véget A közgyűlés után megzete, a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank csütörtö- tartott igazgatósági ülésen ismét Káliay Rudolfot
kön délben tartotta ünnepélyes külsőségek között elnökké, Wagner Ferencet alelnökké választotta
hetvenharmadik közgyűlését. A közgyűlésen a meg az igazgatóság.
nagyszámban megjelent részvényeseken
kivül
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részt vett Schlamadinger József a Nemzeti Bank
szegedi fiókjának főnöke is. A közgyűlés után a
8270 holdon leimlift már
Délniagyarország munkatársának a/lkalma volt
a szegedi pannitál
beszélni Káliay Rudolffal, a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank elnökével, a Hitelbank ügyvezető
(A Délm«gyaroxszág munkatársától) Érdekes
igazgatójával, aki kérdésünkre a következőket statisztika készült a szegedi paprikáról. A kimumondotta:
tatás arról szól, hogy 1936-tól 1940-ig, a paprika— A most lezárt üzletév eredményeiből is forgalom szabályozásának első négy évében mekörömmel láttam, hogy intézetünk nagyon szépen kora mennyiségű paprikát szolgáltattak be az
halad továbbra is előre a fejlődés utján. Ez a egyes paprikalermelö vidékeken. Szeged, Kalocsa
fejlődés egyaránt megmutatkozik a betétállomány- és Érsekújvár paprikatermelésének adatait dolnál, mint a kihelyezéseknél. Nem kívánok termé- gozták fel és örvendetes, hogy Szeged vezet a beszetesen intézetünkről a nyilvánosság előtt dicsé- szolgáltatott paprika inennyiségéveL
Az elmúlt négy év alatt a következő mennyisérő jelzőket használni, hiszen ez nem az én feladatom, hanem részvényeseinké és üzletfeleinké, geket szolgáltatták be a paprikatermelők:
Szegeden 11,748.936 kg-ot 19,533.958 P értékbea
valamint Szeged város társadalmának és nyilváKalocsán
6,627.347 kg-ot 11,247.293 P értékben
nosságának kell erről meggyőződést szerezni, de
357.497 kg-ot
642.830 Fértékben
annyit talán hivalkodás és szerénytelenség nélkül Érsekújváron
Az összes beszolgáltatott mennyiség 18,733.780
elmondhatunk, hogy ezek az eredmények egyrészről annak az üzleti politikának köszönhető, ame- kilogram volt és ennek értéke 3Í,424.112 pengőt
lyet intézetünk kezdettől fogva inaugurált, más- tett ki.
Érdekes, hogy az elmúlt években hogyan válrészről pedig annak a szolid és komoly munkának, amelyet igazgatóságunk kijelölt és változat- tozott a beszolgáltatott szegedi paprika mennyilanul irányodóul tart intézetünk egész működésé- g^gg •
az 1936—37. évben beszolgáltattak 3292.231 kg
ben. Ennek a szolid és megfontolt iránynak volt
köszönhető az is, hogy dacára az elmúlt év ne- paprikát Szegeden, 1937—38-ban 3,244.691 kg-ot,
hézségeinek, leírásokra csak a legminimálisabb 1938—39-ben 3,024.553 kg-os és az 193S—40-es évekkeretben volt szükség és ehhez az is hozzájárul, ben 2,187.431 kg szegedi paprikát szolgáltat! ak be.
hogy intézetünknek védett gazdaadósa nem szá-~ Amíg azonban Szegeden a beszolgáltatott paprikamottevő. Természetesen az ipar és kereskedelem mennyiség évről-évre csökkent, addig Kalocsán
támogatására intézetünk mindenkor jelentékeny és Érsekújváron fokozatosan emelkedő számokat
összeget fordit hosszú évek óta folytatott komoly tüntet fel a paprikastatisztika. A felszabadult Érés épitő szellemben. Ami még az osztalék kérdé- sekújváron négyszerte annyi paprikaörleménvt
sét illeti _ folytatta Káliay Rudolf elnök
csak szolgáltattak be 1940-ben, mint az előző esztendő
arra lehet rámutatni, hogy mint az üzleleredmény folyamán.
örvendetes, hogy évről-évre emelkedik a Pap"
fs igazolja, a tavalyi osztaléknál jóval magasabbat is lehetővé tett volna, az intézet azonban tel- rikával beültetett terület; lí!36-ban Szegeden 5960
jesen magáévá téve az ország mértékadó tényezői- katasztrális holdon termeltek paprikái. 1937-beri
nek véleményét, nem óhajtotta a lehetőségek elle- 6282 holdon. 1938-ban 71 "8 holdon 1939-ben már
nére sem a tavalvi osztalékon változtatni Azt 7700 holdon. 1940-ben pedig R270 katasztrális holhisszük, ezt a felfogást osztia velünk részvénve- don termelik a szegcdi paprikát,
seink nasy tábora is. Végezetül csak annyit, hogv
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intézetünk a továbbiakban is azt a munkát kívánja s.zolgálni, amiről annyi éven át meggyőződheHafóséal Kirentlelftséiiek minden
tett Szeged gazdasági, kereskedelmi és ipart étale.
szakkérdésben
felvüánositást adnak,
A közgyűlés igen meleg ünnenlésb'en részesía
Budapesti
Nemzetközi
Vásárt feikeresft
tette Káliay Rudolf elnököt. Wagner Ferenc alelnököt, az intézet vezetőségét és iffazga'tóságát, vaközönségnek
lamint Grosz Marcel vezérigazgatót.
A május 2-án megnyíló Budapesti Nemzetközi
'A közgvülésröl a Szesredi Kereskedelmi és Ipar- Vásár vezetősége nagy suilyt helyezett arra,
Bank a következő ielentést adta ki:
hogy a Vásár számtalan ipari pavillonja közzé
A Szegedi Kereskedelmi és Tnarhank csütörtö- iktatva, ott találja a Vásár területén a bevásárkön délben tartotta ezévi rendes közsrvüléséf Kál- ló; vagy érdeklődő kereskedő- és iparos a hatólav Rudolf, a Másvar Általános Hitelbank fiswe- sági tényezőket is. A Vásáron évek óta rendszezető isazgafójának elnöklete mellett a részvénve- resen résztvesz a m. kir. Kereskedelmi Hivatal,
sek' naevszárriu részvételével. A Vasvar Le számi- amely mindenkor rendkívül érdekes kiállítás ketoló- és PénzváltóBankot dr. Hári Géza iffazsafó retében képet ad a közönségnek egyfelől a maképviselte. A közsvülés letársrvalfa és esvhansu- gyar termelésről, másfelől pedig behozatalunk és
lag elfogadta az isazsatósás és felünrvrifthizott- legfőképpen kivilelünk árucikkenkénti értékéről és
ság jelentéseit, az 1940. évi zárszámadásokat, me- irányáról. Ez évben a Kereskedelmi Hivatal ezt
lvek" alanián az intézet mSrriiis fW-áfóI kezd«d«en a bemutatót ki fogja egészíteni egy külön tájé3. "P-vel v'áltia he az P 50
névértékű részvé- koztató irodával, amely felvilágosítást fog adni
nvek 73. számú szelvénveif. Ezután dr. Csikós minden ország viszonylatában az összes importNagv József részvénves inditváuvára három évre és exportkérdésekről". Terv szerint hasonló iromegválasztották i"azsatósáffi tasoknak Kállav dát fog létesíteni a vásáron a Magyar Nemzeti
Rudolf. WaSner Ferenc. Grósz Marcel. dr Hfirf Bank is, amely a külkereskedelem technikai réGéza,* dr. m'áridi Mándv Laios. M'Kálvi Adolf Pték szét kiegészítő devizakérdésekben fog felvilágo.Tenő. dr. Tonelli Sándor, dr. Walkó Károlv 'és sítást adni. Tárgyalások folynak a KözellátásVarsa Mihálv részvénveseket. Ezután ifi Panner ügyi Minisztériummal hasonló, az árszabályozás,
.Tános részvénves feíezfe ki a részvényesek köszö- a nyersanyagellátás és egyéb szakbavágó kérdé.
netét a bank igazsatóságának a kiténő üzletveze- sekben felvilágosítással szolgáló kirendeltség létesítésére. A, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ugyancsak segítségére kiván lenni különösen a legutóbb visszatért területek kereskedőés iparostársadalmának. Elhatározta ezért, hogy
Kenderkikészltő, k ö t é l á r u - egy az összes adó, szociális, iparjogi, szállítási
gyár ét meehanSkalh&l6gy*r és egyéb kérdésekben felvilágosítást nyújtó vásári kirendeltség felállítását.
S z a g e d , Aradi-Utca 4*
3

Varga Mihály

