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KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP

A fugoszláv helyid továbbra is
bizonytalan és változattanul súlyos
A német követség személyzete a dologllog szükséges tisztviselőkön
kívül elhagyta Belgrádot — Berlinben nem tudták lleeren követ
visszatérésé* ek időpontját

üorcrahész neltáz gépesített fugosztáv hadoszlop
a pccs-hafai háromszög határszakaszán
Berlin, április 1 A jugoszláviai helyzetet illetően pénteken a Wilhelmstrassen azt a leltogást
lejtették ki, hogy az eddig megállapított körülmények teljesen változatlanok. A jugoszláviai események megítélése tekintetében egyébként ma Berlinnek mind hivatalos, mind félhivatalos köreiben
rendkívüli intézkedések voltak. Egy kérdésre válaszolva, német részről csupán arra utaltak, hogy
A dologilag szükséges személyzeten kívül a német
követség teljes személyzete elhagyta Belgrádot.
Arra a kérdésre, hogy vájjon Herren belgrádi német követ mikor tér vissza, azt válaszolták, hogy
Ilyen időpontról Berlinben semmit sem tudnak.
Ehhez még azt fűzték hozzá német részről, hogy a
berlini jugoszláv követ nem lépett érintkezésbe

Ribbentrop birodalmi külügyminiszterrel. A birodalmi főváros politikai körcinek felfogását nem
változtatta meg az a hir sem, hogy ma Macsek belépett a belgrádi kormányba. Macsck tárcavállalásának indító okai — mondják ma itt —, valamint a belgrádi kormányba való belépésének ára
és feltételei minden részletében nem ismeretesek.
Ebben a z összefüggésben német részről njra kifejezést adnak a birodalom ismert felfogásának,
hogy a jugoszláv állam belpolitikai problémái Németországban nem lehetnek kifogás tárgyai. Berlinben csupán azt állapítják meg, hogy. a horvát
nép, miként eddig, most sem titkolja rokpnsgenvét
a'tengelyhatalmak iránt. (MTI)

Berlin m£g mindig tartózkodik a hivatalos
állásfoglalástól
Belgrdd, Sprilis I. X Politika Feriin! tudósí- amíg nem ismeri a jugoszláv fordulat alapvető
tása szerint a német fővárosban
még mindig okait, A helyzet még mindig bizonytalan és
tartózkodnak attól, hogy hivatalosan
állástfog- eléggé súlyos, bár az utóbbi napokban nem kölaljanak a jugoszláv fordulattal
kapcsolatban. vetkezett be semmiféle változás. Csütörtökön
Ezt a magatarfást azzal indokolják, Hogy Ber- a német rádióállomások nem közöltek egyetlin mindaddig
fiem nyilatkozik
hivatalosan, len jugoszláviai bírt sem. (MTI)

Na cseh a Simovics-lormányhan
Belgrád, április 4. Macsek, a Horvát parasztpárt vezére belépett a jugoszláv
kormányba,
ismét elfoglalta a Helyettes miniszterelnöki
széket. Maösek pénteken reggel érkezett Belgrádba, ahol ünnepélyesen fogadták a kormány tagjai. Az állomásról a Bristol-szállóba
hajtatott, később letette az esküt.
. Belgrád, április 4. A mára tervezett minisztertanácsot nem tartották meg. Azt hiszik,
Hogy szombaton
kerül sor, a
minisztertanácsra.

Macsek délelőtt 10 Őrako? letette a Hivatali
esküt Simoviós miniszterelnök kezébe. Vele
együtt tette le a hivatali esküt
Kosenovics
Száva közellátási miniszter. Délután audienciám jelent meg a királynál. MaCsek a nap folyamán több miniszterrel tárgyalt.
Hosszasabban tárgyalt a szociálpolitikai miniszterrel,
a demokratapárt vezetőjével, valamint a közoktatásügyi miniszterrel az esti órákban hoszszabb megbeszélést folytatott. (MTI).

Nehéz gépesített jegosziáw hadoszlop
o Pécs-halai határon
Pécs, április 4. A pécs—bajai háromszög, jugoszláv részében egy nehéz gépesített jugoszláv
hadoszlop áll harcra készen. A magyar—jugoszláv határt a jugoszlávok lezárták. A vonalokat ugyan átengedik, de a szerelvény utasok
nélkül megy át és jön vissza. A magyar vasutasokat jugoszláv területen az egyik váróteremben elzárják a külvilágtól és senkivel sem
érintkezhetnek. A szerdai nap folyamán a jugoszláv határőrök a magyar területen dolgozó,
jugoszláv területen lakó embereket sem engedték vissza.
Az egész jugoszláv—magyar halár mentén a
jugoszláv oldalon az összes hidak, az utak
aláaknázva felrobbantásra várnak. A robban-

tási helyek közelében műszaki csapaloli vannak készenlétben.

A Száva-vonalra vonni vissza
a jugoszláv Hadsereg ?
Zürich, április 4. X brit főváros politikai
köreiben úgy védekednek, hogy
Németország
nagyarányú előkészületeket tesz
Jugoszláviával
kapcsolatban. Löndonban közlik, hogy Eden fáradozásai egy jugoszláv-török-görög-angol
közös védelmi blokk megszervezésére
irányulnák.
í g y akarja Anglia a Balkánt a saját számára
biztosítani. Az egyik érdekelt hatalom részéről
azonban olyan kijelentések történtek, amelyekből arra lehet következtetni, hogy Eden és Dili

XVIL evfolnam 78. szftm
tábornok ilyirányú kísérletei
meghiusulnafq
mert Törökország továbbra is Csak akkor baj-,
landó a háborúba belépni, ha közvetlen németi
támadás éri. Jugoszláviával kapcsolatban azt
mondják Löndonban, hogy a délszláv erők Horvátországot és Szerbia egy részét, magát Belgrád városát is kiürítenék és Csak a Szávától
délre fekvő erődítményvonalakat
védelmeznék.

Elsötétítés Belgrádban
Belgrád, április 4. Mint Belgrádból jelentik,
a várost csütörtökön este már részben elsötétltették, pénteken este 8 órától az elsötétítést lényegesen
megszigorították.
Góbi olasz fökonzul pénteken a zágrábi
olasz főkonzulátus egész személyzetével együtf
elhagyta Zágrábot és visszatért
Olaszországba.
A szerajevói német konzul szintén
elutazót)
Németországba a konzulátusi
tisztviselőkkel,

relfedoverezték
a csetnlk-aiakalatokat
Temesvár, április 4. A jugoszláviai menekültek'
azt állítják, hogy Jugoszláviában csak a katonavonatok közlekednek; a polgári vasúti forgalom
teljesen szünetel. Nem hirdették ki az általános,
mozgósítást, de gyakorlatilag behívások utján
máris végrehajtják. 1893-ig az összes tartalékosokat behívták a szerb és 6zlovén lakosságból, a
német származásuakat 1902-es korosztályig.
Egy Belgrádból érkezett személyiség közölte,
hogy Nisnél vonták össze a szerb hadsereg legnagyobb részét. Igen sok hidat már felrobbantottak a szerbek, egyes községek lángokban ál lm Ki
Mindenütt felfegyverezték az úgynevezett csetnilöí
alakulatokat és hadianvaggal látták el őket. Négy*
száz puskát és többezer töltényt osztottak" k!
egyetlen községben, a helyi rendőrség német tag-t,
jait lefegyverezték.

Jugoszláviai német menekültek
Temesvároft
Temesvár, április '4. Szerda estétől csutoíBK
délig további 200 német menekült
érkezett
«
jugoszláviai Bácskából a menekülteket
fogadd
német kirendeltséghez.
X menekültek elmond
dották, hogy a Bánát jugoszláv részen levfi
falvakból is sok menekült érkezik. Előadtáfé
bogy a szerbek fenyegető magatartása tovább,
tart. Több községben nemcsak a szerb milícia
kötelékeit erősítik meg, de a polgári lakosságot
is ellátják fegyverf.el. A katonai jellegű Eset*
nik tagjai halállal fenyegetik
a
németeket)
(MTI)

460 román vagont lefoglaltak
a szerbek
Temesvár, április 4. A szerbek minden ingó
vagyonukkal kivonulnak a határmenü községekből és az ország belső részei felé igyekeznek. A
határmenti iskolákat bezárták.
<
A szerbek 400 román vasúti kocsit foglaltak;
le. A vasutigazgatóság intézkedését a román köolajszállitmányok elmaradásával indokolják.

Rendkívüli intézkedések
Törökországban
Istanbul, április 4. A kormány elhatározta, bog*
lefoglalja az országban található gyapotkészlete*
ket. A kereskedők kötelesek készleteiket bejelen-,
teni. Valamennyi iskola, beleértve az egyetemeket is, e hó 15-én befejezi a tanítást és egy hóna.
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ket Csupán a német tengerészekkel való bánásmód és az azok elhelyezésére vonatkozó német
tiltakozás ügyében helyeznek -i látásba ujabb jegyzéket. mihelyt befejezik az eziránybap folytatott
v i z s g á t o k a t (MTT)

BRILLIANS
Tiszta hibátlan egy karátos Brilliánsért P
2000—2400 is fizetek. Magas árban veszek

arany

ékszereket,

ezflst evőeszközöket, S c h a f f h a a s t n ,
O m e g a márkás zseb- és karórákat

FISCHER LÁSZLÓ
óra-, ékszerüzlete

fseged, Klauzál-tér % w
pon Belül megtartják a vizsgákat is. Rendes körülmények között a nyári szünet junius 15-ike körűi kezdődik.

UfbOü Ankarába várták
Cdent es Dilit

hogy a maga részéről m#g egyelőre
lalhat állást.

nem

fog-

„A némef-göröö koncsolatok
normálisak"

E. Sfmonffu ilargot
szavatá-estje

(A Délmagyarország munkatársától) Sokáig fe*
lejthetetlen élményben volt része pénteken este
Berlin, április 4. A MTI jelenti: A német- | annak a sajnos, nem nagyszámú, de a városi szel*
Stockholm, április 4. A Daily Telegfaph isgörög kapcsQlatok normálisak — állapították lemi elitjéhez tartozó közönségnek, amely végigfanbtdi jelentése szerint Eden angol külügymimeg ma a Wilhelmstrassen egy kérdésre vála- hallgatta R. S i m o n f f y Margót szavalóestjét zt
nisztert, Dili vezérkari főnököt megbeszéléseik
Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők
szolva.
Egyesületének rendezésében. Az egyetem auditóbefejezésébe mégegyszer
Ankarába
várják.
rium maximumában S z e n t - G y ö r g y i
Albert
Az angol liofliia elhagyta
(MTI)
rektor és a tanári kar több tagjának jelenlétébe®
Gibraltári
dr. S c h m i d t n é Hoffmann Frida, a rended
Kétszázezres angol bager0
egyesület elnöknője 6 óra után néhány percc®l
Madrid, április 4 Gibraltárból azt jelentették,
Görögországban ?
hogy az erődítmény polgári lakosságának kiköl- nyitotta meg a szavalóest műsorát. Lelkes, meleg
szavakkal mutatta be az előadónőt, a költők lelki
töztetésére rövidesen sor kerül.
Berlin, április 4 A MTI jelenti: Német illevilágának illusztris ismerőjét, akit a magyar ü 1 ^
Egy páncéloshajóból, egy repülőgépanyahajó- általánosan elismert, legkitűnőbb megszólaltatőiátékes helyen rendkívüli tartózkodás
mutatkoból, három cirkálóból, hét torpedórombolóból és nak tartanak.
zik azokkal a hírekkel kapcsolatban, amelyek
szerint Görögországban
200.000 főnyi
angol két buvárnaszádból álló angol hajóraj felszedte
R. S i m o n f f y Margót finom, szinte átszeli**
horgonyát. Négy nagy csapatszállító hajó is hamült
jelenség, a verset, a legbensőségesebb *m<'
hadsereg vonult fel egészen a jugoszláv
hatálad a hadihajókkal. A hajók útját nem lehetett
beri hitvallást teljesen átéli, áhítatosan felértérig. A Wilhelmstrasse szószólója kijelentette, megállapítani.
keli és _ ha szabad ezzel a kifejezéssel élni
imádkozza . . . »Adytól a legmodernebb költőkig*
gyűjtőcím alatt állította össze műsorát 8 akáf
Ady csupatüz, csupavér verseit szavalta,, akár
J u h á s z Gyula, vagy T ó t h Árpád fájdalmai
Berlin, április 4 A Német TI jelenti: A véd- sor nagy tüzet figyeltek meg. Hatásos támadások
hangulatú,
rebbenő és a végtelenbe szárnyaló poé*
erőfőparancsnokság közli;
irányultak ezenkívül Anglia déli és keleti partmáit adta vissza, egyformán mesteri hangszer
— Tengeralattjárók az Atlanti-óceán északi lö- ján fekvő fontos hadiberendezések ellen. (MTI)
volt, amelyen néha zokogva, néha kacagva s néhá
szében 88.618 tonna űrtartalmú ellenséges keresLondoni jelentés szerint Bengázit az angol
kedelmi hajóteret süllyesztettek el. Ebből 10. ha- erők kiürítették. Az olasz és német kötelékek pén- sóhajtva játszott a költő lelke... Ady: »A tüz csíj
holója*, >Négy-öt magyar összehajol*, B a b i t s '
jót, összesen 58.000 tonna űrtartalommal egy An- teken elérték és bevonultak a városba, Bengázi
»Cigány a siralomházban*, »Ádáz kutyám*, T ó t h '
glia felé tattó erősen védett hajókaravánból lőt- kiürítését angol részről azzal magyarázzák, hogy
Árpád:
»Lélektől-lélekig«, K o s z t o l á n y i : »Hajtek ki és süllyesztettek el.
a támadó kötelékek erősebbeknek bizonyultak,
nali
részegség*
cimü örökértékü
költeményed
— Különjelentésben már Közölték, hogy Eszak- mint ahogy eredetileg várták. Kirenaika fővároszavalta el a közönség szívből előtörő, lelkes és
aflikában német ée olasz kötelékek rpárcius 2-án sától keletre vesznek fel uj állásokat
| meleg tapsai kíséretében.
a Marsa el Bregánál visszavert angolokat üldözOlasz hivatalos közlés szerint a» olasz csapave, jelentős mértékben előrehaladtak. Az ellenség l tok kiiiritették Erityea fővárosát, Aszmarát Az (
S í k Sándor: »A szavalás művészetéiről adot*
sietve visszavonult északi irányba. A hadifoglyok, angol erők birtokukba vették a várost, a harcok elő közvetlen és nagyvonalú előadói modorábanvalamint a zsákmányolt páncélos és nem páncélos tovább folytatódnak heves olasz ellenállás mel- Elmondotta, hogy olyanféleképpen érzi magát)
gépjármüvek száma jelentős, saját veszteségeink lett
mint egy festőművész, akitől azt kívánják, hogjl
rendkívül csekélyek. Április 3-án a német és
illusztráljon egy remekmüvet. Azt, ami a mübefl
olasz csapatok további előrehaladásuk során elbenne van, nem mondhatja el, mert az előtte szó*
Llgifómadás Trtpo'J ellen
érték Ghemienst. Az ellenség visszavonulás közló szavalómüvész már jobban elmondta. Nem akafj
ben saját jelentése szerint kiürítette Bengázit.
tehát más előadni, mint néhány tételt, szabályi
Az olasz főhadiszállás közli: A görög arcvona- helyesebben a szavalás néhány lényeges törvényét
A légierőnek Anglia körüli tevékenysége és
lon kölcsönös tüzérségi tevékenység volt. Egy akarja ismertetni.
a Földközi-tengeren hajók ellen intézett támadásai csütörtökön is sikerrel jártak. Skócia keleti olasz vadászzászlóalj a Koricából Podgradecbe
A szavalás célja és értelme egy versnek a kór*
partjai előtt harcirepülőgép elpusztított két ke- vivő utat bombázta.
vetitése, érvényesítése. Sík professzor három tó
a
_
Észak frikában, Kirenaikában gépesített telre bontotta a szavalás törvényeit, illetőleg azt
reskedelmi hajót 10.000 tonna űrtartalommal.
olasz
és
német hadoszlopok folytatták harci tevéKét nagy kereskedelmi hajót pedig súlyosan megamit az előadónak nem szabad csinálnia, ha
rongált. Krétától nyugatra egy nagy szállitó gő- kenységüket;. Angol repülők támadást intéztek szjtvaló, művészi verselőadó akar lenni. A hárorU
zös két bombatelitalálat következtében kigyul- Tripoli ellen. A zsidó negyedben tizenöten életütétel szerint a vers nem színdarab, a vers ne ni
ket vesztették. Más angol gépek mélyrepülést folyladt. Megsemmisülése valószínű. Fegyveres feldeszónoklat és nem próza. A vers egy életérzés k*
tatva, menetelő olasz hadoszlopokat támadtak és
rítés során német repülők hatásosan bombáztak
fejezése a nyelven, vagyis szavakon keresztül
kárt tettek bennük.
angol repülőtereket. Nagyobb harci egységek újSík Sándor igen élvezetesen és érdekesen dom bo— Keletafrikában. Eritreában, éppen ugy. mint
ból bombázták Bristol kikötőberendezeseit. Egész
rította ki ezután a vers három lényegét: a gond»
Harrar vidékén az olaszok folytatják az ellenállati tartalmat, a képi szépséget és a zeneiséget. A
lást
közönség őszinte tetszésnyilvánítással fogadta
kiváló költőprofesszor előadását
Washington elutasította
Befejezőül Simonffv Margót a jelenlevő B a '
a nemei tiltakozó leguzáhef
h i t s Mihályné T ö r ő k Sophiétól. I l l y é s Gy*
látói, E r d é l y i Józseftől, S z a b ó Lőrinctől e *
S í k Sándortól adott elő költeményeket megkap*
Washington, április 4. A külügyminisztérium a
és magával ragadó szavalómüvészetével. Az e ' "
német nagykövetségnek megküldte az EgyesültÁllamok kormányának válaszát azokra a német adásokat dr. S c b ' m i d t Henrikné elnöknő ko*
szönte meg s az előadóestet bezárta.
tiltakozó jegyzékekre, amelyeket március 31-én
és április 1-én intéztek az amerikai kormányhoz
amiatt, hogy az Egyesült-Államok hatósáíai leL Í B I A I T E S S I K
foglalták a német hajókat és őrizetbe vették a né.
Gar
a?SiÖbV\
?
ezúton közli, hogy a mai napra hirdetett
met tengerészeket. Az Egyesült-Államok jegyzéke
táncestje a nemzeti gyászesetre való
visszautasítja azt a német követelést, hogy adják
15í>
tettel elmarad
' ki a halókat és bocsássák szabadon a legénysége1 Sivah

Nemei és olasz kötelékek visszafoglalták Den iázii

\ Szegedi Leániieűiilel
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Mfícuoha második látogatása Berlinben

BELVÁROSI MOZI

Róma, április 4. Macuoka japán külügyminiszter befejezte római megbeszéléseit és elh a g y t a az olasz fővárost. Péntekre virradó éjszaka átlépte a német határt. A brenneri határállomáson elbúcsúzott olasz kísérőitől és
Berlin felé folytatta útját, ahová Európa elhag y á s a előtt ismét ellátogat.
Berlin, április 4. Berlini politikai körök szerfnt Macuoka japátí külügyminiszter, aki délu t á n ismét Berlinbe érkezett, másfél napot
tölt a birödalmi fővárosban. Macuoka
szombaton este Moszkván át visszautazik
Tokióba.

'A legizgalmasabb filmóriás!

Szombattól keddigi

POMPEJI VÉGNAPJA!
Bulwer világhírű regényének filmváltozata*
Történelmi világfilm.
Hogyan semmisölt meg és hogyan tűnik el
A lávatenger
iszonyú pusztítása,
a föld színéről percek alatt P o m p é i ,
A kitörő kráter rombolása,
a pogány bűnök romlott városa.
A filmgyártás kimagasló alkotása.
Főszereplők:

Macuoka utóbb megbeszélése
Hitlernél

KORDR MáRIB, BERNHBRD GOETZKE, VRRKONYI M HSLY
5. 7. 9

Berlin, április 4 Általánosan jól értesült
'l&rökben úgy ballatszik, hogy a birodalmi főB&rosban időző japán külügyminisztert péntek
'délután folyamán a Führer ismét
megbeszélésen fogadta- A megbeszélésen Ribbentrop külSgyminisztel is részt vett. (MTI)

mm részvétet es saiiáikozást váltott ki
az egész vllánon Teleki Pál halála

Megindult az ország népének zorándoklása a nagy Halott ravatalához — A Dárdossu-kormá m logtal letelték az eskttt

Jelentkezni kell
az Összes orvosoknak és
giióguszerészeknek

Gróf Teleki P á l tragikus Halála mélységes
megdöbbenést és gyászt keltett az egész Országban. A tragédia hatása alatt áll az egész
ország, amely megdöbbenve tekint a magyarság nagy hősének távozása után. Halála hírére valamennyi középületre és sok magánházra
felkerültek a fekete gyászzászlók, valamennyi
iskolában kétnapos szünetet rendeltek el, az
országos gyászra való tekintettel hétfő éjfélig
megtiltottak minden zenét, mindennemű mulatságot.
A kormányzó — mint jelentettük — még
Csütörtökön este Bárdossy László
külügyminisztert nevezte ki az új kormány
elnökévé.
Az ú j kormány t a g j a i pénteken délelőtt megjelentek a Várban, hogy

Budapest, április 4. A MTI jelenti! A belügyminiszter a Könvédelemügyi miniszterrel
egyetértőleg elrendelte, az orvos 'és gyógyszerész oklevéllel rendelkező személyek
bejelentési
Kötelezettségét. Bejelentési kötelezettség
alá
ősnek az orvosok abban az esetben is, ha flem
tagjai valamely orvosi kamarának. A bejelentést folyó hó 15-ig kell megtenni. Azok az orvosok, akik valamely kerületi SrVosi k a m a r a
laíüjax, valamint azok a gyógyszerészek, akik
a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület vagy
* «« Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete tagjai, bejelentési ívét a kamarától, illeiőfeg az egyesülettől posta ú t j á n fogják megkapni. Akik a bejelentési ívet folyó hó 9-éig
k'ézbez nem kapják, vagy az érdekképviseleteknek nem tagjai, azok az iveket a tisztiorvosi
Kipótolnál tartoznak beszerezni. A bejelentési
kötelezettség elmulasztása 15 napig terjedhető
elzárással büntethető kihágás.

ják a képviselőház kupolatermébe. Délután
megnyitják a Jísarnokot a nagyközönség előtt,
amely a késő estig járulhat a nemzet nagy halottjának ravatalához. A temetési szertartást
Witz Béla pápai kamarás végzi. Egyetlen szónoklat hangzik el: Bárdossy László minisztert
elt>k búcsúztatja elődjét az ország nevében. A
koporsót ezután a kerepesiúti temetőbe kiviszik, ahol gróf Teleki P á l holttestét a főváros
által adományozott díszsírhelyen helyezik örök
nyugalomra.

A politikai pártok gyásza

Budapest, április 4. Gróf T e l e k i Pál haláláról a parlamenti pártok ünnepélyes formában emlékeztek meg. A MÉP gyászülést tartott. Z s i n d e l y Ferenc szomorú beszámolóját mély megilaz esküt letegyék a kormányzó kezébe,
letődéssel hallgatták a párt tagjai, akik közül
l v á d y Béla adott kifejezést a MÉP mélységes
Az eskütétel ünnepélyes aktusánál báró gyászának.
Az Erdélyi Párt pénteken délelőtt külön is
Petényi Zsigmond koronaőr működött közre.
elhunytáról,
Az eskü mintáját bárciházi Bárczy István mi- megemlékezett a miniszterelnök
gyászülést
tartott
a
ki^azdapárt
is,
úgyszintén
»
niszterelnökségi államtitkár olvasta fel. Az
az Egyesült Keresztény Éárt. A Polgári Szabadság
eskütétel után a kormányzó magánkihallgatá- Párt gyászülésén R a s s a y Károly meghatott szason fogadta Bárdossy miniszterelnököt és kor- vakkal adózott a tragikusan elhunyt nagy magyar
mányának tagjait.
államférfi emlékének. Hangoztatta, hogy a történelem fogja megmutatni igazi nagyságát és azokat a szolgálatokat, amelyeket hazájának tett. A
(A Délmagyarország
munkatársától)
A polkortársak meghatott kegyelettel állanak egy ragármester közli a város lakosságával, hogy dr.
vatal előtt — mondotta —, amelyen a nemzet egyik
A Halott miniszterelnök holttestét a kere- leghivebb, legtehetségesebb, legjellemesebb fia
Bzéehenyi István örszágmozgósítási kormánybiztos április 4-től, péntek déltől kezdődőleg pesiúti temető halottasházában ravatalozták 1 fekszik.
április 12-ig, nagyszombat déli 12 óráig általá- fel a hétfői temetésig, amikor átszállítják a
nos szesztilalmat
rendélt el Szeged
területére. holttestet az Országház kupolacsarnokába. A
A szesztilalomról még a délelőtt folyamán ér- Kerepesi-temető halottasházáh'oz már. pénteken
népének
zarándokatesítették az összes vendéglátó üzemeket, bor- megindult Magyarország
koporsójához. A
kiméréseket s a délután folyamán már nem is ' lása a halott miniszterelnök
Budapest, április 4 Az ú j o n n a n kinevezeti
szolgáltattak ki sehol sem szeszes italt. A szesz- zarándoklók néhány pillanatig néma főhajtás- kormány t a g j a i az események folytán déli 1
tilalom megszegése súlyos büntető következ- sal rótták le kegyeletüket a miniszterelnök órakor Bárdossy László miniszterelnök elnökhősi alakja előtt. E g y fiatal kis Cserkész 'égő lete alatt minisztertanácsot
ményeket votí maga után.
tartottak, amely 2
vörös szekfűcsokorral
a kezében érkezett a ko- órakor , ért yéget. (MTI)
porsóhoz és feszes tisztelgéssel állott meg a
főcserkész holtteste előtt.

Szesztilalom pftifefc déltol
nagyszombat délig

Zarándoklás a koporsóhoz

A Bárdossy-kormány
első minisztertanácsa

I

Zürich érvénytelenítette
a kommunista tanácstagok
mandátumát

Zürich, április 4. A zürichi városi tanács
csütörtöki ülésén határozatot hozott, amelyben
az Vsszes kommunista
tanácstagok
mandátumát
érvénytelenítette.

korzoban
Ma, 5, 7 és 9 órakor

Hans Albers nagy parádés szerepében

MNK,APAmP
Elsőhetes Magyar világhiradó

— Kagyort szeretném, kérem — mondotta
a temetkezési embernek —, ha csak lehet, tegyék be ezt a pár szál székfűt a
miniszterelnök
út koporsójába
...
Az őrök a lángpirös szekffiket elhelyezték'a
miniszterelnök koporsójában oda. ahol a nagybeteg feleségének utolsó üzenete, három dús
ciklámencsokor és három vörös, három józsaszín tulipáncsokor feküdt.

Tilos a zene

Budapest, április '4. A miniszterelnök ffagl*
kus halála miatt elrendelt országos gyász alkalmából a belügyminiszter elrendelte, Hogy
az ország egész területére tilos
táncmulatság

SZÉCHÉNYI MOZI

Mára; meghosszabbítottuk!

ELSODORT DSSZONY

. A Kerepesi temetőben
A kerepesiúti temető Halottas házában pihen gróf Teleki Pál. Abban az egyszerű zsinóros m a g y a r ruhába öltöztették, amelyet mindig
a legjobban szeretett. Kihűlt kezében édesanyjától kapott keresztet t a r t j a . Gróf Teleki Pál
|Sdk«lsif:aiM.iixaii

TSÜ8É

szombaton 5, T, 9

MAGDA, SCHNEIDER és PETROVICS IVÁN
nagy szerelmi szenvedélye
Vasárnap: a gyönyörű francia világfilm

J

HULLÓ CSILLAGOK

I Touvet, Francén, Michel Simon, Ozcray, Dnvivier
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taf.tása, ideértve a rögtönzött táncesteket és az
össztáncokat is. A temetés napjáig tilos a zenélés a nyilvános szórakozóhelyeken is, A temetés napján, április 6-án éjféltől 7-én éjfélig
minden nyilvános szórakozóhelyet,
színházakat,
mozikat zárva kell tartani.

Teleki halálának hatásé
Jugoszláviában
Belgrád, április 4. A belgrádi sajtó Hosszú
Cikkekben számol be gróf Teleki Pál tragikus
haláláról. A haláleset a legmélyebb
benyomást
kéltette Jugoszláviában.
A Politika
megállapítja* Hogy Teleki, a tudós, akiben a felelősségérzet olyan nagy/ foka fejlődött ki, a legutóbbi
események és drámai fordulatok hatása alatt
roppant össze. Nagy politikust és egyik legjobb fiát vesztette el benne Magyarország.
A
Vreme szintén hosszú sikkben foglalkozik a
magyar miniszterelnök tragikus elhunytával
és részletesen közli a miniszterelnök életrajzát,
valamint Halálának körülményeit. (Bud. Tud.)

A kormányzó részvéttávirata
Budapest, április 4. A kormányzó ur i néltósága a következő részvéttáviratot intézte
: elhunyt gróf Teleki Pál miniszterelnök özvt^ éhez:
»özv. gróf Teleki Pálné őnagyméltóságának,
Budapest Végtelen szomorúsággal töltött el az a
lesújtó tragédia, amely Magyarországot miniszterelnökétől és egyben legkitűnőbb fiainak egyikétől, engem értékes, hűséges munkatársamtól és támaszomtól és régi jó barátomtól fosztott meg.
Gróf Teleki Pált az utolsó lehelletéig önkinzó lelkiismeretességgel, hazájáért dolgozó államférfit,
a tudóst s mintaembert néhány sorban méltatni
nem lehet. Megörökíti majd egyéniségét és működését hazánk történelme és az általa oly forrón
szeretett nemzet részére őt mindörökké felejthetetlenné teszi. Nagyméltóságodnak és esalád'igjainak Bensőséges és legmelegebb részvétemet és
fájdalmamat fejezem ki, amely érzelmekben oszsozik velem együtt minden masrvar. Horthy Miklós.* (MTI)

Viktor Emánuel* Hitler.
Boris és Mussolini
részvéttávlrata
Budapest, április 4. Viktor Emánuel olasz
Császár és király, Hitler vezér és kancellár, Boris bolgár cár, továbbá Mussolini
olasz kormányfő Magyarország kormányzójának nteleghangú táviratban fejezték hi részvétüket. A
kormányzó ú r őfőméltósága szintén táviratilag
mondott köszönetet.
A kormány tagjaiHoz részvéttáviratöt intézett Filóv bolgár miniszterelnök, Simovics jugoszláv miniszterelnök, Tuka szlovák miniszterelnök és külügyminiszter, Husein
Sirli
egyiptomi miniszterelnök és külügyminiszter,
Ribbentfop
német birodalmi külügyminiszter,
Ciano gróf olasz külügyminiszter.
Konoye
herceg, japán miniszterelnök meleghangú részvéttávifatot intézett Bdrdossy László miniszterelnökhöz- Ugyancsak táviratot intéztek a
Német-Magyaf Társaság nevében Klause-Herstenan tábornok, volt államtitkár és a Nemzetközi Intézet elnöke is.
Részvéttáviratot küldött még dr.
Hosszú
Gyula püspök is. A miniszterelnökségre is az
egész nap folyamán szakad atlannl érkeztek a
részvéttávi rátok, többek között
Glattfelder
Gyula Csanádi püspök meleghangú részvéttávirata. Popov bolgár miniszterelnök, Nincsics
jugoszláv miniszter intézett még részvéttáviratot a kormányhoz.
Budapest, április 4. Gróf Teleki Pál özvegyéhez Hitler Adolf német birodalmi vezér és
kancellár a következő részvéttáviratot intézte:
»Altáfrm nagyrabecsült
férje-urának
elhalálozása alkalmával kérem fogadja szívből jövő részvétem
nyilvánítását."

ssssst
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Az olasz kormány hivatalos
küldöttsége a temetésen

A pápa részvéte

Róma, április 4,-Montini helyettes
Róma* április 4. Az olasz kormány hivatalos államtitkár felkereste báró 'Apor Gábofl szent
küldöttséggel képviseltei magát gTÓf Teleki Pál széki magyar követet, kifejezésre juttatva előt
miniszterelnök temetésén. A küldöttség vezetője [ te XII. Pius pápa és Maglione
biborós-állam
B u t t i nagykövet, a külügyminisztérium politikai
titkár
mély
részvétét
gróf
Teleki
Pál
miniszteri
osztályának vezetője. A küldöttség péntek este 11
elnök
tragikus
halála
aklamából.
órakor indult Budapestre.

Szeged gyászol

Ma reggel engesztelő szentmiseáldozatot mutat be Sze*
ged a fogadalmi templomban, délben rendkívüli gyász*
közgyűlést tart a törvényhatóság
(A Délmagyarország
munkatársától)
Áz a
mély gyász, amelybe Szeged lakosságát díszpolgárának és országgyűlési képviselőjének',
nagy barátjának, gróf Teleki Pálnak tragikus
halála döntötte, pénteken is nyomasztó hatással ülte meg a lelkeket. De nemcsak a lelkek
gyászoltak, gyászol a szegedi utca is; a lakosok, anélkül, hogy erre külön felszólítást kaptak volna, kitűzték házaikra a gyászlobogót,
így adva bizonyságát, hogy mindenki átérzi
gróf Teleki Pál halálával bekövetkezett veszteség súlyát. A polgármester kiilön is felkéri
azokat a háztulajdonosokat, akik még nem tűzték ki a gyászlobogót, tegyék azt ki az épületek
homlokzatára.
Jelentette a Délmagyarország,
hogy Csütörtökön dr. Tukats Sándor főispán és dr. Pálfy
József polgármester a város közönsége nevében részvéttáviratot küldtek az elhunyt miniszterelnök fiának, gróf Teleki Gézának. Pénteken délelőtt
'
közös táviratot adott fel a főispáv,
és a polgármester a miniszterelnök
özvegyének.
A távirat a következő;
,',özv. gróf Teleki
..

Pálné, Budapest.

Sze-

ged város közönsége és Hatósága mélységűd
részvéttel osztozik Nagy méltóságod fajdal"
mában és hálás szivünkben megörökítjük
díszpolgárunk, országgyűlési képviselőnk;
örökös törvényhatósági bizottsági tagunk
és városunk jóbarátjának el nem múló em"
lékét. Tukats Sándor főispán, PálJjj Józseí
polgármester"
Szombaton reggel 9 órakor a fogadalmi szS*
kosevyházban tartják az elhunyt miniszterelnök lelki üdvéért
az engesztelő szenlmiseáldozatot
A polgármester a rekviemre ezúton hívja
a hatóságokat, testületeket, egyesületeket és
nagyközönséget.
Délben 12 órakor a városházán

a

rendkívüli közgyűlést
tartanak. A közgyűlés színe előtt Tukats fői*
pán p a r t n t á l j a el az elhunyt miniszterelnök''
képviselőt, P á l f y polgármester határozati javaslatot terjeszt elő emlékének jegyzőkönyvi
megörökítésére, majd dr. Széchenyi István o*
szágmozgósítási kormánybiztos a MÉP_ szegedi
szervezet® nevében mond beszédet.
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20 pengőt fizettek a nótákért
a cigánynak.
a mulatság után a nóta-pénzt erőszakkal visszavették
(A Délmagy árország munkatársától)
Vidám
kocsmai mulatság rablási epilógusa
került
pénteken a szegedi törvényszék
Ungváry-tnnácsa elé annak a bűnügynek a sörán, amelynek vádlottjai: Simon Antal kisteleki sertéskereskedő. Kormány Sándor budapesti cipészsegéd, Paták Péter kisteleki napszámos és Horváth István ugyancsak kisteleki napszámos
voltak. Simon Antallal szemben az ügyészség
a rabláson kívül még súlyos testisértés miatt
is vádat emeltSimon és társai december 27-én Kisteleken
a Juhász-féle kocsmában mulattak. Rövidesen
cigányok kerültek elő, akikkel Simon és társai

Körösi Béláné sz. Fodor Erzsébet
maga, családja, valamint rokonsága
nevében mélységes fájdalommal tudatja, hogy szeretett édesanyja

özv. Fabriczky József né

» . Sziklai Regina
életének 85-ik esztendejében hosszas
szenvedés után elhunyt.
Temetése április 6-án. vasárnap d.
e. 10 órakor lesz a zsidó temető cinterméből

FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ

hallgatónótákat húzattak- A cigányoknak egS1!
húszpengőssel
fizettek. Éjfél felé távoztak
Simonék a kocsmából,*mielőtt azonban elmen 4
tek volna, Simon a "Cigányokra: Farkas Jő 4
zsefr® és Farkas Bélára támadt azzal, hogtf*
adják vissza a pénzt. A két cigány nem volt
hajlandó a pénzt visszaadni, mire Simon Faíkasékra támadt és érőszákkal igyekezett
tőlük
a pénzt élvenni. A cigányok azonban erőseb4
beknek bizonyultak, úgy, hogy a küzdelembe
Simon társai is beleavatkoztak. A túlerővel
szemben a Cigányok hamarosan megadták
gukat.
A rablással vádolt Simon Antal és társai *
törvényszék előtt ittasságukkal
védekeztek. X
tanuk vallomásai ntán a törvényszék igazőln'
látta a vádat és ezért Simon Antalt négyhá
napi, Kormány Sándort kéthónapi, P a t a k Pétert egyhónapi,
Horváth Istvánt
egyhónapi
fogházbüntetéssel sújtotta. (1

feril és női ftolaputdonságoK
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Alakításokat modellek után vállalunk. Nem***
Takarékossági és Unió-tag.
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Péniehen végvehajioiiáU
a iégoiiatmi előkés*UfeieUei és
próbaképpen
elsöiétíietíék
a városi — Sxombaion
réssleges elsötétítés les*
(2 Délmagyarország
munkatársától)
Péntekre Szeged utcáin a házak falán sárgaszínű
falragaszok jelentek meg. Á hirdetményben a
Rtáros légoltalmi parancsnoka a lakóházak elr
Sötétítésre vonatkozóan rendelkezett a légeltalomszabályozása ügyében kiadott Honvédelmi
miniszteri rendelet alapján. A várös légoltalmi parancsnoka felhívta a lakosság figyelmét
arra, hogy
az elsötétítés tartós végrehajtásához
szükséges anyagokat és eszközöket
azonnal szerezze be.
Az elsötétítéshez szükséges eszközöket és anyagokat úgy kell készenlétben tartani, Hogy azok
szükség esetén kétórdn belül teljesen felhasználhatók legyenek. Rendelkezett a légoltalmi
Parancsnok a lakóépülethez tartozó helyiségek
ekötétítéseről is, kimondví-v Hogy aki a rendelkezéseket nem tartja he, héthónam "babázzál büntethető kihágást követ el
X légoltalmi előkészületekre, a lakóházak
elsötétítésér© Vönatkozőan a Magyar Távirati
Iroda magyarázó közleményt adott ki, amely
szerint
a házakat csak légvédelmi készültség esetén kell elsötétíteni.
A jelenlegi európai helyzet, valamint a légi
Hadviselés természet® megköveteli — írja a hivatalos közlemény —, Hogy akár a teljes Höni
készültséget, akár Csak az elsötétítést (csökkentett világítást) mint a légvédelmi készültség
részletét azok az államok is végrehajtják, amelyek teljesen semlegesek és a Háborún kívülállók ujgyan, de amelyek szomszédságiban
hadviselés folyik.
Szegeden a lakóházak elsötétítésére vomátkoaS hirdetmény megjelenése után a közönség

megtartották az első próbaelsötétítést, amely egész éjszaka tartott.
A város egyes pontjain Csupán úgynevezett
iránylárapák égtek.
'A péntekesti elsötétitésre vonatkozóan illetékes helyról a következő felvilágosítást kaptuk:
— Rendelkezés folytán pénteken esfe próbasötétítést hajtottunk vógfe. lsjjel a légoltalmi
bizottság végigjárta az utcákat, és megszemlélte, hogy mely pontokon kell még csökkenteni
a világítást, illetve, mely pontokon nemi
szükséges az irányvilágítás. Szombaton
ismét
elsötétítést hajtunk vérire, ez azonban már Csák
részleges lesz, — fejezte be felvilágosítását informátorunk.
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negkcidték a cipötegn-igenoioiapok
kiosztását
Az első dtfeiőff ötszázan leienlKezfek igénjjiftiaptrf — A polgármester felhívása a közellátási rendeletek szigora betartására
( 3 Délmagyarország munkatársától) A vártja közellátási hivatala pénteken kezdte meg a
Cipőutalványt kérő igénylőlapok
szétosztását.
Már a kora reggeli órákban tömegesen jelentek meg az igénylők a közellátási hivatal Szent
György-téri helyiségében, délig 500 darab
igénylőlapot vittek el Ugylátszik tehát, hogy
nagy szükséglet kielégítéséről kell
majd gondoskodnia a hivatalnak
« rendelkezésre álló bőr- és cipőkészlet keretei között.
Éppen ezért az idevonatkozó rendelet végrehajtási utasítása értelmében a hivatal a legszigorúbban az előírások értelmében fog eljárni az
igénylések kivizsgálásánál s az, akinek egy pár
jó állapotban levő cipőnél több, vagy egy jó
lábbelije van s foglalkozása üzéséhez nem is
kell neki több, hiába is folyamodik cipőért, a
rendelkezésre álló készletből nem tud néki juttatni a hivatal.
Az igénylőlapoknál azt az eljárást követik.
Hogy amikor együtt van egy Csomó kitöltött
igénylőlap, megkezdik a Ssöportosítáeát aszerint, hogy kész cipő, cipésznél készitendő lábbeli. vagy talpalás, fejelés kiutalását kéri az
igénylő. Az igényléseket kivizsgálják, majd elbírálják- Akinek kérését a kivizsgálás alapján
jogoanak találja a közellátási hivatal, azt levelezőlopon értesitik, hogy jelentkezhet
cipőutalványért, amelyet 50, illetve jgvitáa esetében 30 filléres áyoB átvehet a közellátási hivatalban. Az utalványt 60 napon belül fel kell
használni, különben érvényét veszti.

Ma délelőtt

pénteken megrohanta a papífkereskédéseket.
hogy beszerezze az elsötétítéshez szükséges esz
közöket. Az elsötétítéshez szükséges anyagok
beszerzését, illetve azoknak készenlétben való
tartását a közigazgatási hatóságok szigorúan
ellen őrzik és* akik a rendelkezéseknek nem tettek eleget, kihágási eljárást indítanak ellenük.
Az elsötétítésre, illetve annak elrendelésére
vonatkozóan illetékes helyről nyert információnk' szerint,
a közönség a rádió, vagy ujabb hirdetmények, illetve a rendőrök utján
szerez ma jd tudomást.
Pénteken délután a légvédelmi készültségre
Szegeden
minden előkészületet megtettek
Délután tűzoltók járták végig a váróét és a
forgalmasabb Helyeken a járdaszéleket fehér
mésszel meszelték be. Az esti órákban Szegeden
már nem gyulladtak ki az utcán a lámpák.

L E S Z
H Ú Z Á S
Még kapható sorsjegy a

reti u i i u z i i i
lyenként 110 kg, ebből nullásliszt legfeljebb 16
kiló lehet, más háztartásokban személyenként
25 kg, ebből nulláslisxt legfeljebb 5 kg lehet.
Bab, borsó, lencse őstermelőknél 6, egyéb háztartásokban és üzemekben személyenként 2 kg
tartható Zsír, szalon/na és háj megengedett
mennyisége 11, illetve 3 kg. Tengeriből a nem
mezőgazdasági őstermelő háztartásokban csak
akkora készletet szabad tartani, amekkora a
birtokukban lévő állatok takarmányozására
1941. november l-ig elengedhetetlenül szükséges.
Száz kiló élősúlyt el nem érő
zsírsertésf,
60 kg-ot el nem érő hűssertést,
közfogyasztásra
levágni tilos. Magánfogyasztásra Csak saját
hizlalású sertést szabad levágni. Akinek 2 drb
vagy ennél több bízó-, vagy hizlalásra szánt
6 hónapnál idősebb sertés van birtokában, a
súly megjelölése mellett minden hónap
napja között köteles bejelenteni.
Aki a rendelkezések ellen vét, kihágást követ d ée súlyos büntetésnek teszi ki magát.
A tüntetés 2 kard elzárásig, vagy 8000 pengő
pénzbüntetésig
terjedhet.

A közellátási hivatal most fokozott erővel
fogott hozzá a közellátás érdekében kibocsátott
többi kormányrendelet szigorú betartásénak
ellenőrzéséhez, hogy a vártfs közellátásáfean
fennakadás ne álljon elő. A polgármester hirdetményt bocsátott ki, ebben összefoglalja diókat a rendelkezéseket, amelyek eddig ja közellátás biztosítása érdekében napvil^Srot láttak
és azok rendelkezései betartására nyomatékosan felhívja a közönség
figyelmét.
'A eukorr-j
vonatkozólag felhívja % figyelmet a hirdelmény, Hogy Cukorból mindenki csak a megállapított fejadagot kaphatja. Az egyes háztartásokban előforduló változásokat (elköltözés, bevonulás, elhalálozás;; 8tb.) nyomban be kell jelenteni a közellátási hivatalbanf Petróleumét
Csak níalványr'i 8Ba bad kiszolgáltatni, A Háztartásonként Viadható mennyiséget minden hónapban a rendelkezésre bocsátott készlet izerint 'állapítja, m s g a polgármester. Villannyal
világitott lakások tulajdonosai nem kaphatnak
petróleumot.'
őrleményekből, száraz főzelékből,
zsírból és tengeriből
a megbatározott mennyiségnél többet tartani
n e « szabad ««tn % magáj?-, aem az intézeti, «*jn
a vendáglitóüzemi- háztartásokban- A megbatározott készlet január 1- és április 15. között
lisztbőt mazégazdaMugi őstermelőnél szemé-

Nemzeti ttiteiintázet r. f.
Zálogháza
KOLCSET ü . Tb.
TELEFON 12-79
Aranyra, ezüstre, éksrerre és minden értéktárgyra. mindenféle ingóságra előnyös feltételekkel magas kölcsönt nyújt.
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Párisi Nagy Áruház Rt.
Aieeeii ICstkonícs ésKiss-uíca sarok
HÚSVÉTRA
Tojásíesték 1 levél
Qukor nyul, vagy bárány
Ostya tojás alumínium díszítéssel
.30,
Ostya ülő nyul
Sárga zsanilia csirke
Litografált bádog tojás tölthető
-.24,
Piros massé tojás tölthető
-24,
Tojás színező cellofán
Húsvéti képes levelezőlap 10 drb
Borítékos húsvéti üdvözlet 8 drb
Képes tojás színező
Ostya tojás aluminium és szallaf
—.38.
diszitéssel
Tojás drazsé cukorka 10 deka
Zsanilia hintázó csirke
Futurit tojás tölthető
Húsvéti töltött doboz nyúllal
Ostya álló nyul, vagy bárány alumínium díszítéssel
Húsvéti tojás mogyorós csokoládéból
Ostya babs aluminijwi díszítéssel

.03
.06

.10

.12
,.12
-.12
-16

-.14
-.84
-24
-.24
-.28

-.38
..48
-58
t.68

-.58
-.78
-88

18b
óvóhely ajtók
vészkijáratok
•
--«
ó v ó h e l y b e r e n d e z é s e k | Cikkek, S z a b v á n y SZeríW*

összes légvédelmi

HÍREK
_ Vitéz baráti Huszár Aladár felhivása a
magyar társi idalomhoz. Vitéz baráti
Huszár,
Aladár gróf Teleki
Pál tragikus
elhunyta
alkalmából felhívással fordult a magyar társadalomhoz. Felhívásában a következőket
mondja
a háromhetes önkéntesen
vállalt
társadalmi
gyászróli „"Az egész nemzet lelke mélyéig megrendülve áll a ravatal mellett, amelyen gróf
Teleki
Pál, Magyarország
miniszterelnökének holtteste pihen. Vele a legmélyebb
lelkű
'és legkeményebb magyarok egyike távozott az
'életből. A nemzet nehéz sorstól terhes óráiban
nélkülözi azt a férfiút, akiben hitt, akiben bízott, hogy nemzetét a veszedelmeken
átvezeti.
Soha még emberi tragédia egész valójában ét
ennyire nem rázta meg az egész
nemzetet.
Mélységesen lesújtva
tiszteletteljes
kérelmet
intéztek
a jó és igaz mqgyarok
táborához:
mélységes gyászunk jelélül három
héten
át viseljünk gyászruhát,
vagy
gyászszalagot,
mert olyan valakit gyászolunk, akire büszkén
tekintettünk
fel és akire majd egykor a késő
magyar lázadok
is hálával, hittel és büszkeséggel fognák
tekinteni."
— A Tisza vízállása. A Tisza áradása állandóan tovább tart, bár a viz most sokkal lassabban szaporodik, mint a nemrég lezajlott
koratavaszi áradás alkalmával. A rendőrség
szegcdi révkapitányságának jelentése szerint
pénteken 648 centiméteres vízmagasságot mértek.
— W i r t h Károlv 15 évi fegyházbüntetése.
Budapestről jelentik: A Kúria január 31 én
Ítélkezett W i r t h Károly nyilas képviselő és
társai ismeretes államfelforgatási bünügvében
és Wirth Károlyt 15 évi, Bosnyák Imrét ós
Szűcs Györgyöt egyenként 11 évi. Gál Jenőt 13
évi, Almásy Gyula, if jabbik Tóth László Vörös Miklós, Fogolyán András, ifjabbik Tóth
Ernő, Molnár Richárd és Fodor Lajos vádlottakat fejenként 4 évi fegyházra Ítélte e! Az
ögy iratai visszakerültek az ötöstanácshoz,
amely S z ü t s Jenő tanácselnök vezetésével
péntek délben hirdette ki Wirth és társai előtt
a Kúria jogerős ítéletét.
— Zátonyra futott a windsori hercegi p.Vr hajója. Bahamából jelentik: A windsori herceg és
felesége, akiknek yachtja csütörtökön a Bahamaszigetek keleti partjai mentén zátonyra futott, a
szerencsétlenség alkalmával sértetlenek maradtak
és még az est folyamán visszatértek Nassaubp,

Takarításhoz...
padlóbeeresztfl, parketpaszták, padlóviasz,
kefék, lószőrseprök, ecsetek, porfestékek, olaj
festékek, lakkok, zománcok, vegyiszerek
LEGOLCSÓBBAN, LEGJOBB MINŐSÉGBEN

Haraszton üézáitoi

SZEGED, FEKETESAS U. 22.
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Füstölt
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P i c k Szalámigyárban

szakszerű
Inpye e s

felvilágosíts
tájékoztató

— A természetes >Ferenc József* keserűi iz
régóta kitűnően bevált háztszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható has
hajtó, mely számos betegségnél aa emésztést Ja
viti a és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát:
— Janik-vendéglőben ma flekken és vargabéles.

0 yfir f v - autóservice

Boldogasszony s.-ut 3. 460 Hősök kapuja mellett.
Sball-servfce.
Tel. 29—09.
Fiái-service.

Ma 26 éve
A békéscsabai 101. gyalogezrednek a kárpáti Güsina tetőn vívott harcaiban Tőrök
János karpaszományos szakaszvezető is kitüntette magát. Vitéz és öntevékeny szakaszparancsnok volt, aki látván, hogy a túlerőben levő oroszok áttörték az állást és az
arcvonalat kezdik felsodorni, néhány embere
élén tüstént az oroszokra vetette magát.
Meglepő támadása megállította az ellenséget
és megakadályozta abban, hogy a betörés sikerét kiaknázza. Mivel pedig ennek a tető
megtartása szempontjából szintén jelentősége
volt. Törők szakaszvezető vitézi magatartását a nagy ezüst vitézségi éremmel jutalmazták. És pedig annál is inkább, mert az előretörését kővető harcban súlyosan meg is sebesült.

Bíeyev Pál

alkoholmentes

Donáth Gyula nyelvjárása
Donáth Gyula, a kiváló szobrász, soha nem
tanult meg tökéletesen magyarul. Azaz használta a magyar kifejezéseket, de ugy kicsavart mindent a maga formájából s annyira
fejük tetejére állította a szavakat, hogy valósággal külön nyelvet alapított Amúgy egészen speciális nyelvtan volt ez, csakhogy
vasvillával összehányt
mondatszerekezetekkel, önkényes degradálása és áthelyezése
alanynak, állítmánynak, névelőnek, sőt ragnak is.
— Hát te nem lehetsz nekemrül igazodásni?
— szokta volt olyankor kérdezni, ha valaki
nem értette meg az első szóra.
A század elején konfliktusa támadt Tóth Bélával, az Esti Levelek akkori korlátlan hatalmú írójával. Ez a rendkívüli ember, maga
az élő egzaltáltság, minden napi kötelessének tartotta, hogy megegyen valakit Az apja
Tóth Kálmán, a nagy magyar poéta, anyja
Majhétyi Fióra, a ritka műveltségű írónő,
versenyezve dédelgették gyerekkorában. A
szülők korán elváltak, a különcségekre hajlamos Tóth Béla pedig jóformán maga nevelte magát.
Mikor Tóth Kálmánnak szinre került »A k i s
h ó b o r t o s t cimü vígjátéka, megkérdezte e
töhbek közt egyik iró barátját is:
_ Hogy tetszik?
— Ugy nézem, a másik, kis hóbortosa sikerültebb.
— Melyik másik?
— Hát Béla fia.
Mondom, Tóth Béla egyik Esti Levelébe*
kikezdte Donáthot is, aki viszont sajtópert
indított ellene. A tárgyaláson aztán Tóth
arra kérte a bíróságot, hogy hallgassák ki
Donáthot németül. Megérezte ugyanis, hogy
a szobrász különös beszéde merő komikum,
azzal hatástalanná teszi az ő mondanivalóit,
akármilyen okosak legyen is azok.
Tegyük még hozzá, hogy Tóth Béla dadogott, el lehet hát képzelni, milyen érdekes lehetett az a tárgyalás.
Mikor Vágó Pál kiállította > Vonósnégyes*
eimü híres festményét, régi jó pajtása, Donáth volt az első gratuláns.
_ örvendekezem. Jól sikerülte nekedtül •
négyszerhang, vagy hogy hijáksz te az.
— Nonó, öreg, intette Vágó, aztán mindenütt igy beszélsz? (Célzás volt ez arra, hogy
Donáth, mint elsőrendű intrikus, szerette
néha a jóbarátait is megrágni.)
Donáth azonban nem hagyta magán száradni a gyanút.
— Nézessz! A hátulság negedrül szintolyan
tiszteleteimül van, mint az elülség. (Magyarban körülbelül azt jelentette ez: A hátad
megett épp olyan tisztelettel beszélek rólad,
mint a szemedbe.)
A legszebben akkor beszélt, ha megharagították.
.
.
,
_ Ha eveinek a kezetrül adják egyet a fe*
jetiül, akkor se hámodra hely, mint a szózat áll.
,
, ..
Ennek a megértéséhez pláne egész lexikon
kell. Magyarra fordítva a következőket Jelenti: Ha fejen váglak ezzel a kézzel, akkor
a nagy világon nincsen számodra hely, mint
az a Szózatban áll. (Wie es ím Szózat steht)'
Bob

Éúievme

HORTHY MIKLÓS UTCA 8. L J5MELET BAL

ebédmenü P: I.—, P: 1.40

40 f é l e k é p e s u j s á g .
Ebéd kihordásra te.
Házhoz szállítás
T e l e f o n : 27-30.
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Nagyheti istentiszteletek a reformátusoknál.
A szegedi református egyházközség lelkészi hivatala közli: a nagyheti istentiszteletek rendje a következő: Virágvasárnap délelőtt 10 órakor ünnepi istentisztelet. Délután 5 órakor hálaadás. A
nagyhét minden napján délután 6 és este fél 8
órai kezdettel bűnbánati istentiszteletek, amelyeken az igehirdetés sorozatos témája: Jézus hét
szava a keresztfán. Nagycsütörtökön ugy a 6
órás, mint a fél 8 6rS? bűnbánati istentiszteletet
követőleg urvacsoraosrtás. Nagvpénteken délelőtt
9 órakor istentisztelet rövid bibliamagyarázattal,
majd 10 órai kezdettel urvaesoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet. A délutáni 6 és az esti
fél 8 órás bűnbánati istentiszteleteket természetesen nagypénteken s nagyszombaton is megtartják.
Húsvét vasárnapján délelőtt 9 órakor istentisztelet rövid bibliamagyarázattal, majd 10 órakor és
délután 6 órakor urvaesoraosztással egybekötött
ünnepi istentisztelet. Húsvét hétfőjén délelőtt 10
órakor urvaesoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet. Ugyancsak húsvét hétfőjén délután fi
órakor hálaadás, ámelyen az ünnepi legátus szolgál.
— Címtábláit festess« Kószánál.
— Hirtelen halál a vizesárok mellett. P é t e r
Pál 67 éves Felsővárosi Feketeföldek 114. szám
alatti napszámos pénteken reggel néhány hold
földje mellett vizesárkot akart vonni. Ásás közben hirtelen rosszul lett. mii^e a segítség megérkezett volna, meghalt. A hirtelen halálesetet jelentették a rendőrségnek, anpely elrendelte a
holttest rendőrorvosi felboncolasát, a halál okának megállapítására.
— Kószó cimfestőmester, Horthy M.-u. I.
— Gázolt a motorkerékpár, fifotorkerékpárszerencsétlenség tőrtént pénteken reggel 9
órakor a színház előtt. Egy na&v sebességcol
haladó motorkerékpáros felszaladt a járdára
és elütötte B a l i József trafikost. akit a mentők fejsérüléssel és zuzódással a' sebészeti klinikára szállították.

Tartós o n d o i ó l ó s
hajfestés tökéletesen, felelősséggel

Szántai;

hölgyfodrásznál

Dugonics-tér 11.

A DÉLMAGYAROBSZAG március 11-iki számában megjelent hirdetésem

he'yreieazitásául közlöm

hogy munkáshiány miatt üzemem ezidöszerint
nem gyárszerű. SCHUBERT BENO. PÉC8. 15a

MéT,".'í."2ST féláru utazási igazolványok
í

Tel. 14-51.

Deimagarorszíg
jegyirodában
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MŰVÉSZET
Akárki

(Hoffmannstahl verses drámájának felújítása)
Böjti idők és a lelki számvetésre égetően aktuális napok indokolják Hugó von H o f í m a n • t h a i »Jedermann«-jának felújítását. A »Jedernjann*, a salzburgi ünnepi játékok nemesverelü,
klasszikus nyelvezetével és mélységes puritánizmusával drökértéküvé vált misztérium-drámája
talán soha sem szólt hamvaszkodóbb fájdalommal és elevenebb időszerűséggel a világ mulandó
dolgaiba belefelejtkezett emberiséghez, mint ma s
az ősi példabeszéd Akárkija talán soha sem volt
vértelibb hős a vallás örökké vigasztaló misztikumának fényében, mint napjainkban...
Akárki szinte uj nevet nyerhet a mai keresztjáró idők mementójának sugárkörében, talán ugy
nevezhetnénk ma, hogy M i n d e n k i . . . »J á t ék
a g a z d a g e m b e r h a l á I á r ó l * mondja a színmű költői meghatározása, de ugy érezzük, hogv •
gazdag ember szimbólikus alakja az örök ember
árnyképévé magasztosul a klasszikus nmek és
mélyértelmü gondolatok fényében; a hivságok és
földi mulandóságok után törtető, földi létét örökérvényűnek hivő, fennhéjázó, bűnös és esendő s
az öröklét kapujában magára döbbenő ember szánandó alakjává nő.
• T e m p l o m b a j á r o k s t e t e j é b e még,
a l a m i z s n á t a d o k , ez c s a k elég?!* —kérdi a végső órára emlékeztető Édesanyától Akárki.
Hányan kérdezik ezt önmaguktól, másoktól s vannak, akik nem is kérdezik, mert bizonyos benne,
hogy az örökléthez mindez elég... S hányan nem
tudják, hogy . h a l o t t i i n g b e n ü l n e k * a
megteritett asztalnál, nem gondolnak arra, hogy
mit hoz a holnap, mikor kell elindulni a végtelen
útra, ahová nem kisér el senkit sem barát, sem
kedves, csupán a szellem két támasza, felemelője:
• J ó l é t és a H i t
Böjti idők tették aktuálissá a »Jedermann«
péntek esti felújítását, amely a prózai együttes
lelkes igyekezetének jegyében folyt le. K á l l a y
Miklós remekbekészült magyar fordítása biven
visszaadja az eredeti játék Klasszikus veretű, puritán verselésmódját.
Az igyekezettel nem volt baj, de az előkészületek valószínű elégtelensége nagyon meglátszott az
előadáson. Az egyetemi ifjúság »Ham]et*-jének
áhítata és rajongó költészet-szolgálata hiányzott
• színtársulat prózai együtteséből. A nehéz versforma tökéletes összetanultságót kiváu s néhány
hevenyészett próba nem elegendő a • J e d e r mann*. tolmácsolásához.
Z á e h János intelligens, elhivatott színész, de
inkább modern beállitottságu; becsületes igyekezete nem adott neki átélési erőt ehhez a rendkívüli szerephez. Fáradtnak és szürkének tünt, Inkább az esendő embert, mint a lelkéért küzdő
szellemet érzékeltette. Szavalást készsége megvan; mégsem tudott hatásosan megbirkózni a súlyos feladattal.
i
Partnerei halvány, imbolygó árnyképek voltak
csupán, erő és élet csak S á n d o r Iza és P á l o s
György alakításában volt érezhető. A rendezés
bangulatosságjára törekedett s nem tudott kellő
áhítatot vinBi a félig sem teh színházba, (es. p.)
^
—o()o—
A SZÍNHÁZ HETI MŰSORA:
Szombat délután: Kolozsvári dáridó. (Ifjúsági
előadás. Filléres helyárak).
Szombat este: A cigányprímás (Régi szép operettek ciklusa VII.)
Vasárnap délután: Kolozsvári dáridó (Mértékeit helyárak).
Vasárnap este: A cigányprímás.
Hétfő: Jedermann (A-bérlet 25.).
Kedd: Kolozsvári dáridó.
Szerda: Jedermann (B-bérlet 25).
Csütörtök: Hajnalodik (Filléres helyárak).
Nagypénteken: Nincs előadás,
A SZÍNHÁZI IRODA HIREIJ
Gróf Teleki Pál miniszterelnök halál a alkalmából elrendelt országos gyász miatt elmaradt
esütortök délutáni katonai előadás, a Kolozsvári
dáridó, mg, szombaton délután fél 4 órakor kerül
szinre. A csütörtökre megváltott jegyek a ma délutáni előadásra érvényesek. Jegyek filléres árban
még kaphatók.
Ma és holnap este-. A cigányprímás.
Ma este és holnap este bérletszünetí>en újítja
#81 az ooeretteeyüttes Kálmán Imre klasszikus

Megnyílt 9

H U N G A R I A GRILL
Garay jazz

Asztalrendelés a kávéházi főpincérnél
értékű nagyoperettjét, A cigányprímást, amely
már évek óta nem szerepelt a játékrenden. A cigányprímás nemcsak szövegében és humorában
élvezetes még ma is, de különösen muzsikájában
az, hiszen a rádióban úgyszólván naponta felcsendül a bűbájos Kálmán-muzsika. A színház teljesen nj díszletekkel hozza szinre ezt a szép operettet, amely beállításban is a modern rendezői >tihisnak megfelelően kerül szinpadra.
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Kolozsvári dáridó.
Vasárnap délután 4 órakor lesz a nagysikerű
izig-vérig magyar szellemű és irodalmi zenésjátéknak, a Kolozsvári dáridónak első mérsékeli
helyáru előadása, amely iránt máris kivételes érdeklődés nyilvánul meg.
A péntek este nagy sikerrel felujitott misztérium-drámának. a Jedermannak előadását ismétli
meg « színház szerdán este A és B összevont bérletben. A remek darab, amely a világhírű salzburgi szabadtéri játékok mflsordarabja szimbolikus figurákat vonultat fel a szinpadra. hogy ennek keretében mutassa be a gazdag ember ha1S
Iáról szóló megrázó történetet, példát adva mindenkinek. hogy miképpen kell az embernek s á f á r kodnia a reá bízott javakkal.
Kedden este a rövid idő alatt is számtalan
zsúfolt ház előtt bemutatott Kolozsvári dárídót
játsszák, amelyre az országos gvász miatt elmaradt csütörtökesti ptön<tpc iosn-ei érvénvesek.
Bérlök Hsyelmébe! Kéri az igazgatóság az
ii«en tisztelt bérlőket. KOPV akik az esedékes bérTetrészleteikkel még hátralékban vannak, azok
minél előbb szíveskedjenek azt. a titkár? hivatalban befizetni

SPORT
R TanitóképzS vasárnapi SumnérRSzése
miatt változtattak
a Szegeti vasárnap! 5sszeá!llfásatn

Boronkay Zsoka dizőz
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Bejárat a hallból

A Vasutas összetétele nesz,
a SzEAC-e ölzoniftatan
a rangadóra
A régi, nagy rangadó iránti érdeklődést rou*
tatja az a kíváncsiság, amellyel a szegedi közönség a vasárnapi Vasutas—SzEAG bajnoki találkozót várja. A két csapa? annakidején a szegedi alosztályban is állandó rivális volt és az
egyenernistáknák mindig nehéz dolguk volt a
piros-kékekkel, jóllehet bajnokok voltak. Volt
idő, amikor csak a piros-kékek tudták legyőzni
a favorit egyetemistákat. Most annyiban változott meg a helyzet, hogy a piros-kékek a nagy
favoritok az egyetemistákkal szemben. A mérkőzés értékével tisztábaa vannak a résztvevők, hiszen egész héten át a fokozott késnülődés jegyében tartották meg edzéseiket.
— Teljes felkészültséggel várjuk a küzdelmet
— mondotta Csapó Lajos, a Vasutas ügyvezetőigazgatója —, mert nekünk nagyon fontos a mérkőzés. Esetleges pontveszteség könnyen befolyásolhatja nehezen kiharcolt vezető pozíciónkat.
A teljes felkészültséget bizonyltja az is, hogy
a szükséges változásokat könnyen oldotta meg a
vezetőség és már kész a csapat, amely igy fest:
Papp—Domonkos. Sajtos I.—Sebők I!., Baloghv. Varga—Sebők I.. Borbély I., Péli. Bakos,
Kecskés.
Ezzel szemben a SzEAC-nál teljes bizonytalanság az összetétel szempontjából. Megnehezíti
az egyetemi vezetők munkáját, hogy a húsvéti
szünet miatt többen el szeretnének utazni Szegedről Remélni lehet, hogy az elutazni akarókat az egyetemi sport érdekéhen itt lehet tartani és akkor közvetlenül a mérkőzés előtt mégis
ki lehet állítani olvau csapatot amely a régi tradícióhoz méltóan fogja képviselni az egyetem?
színeket.
A SzEAC a n i r h A i t s e l h a l a s z t á s á t k é r i
A késő esti órákban P a t a k y Sándor, a
SzEAC intézője közölte, tekintettel arra, hogy hét
játékos nem állhat rendelkezésére, táviratilag
kérték az MLSz-tÖl a mérkőzés elhalasztását
—oOo—

X Műsorváltozás az Alföldi kerület szegedi
mérkőzésein. Az Alföldi kerület vasárnapi szegedi L osztályú műsorán kisebb változást eszközöltek. Ez a változás arra vezetett, hogy a
Szegedre kitűzött bárom L osztályú meccs másmás pályán kerül eldöntésre. A programváltozás
következtében a Postás—SzEAC H. találkozó és
az UTG—KTK meccs szinhelye változatlanul a
Vasutas-stadion, illetve a ligautcai pálya. A TemesMári-körutról azonban a Hunyadi-térre vitték át a SzFIE—Móra váró® játékot.
X Az SzTK ismét megtagadta Nagy kiadását.
Nagyot, a lelsöipariskola diósgyőri diáklutbaiiistaját a múltkori elutasitás ellenére, ismét kikérte a SzEAC az SzTK-tói, amelynek a Játékos
kerettagja. A kiadatást ezúttal is megtagadta az
SzTK. Az üggyel kapcsolatban Pataky Sándor, a
SzEAC intézője ezeket mondotta: »Na.gy az ősszel
jött Szegedre azzal, hogy miután a létszám betelt a feisőipariskolában, vetessük fel a diákok
sorába. Ezt meg is tettük és a diákjátékos igy
az SzTK kerettagjai sorába
csöppent.
A
DMAVAG Kaloesayért és Csonkáért minden további nélkül kiadta nekünk a játékost, ennek elteaóre az SzTK nem csatlakozott a kiadatáshoz,
bár a futballista nem az ő nevelésük ós nem is
akar náluk futballozni. Most másodszor is azzal
utasították ei kérésünket, hogy egy régi szakoszr
X Gv'ásnszáuetet rendelt eT m WLSz gróf Te- tályi határozat alapján másképpen nem járhatleki Fái miniszterelnök tragikus elhalálozás* al- nak el*.
kalmából. Szombaton és vasárnap MagyarorszáX 360-en neveztek már a mezei futóversenyre.
gon minden labdsnwómérkflzés Y. félidejének
Olyan nagyszabású mezei futóverseny, mint aminerce táján a játékvezetők egv nczOre megSttd- lyen a vasárnapi lesz, még soha nem volt a déli
ják" a fStékflf. A Tabdaragósport fgv ITde* a nagv kerületben. Az illetékesek közlése szerint mintmaevar vezérTS Politikus emlékének.
ágy 210 ifjúsági és 50 szenior nevezett be a KüzX Halasit szeretnék « Hskvnhalaalat. K S*- delemre. A benevezettek között igen' sok a vidéged vezetősége levttof kapott * Kiskunhalasi k i A jelek szerint nagy küzdelem lesz az elsőa
AF egvik' Bmkeionáriwsitól. A Imréiben a kiskun- helyért. A szeniorok versenyének a Vasutas
halasiak arra kérik a pfros-YehírekeL adják ki favoritja, az ifjúságiak küzdelme azonban teljeHalasit. *B ergvüttes játékosát A" válasz m#r el is sen oyilt. Érdemes lasz megnézni a nagy mezőny
ment én nemitoffes vett A' pfams-tofcének nem ad- versenyét, mert a küzdelem az eddigiektől eltéják kj a ttrtbattistit. akt a nagv "eatáshiilPhÉt rően a nézők szeme előtt bonyolódik le a régi lóversenypályán délelőtt 10 órai kezdetted.
az első cs&taiban te számításba jöhet

A Szeged _ amint jelentettük — két körülbelül egyforma képességű együttest jelölt ki vasárnapra, hogy ezekből a csapátokbél találja meg
azt a tizenegyet, amely majd a Gamma elleni bajnoki meccsen a piros-fehérek szineit képviselni
fogja. A csapatokban ezerepeitek tanítóképzős játékosok is, akik szintén komolyan figyelembejönnek az elsó esapatban való szereplés secmpontjából. A Szeged vezetőségének a tanitóképezdések
szerepeltetésére vonatkozó számítását keresztülhúzta az a körülmény, hogy a diákok vasárnap
Kecskeméten a Szent László-Vándordíjért Játszanak. Emiatt szükség volt a vasárnapi esapatok
összetételének az átalakítására. A változások után
igy alakul? a piros-fehérek A. és B-csapalának
vasárnap összeállítása:
A: L'audisz _ Polyák M.. Raffai — Eadánvi,
Baróti. Bertók" — Bognár. Albert Kalmár. Mester. Nagy.
B: Károly! __ Szabó. Széli — Kovács 17., 71rág. Gyuris —. Szondi. Seper. Serfőző. Bihámy,
Halasi.
Tartalékként Hajdút, v Ármányt. Kis YTL-srt és
Farkast hívta meg a vezetőség a Temesvári-Wruton délben 12 órakor kezdődő előkészítő mérkőzésre.
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APRÓHIRDETÉSEK

CladO
házatf és

gyümölcsösön

íafipásőgriogioh!
Eladó adómentes bérli áz forgalmas piacnál

9500 P évi

bérjövcde-

leracl 200.000. Háztejek

forgalmas uton
négyszögölenkint 130 pengő.

ÚJSZEGEDEN:
Adómentes 2 szobás báz,
kerttel postánál 10.000
P. Adómentes villa, 3
szobás,
fürdőszobás,
nagy kertlel, kőrútnál
10.000 P.
Magasföldszintes pincézett, \ szobás, fürdőszobás, kerttel hid közelében 16.000
P. Adómentes, magasföldszintes,
4 szobás,
fürdőszobás,
kentei
kőrútnál 22.000 P. Adómentes uri vitla, 5 szobás, minden komforttal,
kertfel. hídhoz közel 30
ezer P. Rókusnn: földszintes ház, 3 lakással,
megosztható nagy telekké] 12.000 P. Rókuson templomnál, köves
ntcán, bérház, 6 lakással, udvari
épülettel,
nagy udvarral, jókarban 20.500 P. Magasföldszintes,
4 szobás,
modern és 2x1 szobás
lakással, kerttel, kőrúton belül 28.000 P.
Emeletes
sarokbérház
üzletekkel, fürdőszobás
lakásokkal, körúton belül 24.000 P. Kétemeletes bérház, 8 lakással, sugáruton 2500 P
bérjöv. 35.000 P Bérház 3x3, 4x2. 5x1 szohá 8 lakással 3500 P
bérfőv. Boldogasszonvsugárufnál
40 000 P.
Gyümölcsös
3100 n.
öles, adómentes lakóházzal, fő uton 22.000 P
S z ó l l ő és gyümölcsös 3 holdas.
Domaszéken.
tanvával.
vasútnál 10.000 P. 25
holdas szántó, tanyával
250 sertésre hizlalóakollal, müutnál 35.000
P. 30 holdas szántó, tanyával Bánátban 36.000
P. 56, 86. 70. 118 holda*
bánáti tanyás birtok.
Alkalmi vételek.

I Fiatal leány gyermek
mellé vagy üzletben kiszolgálni elmenne Megbízható 22 jeligére.
Fodrásznő
kerestetik
Bálint János, Brüsszeli
körút 2.

Szeged sz. kir. város I. fokú közigazgatási hatósága, mint I. fokú növényegészségügyi hatóság.
9803—1941 kig. szám.
.Tárgy: Pajzstetvek elleni védekezés
ellenőrzése.

Hirdetmény

A m. kir. földmüvelésügyi miniszter ur az 1934
évi 98756 F. M. sz. rendeletével az 1938. évi XXII.
tc. 34. §-a, valamint a 85.000—1938. F. M. rendelet 109. §-a értelmében gyümölcsösökben, faiskolákban és szöllőkbcn, a város egész területére
vonatkozóan
kaliforniai és egyéb apró pajzstetvek
(sárga almafapajzstetü, sárga és piros kőrtelapajzstetü, továbbá szilvafa pajzs'tetü)
ellen a kötelező és egységes védekezést rendelte el.
Felhívom a gyümölcstermesztő gazdákat, hogy
a védekezési munkákat sürgősen hajtsák végre, a
fák ritkítását, koronaigazitásokat, kéregkaparást, b.ernyófészkek szedését minél előbb, a permetezést pedig legkésőbb rügyfakadás előtt végezzék el. A végrehajtást szakközegeimmel ellenőriztetem s az el nem végzett, vagy rosszul végzett munkát közérdekből, az idézett tc., valamint
az 1894. évi XII. tc. 52. g-a alapján hivatalból fogom elvégeztetni a tulajdonos költségére. Anienynyiben a gyümölcsös vagy faiskola oly mértékben fertőzött, hogy az a környékben levő gyümölcsösökre és faiskolákra veszélyes
volna,
ugyancsak hatóságilag irtatom ki a tulajdonos
költségére és ellene a kihágási eljárást megindittatom.
A permetezésekre olyan gyümölcsösökben, ahol
szemellátba'tó fertőzés még nincs, elővigyázatból
legalább is előirásszerinti raészkénlevet, ahol
azonban már erősebb fertőzés található, a földmüvelésügyi miniszter ur által engedélyezett ásványi olajat, vagy karbolineumot kell használni.
Szeged, 1941. március 20.
Dr. Biacsy Béla sk. aljegyző,
tanácsnok.

Uá/ilasdási
q£JaiEmm0tt,
Megbízható, jól
főző
mindenest keresek 15re. Vitéz u. 1. III. 7.

PATYOLAT
szappanfőző

a tökéletes zsirszödapótló
Ezt kérje mindenütt —
Forgalomba hozza

Vénusz Drogéria

Mikszáth Kálmán
5 szám.

utca
228

ÜZLET ÁLLVÁNY
ÜVEGEZETT
hozzá való puld-al, fehérre festett,
minden
szakmához megfelel, olcsón eladó. Felvilágosítást nyújt Központi
Tejivó, Sugár Sándor,
Kárász u. 14.
137

Bélyegeit

most drágán értékesítheti. Bélyegkei eskedés, Iskola tx. 29
Telefon 39-03.
39b

Szeged az. kir. város polgármesterétől,
20.524-1941. VI. sz.

Hirdetmény

az országgyűlési képviselőválasztók 1942. évre
szóló névjegyzéktervezetének közszemlére tételéről
Kihirdetem, hogy az országgyűlési képviselőválasztók 1942. évre szóló névjegyzéktervezetét az
BORKÖVET
1938. évi XIX. tc., valamint ennek végrehajtása
legmagasabb Dapi áron tárgyában 288200-1938. B. M. és 372.900-1940.
veszek.
B. M. szám alatt kiadott belügyminiszteri rendeletek értelmében összeállítottam.
SONNENFELD
Párisi körút 34a. 431
A névjegyzéktervezetet 1941. évi április 15 »ől
30-ig bezárólag Széchenyi-tér 11. (városi bérház)
JÉGSZEKRÉNYÉT
I. emelet 17. ajtó »Képviselőválasztók nyilvántarmár most javíttassa! tása* felirati helyiségében közszemlére tettem ki
Használt jeges
ál- ahol azt naponkint reggeli 8 órától déli 12 óráig
landóan raktáron
— vasárnap is — mindenki megtekintheti és közLÉB,
napokon délután 2 órától 6 óráig lemásolhatja.
Attila u. 5.
479
A névjegyzéktervezet egy példányát megkülVetni való szép nyári döttem a szegedi kir. járásbíróságnak, ahol azt
ugyancsak április 30-ig a hivatalos órák alatt
RÓZSABÜRGONYA
15 mázsa eladó: Hor- bárki megtekintheti és arról — a megállapított
váth József gyümölcs- dijak előzetes lefizetése ellenében _ teljes, vagy
kereskedő.
Széchenyi- részleges másolatot kérhet.
tér 2a
A névjegyzéktervezet ellen a közszemléretétel
•••••••••••gaMMaamMB
Eladó füszcrüzlet
be- ideje alatt felszólalással lehet élni a központi váF. M. ingatlanirodánál. rendezés és 2 drb ká- lasztmányhoz. A névjegyzéktervezetbe történt joHorthy M. u. 2, (Kul
posztás dézsa, kb. 5—5 gosulatlan felvétel miatt bármelyik választó, a
turpalotánál.)
hektó darabja. Csehó, kihagyás miatt azonban csak maga az érdekelt
Attila ti. 8szólalhat fel. A felszólalást élőszóval, vagy ÍrásEladó egy pár finom 43 ban, az előbb emiitett hivatalos helyiségben lehet
számú alig használt — előterjeszteni. Az élőszóval előterjesztett felszómagasszáru, fekete be- lalásról jegyzőkönyvet készítenek. A felszólalást
Üres utcai nagy szoba tétes lakkcipő. erős — meg kell indokolni. A felszólaló egyúttal melléfürdőszobával, konyha talppal 25 pengőért. Bá- kelni, illetőleg bemutatni köteles a felszólalásban
nélkül kiadó úrinő ré- ró Jósika u. 37 szám, előadottak igazolására alkalmas okirati bizonyíszére. Szentgyörgy tér emelet.
tékait.
1, földszint Í
Annak, aki felszólalást akar előterjeszteni,
Konyhaszekrény, asztaállítható minden hatóság, közhivatal, közhivatalnok, lelÜzlethelyiség villanyvi- lok, székek,
lágítással szabónak ol- gyermekszék. gyermek- kész, nyilvános jellegű intézmény, egyesület és
üsthéz, alapítvány köteles haladéktalanul rendelkezésére
csón kiadó. Érdeklődni bicikli. nagy
Római körút 21. Trafik. nagv és kisebb üveRek bocsátani mindazokat az adatokat, amplvek' a feleladók. Polgár u. 20.
szólalásban felhozottak b i z o n y í t á s : hoz szükségesek.
A felszólalásokat Benyújtásuktól kezdve 1941
Borbély segédet felmájus
10-ig bezárólag, az előbb megjelölt helven
vesz Bálint. Brüsszeli- Elveszett a Kárász utés időben közszemlére tétetem ki és azok az előbb
körut 2 szám
cán Széchenyi téren — mccállapitolt módon megtekinthetők és lemásolegy krokodil bordó női
Borbély segédet ren- csprnvőtok 3-án — déli hatók.
des fizetéssel
állandó órákban. B. megtartó
A felszólalásokra mindazok", akik w tőrvény
munkára azonnal fel- megfelelő jutalom elle- szerint érdekeltek, a közszemléretétel ideje alatt
veszek. Muhi. Molnár- nében ad ja le a •kiadó- írásban észrevételt nyújthatnak be. Az észrevéteu. 6.
hivatalba.
lek előterjesztésére ugvanazok a rendelkezések
iránvadók. mint a felszólalásokra.
Az erszággvülésl képviselőválaszlók" névjegyNyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógépén
zékét Szesed sz. kir. város központi választmánya
Szeged. Kálváría-olca 14^ telefon 10-84.
fogja efőkészifeni. A felszólalásokat és az azokra
Felelős üzemvezető: Ablaka IstviE.

Hézcrne
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benyújtott észrevételeket Is a választmány bírálJi
el és az eredményről az érdekelteket határozatban
értesiti. Azt a felszólalást, valamint észrevételt,
amely az előbb ismertetett rendelkezéseknek nena
felel meg, a központi választmány tárgyalás nélkül visszautasítja.
A névjegyzéktervezetnek az egyes lakóházakra
vonatkozó részeit egy-egy példányban az illető
házban is kjfüggesztetem.
Szeged, 1941. április 3.
Dr. Tóth Imre h. polgármester.
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Különvonatok tömegét indítják
a május 2-án megnyíló példátan
érdekességö Dudapesti Nemzetközi
Vásárra

A megszokott méreteket nagyságban az árok
gazdagságában, sokoldalúságában és a bemutató
látványosságában egyaránt messze meg fogja baladni az ezévben május 2-án megnyíló Budapesti
Nemzetközi Vásár. Érdekességei között ott fogjuk találni Erdély első, a nemrégen visszatért országrész gazdasági életének minden ágára kiterjedő nagy bemutatóját. A vásár főterét s ezzel
talán legdíszesebb helyét annak a demonstráció;
nak tartották fenn, mely ország-világ előtt be
fogja bizonyítani azt, hogy a magyar nemzet mit
100 évvel ezelőtt is rendelkezett tekintélyes ipari
termelés felett.
Magyarország még soha nem látott kivételes
érdekessége lesz a Vásár főbejáratával szemben
felsorakozó nemzeti pavillonoknak. Felvonul
ezek sorában egy-egy önálló nemzeti épülettel
szinte kivétel nélkül mind az az ország, amely,
nek kormányát ma baráti szálak fűzik Magyar,
országhoz.
A biztos, kirobbanó tömegsiker előkészitéM
ma a vásár legnagyobb feladata. Az idejében
megindított tárgyalások eredményeként már ma
is biztosnak tekinthető, hogy május 2—12. között
az ország minden fővonalán kellő gyakorisággal
közlekedő vásári különvonatok fogják a menetrendszerinti egyéb járatokat kiegészíteni mindazok számára, akik vásárigazolvánnyal készülnek Budapestre.
«—oOo—

TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat. Nyugodt hangulat
és mérsékelt forgalom jellemezte a mai tőzsdét.
Az irányzat nyitáskor tartott volt és a kezdő árfolyamok kialakulása körül nem történt lényege*
sebb változás. A tőzsdeidő további folyamán kisebb árukínálat következtében az egyes értékekben az irányzat gyengülésre hajlott, de az árváltozás egyetlen részvénynél sem volt nagyobb. 'M
zárlati irányzat gyengén tartott volt. Zárlati ár*
folyamok: Magyar Nemzeti Bank 205.—, Kőszéa
502 , Ganz 21.3, Izzó ——, Szegedi kender 93.—.
Zürichi devizazárlat. Páris 925, London 17.37
fél, Newyork 431.—, Milánó 21.70, Berlin 172.50,
Szófia 4.25, Belgrád 10.—, Athén 3.—, Bukarest
A Magyar Ntmzeti Bank valutaárfolyamai. Angol font — , belga fr. —.—* dán kor. — , dinár 7.60-7.90. dollár 343.00-348.00, francia fronti
hollandi forint —.—, cseh-szlovák koron*
— ( 2 0
K-nál nagyobb címletek kivételével)',
szlovák kor. 11.45—11.75 (20 K-nál nagyobb eimletek kivételével), kanadai dollár 250-300, lev*
leu 3.20-3.40. lira 17.40-17.90, német márki
_ —, svéd kor. 81.70—82.70, svájd frank 79.60—>
80.80.

Budapesti terménytőzsdezárlat A gabonatőzS*
dón az árak változatlanok. A forgalom igen csekély volt.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 78 kg-os 24.—, rozs 71 kg-os 20.— sörárp*
kiváló 26.00. sörárpa I. 25.90, sörárpa 24.90, ipari
68 kg-os 23.80, takarmányárpa 65-66 kg-os 21.80,
takarmányárpa középminőségü 20.80. zab 4f kg-o*
99 70 kukorica 1980
Szerkesztésért és kiadásért felelt
B e r e y Géz*.
főszerkesztő.
a Délraagyarország Hírlap- és NyomdavHlalal R t
figyvezető-ígazgatója,
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Szerkesztőség: Szeged. Rudolf-tér 8„ l em. —
szakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadó*
hivatal: Szeged. Aradi-utca A — Telefon fr&F
kesztőség, kiadóhivatal és nyomda)': 13-08.
Kiadótulajdonost
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