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Serllnl vélemény szerint fegyverszünetről nem lehet
s z ó — Heg nem erősített hir a görög erődvonal áttöréséről

ó régi nyár, az ébenóra balkan
Elmuzsikálta már az éjfelet,
Az árnyak óriása várt a parkban
S a denevér szállt rózsáink felelt.
Ó régi nyár, a zongorán egy akkord
Fölsírt és mélyen a szivünkbe markolt
Künn a kutyák szűköltek elhalóan,
Valami nagy bú olvadt föl a borban,
Fájón figyeltünk vén magyar szavakra
S álmában olykor sóhajtott Szabadka!

Újvidék
A messzi árnyban kék, zöld lampionok,
Az esti fényben hófehér ruhának
Hulláma hintáz és a kerti hársak
Ezüst feje szűz csillagokba bólong.
lenn pihentünk el a nyári fűben,
A vörhenyes, dús konfetti avarban...
í ávol zenék fölsíró hangja harsan.
En csillagot fürkészek fönn az üiben.
Egy ifjú költő egy lányt sírva csókol,
Mert mámoros a vágytól és a bortól.
Mert aranyifjúsága most ragyog.
Én a régi verseket dúdolva fájón
'A köpenyem a hűvös estbe tárom
És keresek egy eltűnt csillagot.
1921.)

Roosevelt n e m Ismeri ei
iQggeflennek a dán kormányt
Itl

Washington, április 16. Roosevelt elnök a
^Jtóértekezleten nyilatkozott a washingtoni és
°Penhdgai kormány viszonyáról is. Azt món. 0 t ' a , hogy az Egyesült-Államok
többé nem
k
független kormánynak a kopenhágai
®0!«efef. Roosevelt ezt az állásfoglalást azzal
.. 7 ° l i a meg, hogy Dániát német csapatok tartm
megszállva.
*-oOo—
A Kanadai miniszterelnök
Rooseveltnél
8

Washington, április 16. Mackensie K i n g kaai miniszterelnök szerdán ideérkezett és Rooelnökkel teázott a Fehérházban,
•-oOo—
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Megsemmisült a szerb hadserebv
csak néhány elszigetelt különítmény
fejt még ki ellenállást

Szabadka
Ó régi nyár, mikor a ven verandán
Két ú j poéta régi verseken
Elbíbélődölt s a hold arca sandán
Kct nyárfa közt bukkan ki az égen.

(„Nefelejcs",
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JJödasranőn
személyinek
Romániában leznbanf fttéosziö?
r e n m e a e n halottai között

4 ^wfcaresí, április 16. A Stefani-iroda jelenti:
Romániában április 12 én lezuhant szerb
^Pnlögép 9 halálos áldozata között magassz
emüyiségeh
is voltait, akik
fontos
0 k a t V d i c k ma
ml T
s u k k a l A feladatuk az
kon' * 8 7 6^őkészítsék a belgrádi udvar és a
^ a g y menekülését egy ideaen országba.

A magyar honvédség birtokába vette a Dunámul nyugati részét a horvát határig
A magyar honvédség szilárdan áll az ezeréves
déli határok vonalán. Werth vezérkari ffínök szerdai jelentése szerint csapataink a Dunántul délnyugati részét vették birtokukba egészen a horvát
határig. A csodálatos és diadalmas teljesítmények
mellett honvédeink a Bácskában egyes részeket
már megtisztítottak a csetnikbandák garázdálkodásaitól, más helyeken az erélyes tisztogatás még
tovább folyik. A szerb hatalom minden megnyilvánulását eltávolították a felszabadított Délvidékről és ezzel ez az országrész ismét Szent István
birodalmához tartozik.
Szerbia területén a német csapatok tovább
folytatták az elszigetelt, feloszlóban levő szerb
erők felmorzsolását, az előretolt gyorscsapatok
megszállták Szarajevót. Azok a hirek még korainak bizonyultak, hogy a szerb hadsereg elvágott
maradványai ajánlatot tettek a fegyverletételre,'
Berlinben azonban ezzel óráról-órára számolnak.

Az olasz haderő a dalmát tengerparton folytatta
elönyomulását. Ugyanekkor Alsó-Stájerországot,
Délkarinthiát és Krajnát már bekebelezték a nénjét birodalomba. Az uj-horvát állam határairól
tárgyalások fognak indulni.
Hatalmas arányú hadmüveletek bontakozna*
ki az északgörögországi arcvonalon. A német erők
az Olimposznál harcra kényszeritették az angol
és görög csapatokat. Több helyen visszavonulóban vannak ezek az erők, egyes helyeken erős
küzdelem kezdődött
Egyiptom határán is nagyjelentőségű hadműveletek folytatódnak. Tobrukban az angolok »
tengeri haderő támogatásával folytatják a makacs védekezést, Sollumnál a német—olasz csapa*
tok visszaverték brit páncélosoknak a tengerről
is támogatott támadását. Ugy látszik, Anglia
nagy erőfeszítéseket tesz, hogy elhárítsa az
Egyiptomot fenyegető legközvetlenebb veszélyt.

A vezérftari sonöh szerdal telentáse
Budapest, április 16. A honvédvezérkar főnöke közli április 16-án 12 órakor:
— Csapataink a mai napon megszállják a Dunántul délnyugati részét egészen a Hor*
vát határig. A Duna-Tisza közének a csetnik-bandáktól való megtisztítása még tart. A ha*
difoglyok és a zsákmány számbavétele folyamatban van. Az eddigi adatok szerint a foglyok'
száma körülbelül 15.000 fő. Számuk egyre nő. A zsákmány körülbelül 100 löveg és nagyér*
tékü hadianyag.
W e r t h H e n r i k ' gyalogsági tábornok.,
a m. kir. vezérkar főnöke.

Ifegadfő magái a másodih szerb hadsered
Berlin, április 16. A véderőfőparancsnokság
közli: A második szerb hadsereg Szarajevóban
kapitulált és letette a fegyvert.
Óráról-órára több jelentés érkezik a megvert szerb hadsereg további részeinek fegyverLondon:
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letételéről. Két német hadosztály egységei Hat
szerb hadosztályt őröltek fel és 8 tábornokot,
sok tisztet és 50.000 embert ejtettek foglyul.
(MTI)

Gnerilla-harcok következnek ?

London, április 16. A MTI jelenti: A Reuter-iroda közli, hogy a jugoszláviai
katonai
helyzetről Londonba érkezett legutóbbi hírek
szerint a helyzet
lényegesen
rosszabbodott.

Azt. hiszik". — feszi hőzzá —, Hogy tt hüboríi
kisebb-nagyobb terjedelmű
auetilla-harcokban
folytatódik
majd.

Szerbiában nincs kivel fárggalnl feggverszQnefröl
Berlin, április 16. Berlini politikai körökben
nem erősítik meg azokat a külföldön elterjedt híreszteléseket, hogy tárgyalások folynak a szerbiai
ellenségeskedések megszüntetéséről. E körökben
kételkednek abban, bogy Szerbiában egyáltalán
vannak még vezető személyiségek, akik hatáskörüknél fogva ilyeq értelmű érvényes megegyezéseket köthetnének. A Wilhelmstrassen kijelentették,
hogy egyes alárendelt szerb hatóságok mindenesetre tettek ajánlatokat az ellenségeskedés megszüntetésére, dc'mint népiét részről megállapították, nem fegyverszüneti kérelmekről van szó, hanem csak megadásukat ajánlották fel. A katonai
események Szerbiában olyan helyzetet teremtettek, hogy fegyverszünet már nem jöhet szóba.

mert a szerb hadsereg teljesen felbomlott. A Wilhelmstrassen arra a kérdésre, hol tartózkodnak a
Simovics-kormány tagjai, kijelentették, hogy arra sen? Berlinben, sem Belgrádban, sem másutt
nem tudnak válaszolni. Berlinbe olyaa jelentések
érkeztek, hogy Simovies elhagyta az országot,
Péter király tartózkodási helyéről semmit sem
tudnak. A régebbi jugoszláv kormány tagjairól
Berlinben ezidőszerint csak annyit tudnak, hogy
Cvetkcrvics volt miniszterelnököt egy német vezető katonai személyiség kiszabadította és a voil
miniszterelnök biztonságban van.
Róma, április 16. Illetékes olasz politikai k(V»
rókben nem erősítik meg azokat a híreket, amelyét szerint a arerbekkel fegyverszünet, áll UUzt>
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bön. Ezzel szemben rámutatnak arra, hogy miközben a németek keletről szorítják vissza egyre
kisebb területre a szerbeket, az olaszok egymásután foglalják el a dalmát városokat, minek következtében a szerbek a hegyek közé vonulnak és
elvesztették minden kapcsolatukat a külvilággal.
Ilyen körülmények között minden további ellenállás megszűnése amngv i$ csak rövid idő kérdése.
(MTI)

Beláthatatlan mcnmilsegtt
hadiisáüfmáfiu

Berlin, április 16. Napról-napra szaporodik a
német csapatoknak Szerbiában ejtett zsákmánya.
A menekülő ellenség a visszavonulás utjain, mindenütt beláthatatlan mennyiségű hadianyagot hagyott hátra. A páncélkocsik, motorkerékpárok,
kerékpárok, teher- és személygépkocsik, lőszer-

Iwcsík ezrével kerültek német kézre. A hadianyag és felszerelés tekintélyes része még használható, jó állapotban van. (MTI)

Cvethovicsot megmenieftéft

a németek

Berlin, április 16. A német és olasz hadi jelentés megerősíti, hogy a szerb hadsereg megsemmisült, csupán néhány elszigetelt különítmény fejt ki még ellenállá't, de ezeket is rövidesen letörik. Berlini körökben igen jelentősnek mondják azokat a híreket, amelyek szerint Szimovics tábornok helyebe egy másik tábornok kerül és a Szimovics-lio? rnány több tagja Törökországba menekül. A Szimovics parancsára letartóztatott államférfiak közül úgy
tudják, hogy Cvetkoviösot a német
csapatok
megmentették. Még nem tudják, mi lehet Cincdr-Markoviccsal. (MTI)

Nemet ggorscsőpőíoSi megszállták Siarafcvóí

Berlin, április 16. A német véderöfőparancsnokság közli.:
— A szerb hadsereg maradványai feloszióbán
•annak. A német gépesített csapatok egészen Szaraevóig törtek előre és megszállták a várost. A
szerb katonák ezrei teszik le a fegyvert. A fog
lyok száma és a hadizsákmány óráról-órára növekszik. A légihaderő Hercegovina déli részén
katonai berendezéseket és támaszpontokat bombázott, azonkívül megtámadott az Adriai-tenger
partján egy tengerészeti támaszpontot. Zuhanóbombázók a dalmát pártnál telitalálatokát értek
el egy nagy felfegyverzett csapatszállító hajón.
— Görögországban gyorscsapataink a visszaszorított brit és görög csapatokat hevesen üldözőbe vették, az Olimposzon és az attól délre levő

hegyeken harcra kénvszeritették. A görög arcvonalon a zuhanó bombázók súlyos veszteséget
okoztak a Szerbiától délre visszavonuló ellenségnek. Pireus kikötőjében súlyosan megrongáltunk
böhrbatámadásokkal kilenc angol hajót.
_ Északafrikában visszavertük a brit páncélos erőknek hadihajóktól támogatott támadását
Sollura ellen.
— Éjszaka erős harci repülőkötelékek megtámadták Északirországban Belfastot, az angolok
fontos beviteli és hajóépítő kikötőjét. Sok romboló- és gyújtóbomba a Harland és a Wolff hajógyárban nagy tüzeket gyújtott. Ugyanakkor más
harci repülőkötelékek jó eredménnyel bombáztak
hadászatilag fontos pélpontokat. főleg kikötővárosokat Anglia déli és keleti partjón.

Olasz csapafoh elfoglaltál* %mMót
Valahol Olaszországban, április 16. Az olasz

VihadiszáUés szerdai közleménye jelenti: A második hadsereg gépesített oszlopai Jugoszláviában
az ellenséges ellenállás letörése után megszállották a határmenti kiindulási állásaiktól 400 kilométernyire fekvő SpaJatot. Az olasz haditengeré-

tett oszlopok és menetelő csapatok ellen. Korfu
környékén 2 ellenséges hajót géppuskatűz alá
vettünk.
— Északafrlkában folytatódnak a Sollum mel-

letti hadműveletek és a tobrukj erőd bekerítése.
Az ellenség Tobrukban a tengeri erők támogatásze? egységei a hadsereg és a feketeingesék osz- sával a tobrnki erődben makacsul védekezik. Az
tagaival együttmunkálkodva folytatta a Zára olasz és német alakulatok folytatják állandó tászigete előtt elterülő dalmát szigetvilág megszál- madásaikat az erődítmény és kikötőben horgonylását. Csapataink a görög arcvonalon, a tavak vi- zó ellenséges hajók ellen.
dékéről, Vojussától vonulnak előre, heves barcok
— Keletafrikában légi kötelékeink a dcsszW
után megszállták és túlhaladták Erseke helységet. I szakaszon géppuskatűzzel és
repeszbombákka!
'A légierő támadásokat intézett utvonalak, gépest- j gépesített oszlopokat támadtak meg.

Marbor$ftan m#r itánteí veietá w m m u
Berlin, 'április 16. Hitler vérér és kancellárt
rendelete értelmében Délkarlntiáf és Krajndt,
a Kravankától délre elterülő egykori osztrák
tartományokat, amelyeket a világháború után
Jugoszláviához csatoltak,
Alsóstájerorszaggal
együtt a Német Birodalomba kebelezik be.
Alsóstájerorszag polgári közigazgatásának
vezetőjévé dr. Sigfried Überreitnet
ostmftrki

körzetvezetőt nevezték ki. A körzetveZető már
meg is érkezett Marburgba, ahol a német lakosság nagy ünnepléssel fogadta. Délkarintia
és Krajna polgári közigazgatásának vezetőjévé Hitler Frank Kutscherát, Karintia helyettes körzetvezetőjét nevezte ki. Délkarintiában
és Krajnában továbbra is katonai parancsnokok gyakorolják a felségjogokat.

Stockholmi hir o ion g vonalait áttöréséről
Stockholm, április 16. Az angol rádió szerda
délután a következőket jelentelte be:
Eddig meg nem erősített hírek szerint a németeknek sikerült a szaloniki öbölnél a görög
vonalakat áttöni és most Larissa felé közelednek.

Ilunízíöcr-Weuífaiid találkozó
Viehy. április 16. Huntzinger
táboPnok,
francia hadügyminiszter Algériában tartózkodik, ahol hir szerint találkoani fög Weygand
tábornokkal. A taíálkozásnak politikai körök
nagy jelentőségét
tulajdonítanak.

Olosz letántés onóol csapatok
behajózásáról
Hómn, április 16. A Stefani-irödá szaloniki
jelentést közöl, amely szerint a Görögország
ban lévő angol csapatok a görögöktől azt követelték, hogy biztosítsanak minden máé közlekedési vonal rovására elsőséget az angol.(jsa-

patok EajóPaszáTIftásának. X romai jelentés
szerint a kikötőhöz vezető utcákban nagy tömegek nézték végié' az angolok hajóraszállítását. Beszámol a Stefanl-jelentés arról is,
hogy a tömeghangulat nagy nyugtalansággal
tölti el a görög hatóságokat C ajánlották az angoloknak, bogy a leHetőséghez képest félreeső
kikötőkben tegyék hajóra visszavonuló csapataikat

London otahb n e m támadási vár
Tobmfr ellen
London, áprillB 16. Amint a Reuter-iroda
jelenti, a Times katonai munkatársa a líbiai
helyzettel foglalkozva, azt ifja Hogy Tóbruk
ellen most valószínűleg ujabb támadások következnek, amelyek még kevesebbek
lesznekAmi az általán??* északafrikái helyzetet illeti,
n lap úgy véli, bogy a német erők valószínűleg
túlnyomó fölényben vannak az anaolpk felett.
Eliaraerí, hogy a németek mindeddig eredményesen oldották meg a haicikocsik
benzinután-

pótlását, ami legnagyobbrészt légiűton törte
nik. Abban bizakodik azonban, hogy a vízutánpótlás az előrenyomulás folytatása esetén s®'
hózségeket fog okozni. Mindamellett — írja ~
az Egyiptomot fenyegető veszélyt
komolynd
kell tekintenünk és nem szabad meggondold
lan bizakodásba esnünk- (MTI)

Mmtt légitámadás ÉsoKSrorszáü
ellen, angol sepeK ísioKnemei•rszáa M M O I Í
Berlin, április 16. A Német Távirati Irödí
jelenti, bogy a német vadészgépek a Csatorna
fölött heves légibaréban lelőttek három va-1
dászgépet. A német légierő kitűnően felszerelt
rajai a szerdára virradó éjszaka n a g y h a t á s ú
támadást intéztek Északirország hadi célpontja'')
ellen.
A Német Távirati Iroda jeleulése szeri ri,
angol repülők az elmúlt éjszaka behatolta)
Északnémetország fölé és robbanó-, gyújtóból®' j
bakat dobtak le. Több épület rombadőlt, két,
ember életét vesztette, többen megsebesültek'
A haditengerészet légvédelmi tüzérsége lelőj1;
egy angol gépet.

Máfus 1-én kezdődik

az általános halászati tilalom
Budapest, április 16. A földmüvelésügyi miniszter rendeletet adott ki, amelynek értelmébe1"
vidéken a nyílt vizekre az általános balásza"
tilalom ideje május 1-től junius 11-ig bezárólaí ^
tart. A Balatonon az üzemtervszerü halászati f
lalom április 1-töl április 30-ig tart. A vissz»'
csatolt keleti és erdélyi területek nyilt vizein 9
általános halászati tilalom április 15-től junK"
15-ig tart.
I w
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Holdanként 5 ka térném^
kannak a szőlősgazdák
Budapest, április 16. A kormány íendelette*
szabályozta a rézmészpor forgalmát. Bézmé'f
port csak szöllőgazdálkodási Célra szabad
j
gólomba, hozni. A szöllősgazdák részére o»*
utalvány ellenében szabad rézmészport küsz®1'
gáltatnl- A földművelésügyi miniszter rend®1'
kezese értelmében a szöllősgnzdák részére ^ lv
tasztrális holdanként 5 kg rézmészpor s z e t f r
tatható ki.

Elsimították a kölni 7:0-ás
vereség-hotrány ügyét
)

Budapest, április 16. A Magyar L a b d a r j
Szövetség miniszteri biztosa m e g b e s z é l j
hívta össze a belgrádi és kölni nemzetek
zötti válogatott mérkőzések játékosait és vez®'
1v
tőit A több, mint kétórás megbeszélésen .
tárgyalták a belgrádi és különösen a k®1"
mérkőzés eseményeit ás körülményeit. Az j ® !
kezlet megállapította, hogy a belgrádi
zés végeredménye a pilavatnyi
erőviszony°t
nak megfelelően alakult ki. A kölni mérkőz®
re vonatkozólag az a vélemény alakult
hogy még a legjobb erőnlétben lévő és a l
jobb összetételű magyar válogatott 'csapd J L,
alulmaradt volttá á küzdelemben a
rendig
eredményesen, gyorsan játszó, lelkileg és te*
leg pompásan felkészült s a tiszta WM
rendéi
tökéletesen játszó, szerencsés 90 percet
fc'j
német válogatott együttessel szemben. A
vétség a maga részéről az ügyet
beftjezátW,
tekinti. Tudatóban van a hibáknak és h i á ü j ,
nak fa minden igyekezetével arra töreki J
hogy azok kikiiszöböltessenek.

vöröskcreszfes-kórltáz
Szegeden

Minden este

A szegedi társadalom vállalta
magára a M r M i felszeretését
r

Á Vöröskereszt Egylet szegedi választmánya
Azonnali hatállyal felállítja a szegedi Vöröskehszt'kórházat. Erre a gélra a léányliccum helyiségeit engedte át a hatóság. A sürgősségre
?aló tekintettel
a Vöröskereszt választmánya
Szerdán délután értekezletet tartott a városházán. Az értekezlet kimondotta, hogy 8 napon
belül felállítja a szegedi
Vőröskereszt-kórháA kórház berendezése Í00 teljesen felszerelt
d
9yból és a hozzátartozó felszerelésből áll. A
kórházi ágyak felszerelését, úgyszintén az
a
8yak beszerzését Szeged társadalmának
kell
magára vállalni.
Áz ágyak csak vaságyak lehetnek. Áz igy'elszerelés a következő: matrac, vagy szalmaz
sak, két lepedő, egy pokróc, vagy paplan a
hozzávaló huzattal, egy nagy és egy kis párna
hozattál. A felszerelési tárgyakat ki-ki darabonként is felajánlhatja. Átveszi a Vörösker
*szt Egylet irodája a Katolikus Nővédő házáb<M, Korona-utca 18. Ugyanott adhatók le a
*onyliafelszerelési 'ós egészségügyi
berendezési
*árgyak is. írásbeli, vagy szóbeli bejelentésre
WlefonT 22-64.)' az egyesület elviteti az adományokat- A kórház felszerelésére szánt adományokat készpénzben is meg lehet váltani.
Egy ágy árar: 10 pengő. Egy ágy felszerelései k megváltása szintén 40 pengő. Aki egy telesen felszerelt ágyat adömányoz, vagy azt 80
é g ő v e l megváltja, nevét az egyesület
az
S
gyon feltünteti.
Áa egyesület értekezletén az első felszólírfsfti néhány perc alatt 24 teljes
ágyfelszerelés,
j J>engő készpénz felajánlás és jelentős számú
^Pedö, pokróc és párna felajánlás
történt.
szükség van férfi hálóingekre és férfi
'fíKéfnemüekre,
valamint
törülközőkre,
úgy^ n t é g a párnák töltéséhez szükséges ágyaira.
-Sz a'dományök átvételére csakis a VörŐs^eszt
Egyesület tisztviselői vannak
felhatalÍJ®*va. Készpénzadományokat a Vöröskereszt
szegedi választmánya folyószámlájára
a
Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnál is be
íeb
«t fizetni.

fíMútlttH
Hei mmrn vasgárdistól
, Bokarest, április 16. Max L o n d o n bőrkerest ,ö
gyilkosáról megállapították, hogy aktív
Sjai voltak a Vasgárdának és az ott az ugyne^ezett haiálgáxda nevü alakulatba voltak beszerez
ve. A gyilkosság tulajdonképpen csak próba
t
B°* > itt kellett először megmutatniok a tettesekJ , . rátermettségüket és elszántságukat. További
. 'ja az volt a Vasgárdának, hogy lássa, vájjon a
.móság milyen eszközökkel fcleTa gyilkosság elvetésére.
A bukaresti hadbíróság gyorsított eljárás alapj a mindkét gyilkost halálra ítélte és az Ítéletet
mf
S a kedd esti órákban végrehajtották.-

Belvárosi Mozi

^ a utoljára

5, 7, 9

Pünkősti Andor szivhez szóló szüzséje,
Főszereplők:
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Budapest, Horthy Miklfis-nt *0.

•

La Bella Novath*
•
—
—

I
w

|
|

Megbeszélés a főispáni hivatalban a tábla és az egyetem
kibővítésének kérdéséről
(3' Délmagyarország
munkatársitól)
Városszerte élénk visszhangot és nagy örömet keltett dr. Széchenyi István ofszágmozgósítási
kormánybiztosnak a közigazgatási bizottság
ülésén elhangzott felszólalása, amelyben Szegednek a kibővült déli országhatárok közötti
szerepével foglalkozott. Széchenyi István annak a reményének adott kifejezést, hogy a Délvidék visszacsatolásával Szegedre jobb napok
várnak gazdasági és egyéb ezzel járó fellendülés következik be a város falai között Beszédében megállapította hogy

és bánáti törvényszékek most mind visszatérnek és a szegedi tábla ismét az ország második
fellebbviteli bírósága lesz, annak ellenére, hogy
a gyulai törvényszéket,
amely jelenleg idetartozik, a régi helyzetnek megfelelően való 4
szinűleg visszacsatolják a nagyváradi ítélőtábláhozUgy értesültünk, hogy azoknak az építkezőseknek ügyét, amelyek szükségessé válnak a
tábla és az egyetem hatókörének kibővülése
folytán, rövidosen az illetékesek elé viszik.

időszerűvé vált azoknak a tennivalóknak véghezvitele, amelyek az egyetem és az ítélőtábla kibővítésével kapcsolatosak.

a közszolgálati alkalmazottak
kirendelése a katonai közigazgatás szerveihez

Az illetékesek a szegedi HortEy Miklós-tudoBudapest, április 16. A kormány rendeletet
mányegyetem alapításakor megígérték, hogy a
adott ki, amely kimondja, h'ogy a katonai közDélvidék visszacsatolása esetén a szegedi egyeigazgatás szerveihez, valamint a katonai igaztemen visszaállítják
a jogikart. Széchenyi Istgatás alá tartozó polgári közigazgatási, igazván felkérte a főispánt ég a polgármestert,
ságügyi és üzemi szervekhez az illetékes mihogy a szegedi egyetem jogikarának megszerniszteri kirendelheti szolgálattételre az ő felvezése érdekében már most tegyék meg a kezügyelete alá tartozó, tényleges szolgálatban
deményező lépéseket, egyúttal kezdjenek akciót
álló, Valamint a 70. életévet még be nem tölaz új központi egyetem épületének
felépítése
tött nyugállományba helyezett állami, vagy
érdekében is, mert a központi egyetem jelenÖnkormányzati alkalmazottat. Ilyen szolgálatlegi épületére nyilvánvalóan az ítélőtábla tart
tételre az illető beleegyezésével
közszolgálatigényt, hiszen területe jelentősen kibővül és
ban nem álló személyt is ki lehet rendelni. Á
bírói kara megnövekszik.
más miniszter felügyelete alá tartozó alkalmaDr. Pálfy József polgármester válaszában
zottat, vagy nyugdíjast csak .az illetékes mikijelentette, hogy a főispán és 6 mindent el
niszter jóváhagyásával lehet szolgálattételre
fognak követni az egyetemmel és a táblával
kirendelni.
kapcsolatos tennivalók keresztülvitele érdekében. Szerdán már meg is kezdődtek a tanácskozások dr. Tukats Sándor főispán hivatalában a főispán es a polgármester között. A megbeszélésen résztvett dr- Falkay Gyula ítélőtáblai elnök is. A törvénykezés folyamatossága
megkívánja, hogy elsősorban az ítélőtábla proHorthy Miklós kormányzó a temetésen
blémája nyerjen megoldást, ezzel párhuzamosan intézik az egyetem ügyét is, mert a kettő
Budapest, április 16. Szerdán délután temetegymástól nem választható el. De mivel az ték el a Farkasréti-temető halottasházából a a
egyetem jogi karának megszervezésére legha- április 12-én hősi halált halt három
ejtőernyős
marabb Csak az ősszel kerülhet sor, a táblá- magyar tisztet: vitéz Bertalan Árpád őrnagyot,
nak pedig esetleg már hamarább meg kell kez- az ejtőernyős zászlóalj parancsnokát, Kelemen
denie kibővült területén működését, göndos- Károly századost és Bene László főhadnagyot.
kodni kell róla, hogy ez zavartalanul megtör- A temetésen megjelent Horthy Miklós Maténhessék.
gyarország kormányzója, ott voltak József Ferenc királyi herceg, tábornagy, vitéz Bartha
Károly honvédelmi miniszter, Wulff Olaf titK szegedi ítélőtábla a világháború
előtt, az ezeréves határok között a bukos tanácsos, a tábornoki kar több tagja, a
dapesti tábla után az ország legnatörzstiszti kar tagjai közül sokan és a különgyobb területű fellebbviteli fóruma
böző fegyvernemek képviselői. A temetésen
Volt,
képviseltette magát a német légierő is, hogy
a szegedi törvényszékkel együtt hat törvény- lerójja kegyeletét az elhunyt magyar repülő
szék tartozott a hatáskörébe. Ezek a bácskai bajtársak előtt.

Eltemették a hífsi halált halt
ejtőernyős magyar tiszteket
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A szegedi ítélőtábla ismét
az ország második legnagyobb
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Mit jeleit
*
Szegeti gazdasági életének
a Bácska visszatérése
A pillanatnyi forgalmi kapcsolatokon k í v ü l Szabadka, Kanizsa,
Zenta, V e r b á s i , Kikinda és a jómódú bácskai községek ismét
Szegedre fognak gravitálni
(A Délmagyarország munkatársától)
Egész
Magyarország érzi, hogy sorsdöntő jelentőségű lépés történt, amikor honvédeink déli
irányban átlépték a trianon: batárt és Bácsbodrog vármegyét, valamint á baranyai háromszöget a Dunáig ismét birtokukba vették.
A Báoska visszaszerzése azonban különös jelentőségű Szeged szempontjából,
amelyet a
trian'öni békediktátum határvárossá tett és
megfosztott gazdasági életének alimentáló tenületeirőL A Bácska visszatérése alkalmából
kérdést intéztünk
Tonelli Sándorhoz,
aki arai ország megcsonkítása idején főtitkára
yolt a szegedi kamarának és hivatásából kifolyóan a Bácskát teljesen ismerte, hogy miben
látja e területek visszatérésének jelentőségét
és az országos szempontokon túlmenően Szeged
szempontjából mit vár a határoknak
déli
irányban való kitolásától. Dr. Tonelli Sándor
kérdésünkre a következőket válaszolta:
— Szeged közvéleménye teljesen egységes
abban a felfogásban, högy az árvíz óta a trianoni határmegáUapítás volt a legnagyobb csapás, amely Szegedet érte. Amíg azonban az árvíz pusztításait emberi munkával, akarással
ás energiával helyre lehetett hozni, a trianoni
béke következményeit sokszori kísérletezés dacára, magának a béke intézkedéseinek visszacsinálása nélkül helyrehozni nem lehetett.
— A magyarázata ennek a megállapításnak nagyon egyszerű Ha Szegedtől Bajáig a
Duna—Tisza-közén át egy egyenes vonalat húzunk, ami ettől a vonalfél északra esik, nagyjából homok, ami pedig délre esik, bácskai televény. Ami ettől a vonaltól északra esik. már
a vasút megépítésétől kezdve Budapestre gra
vitáit és Csak a déli rész volt Szeged vonzási
'területe.
A
Bácska
és
Torontálmegye
északi része alimentálta legfőképpen Szeged kereskedelmét és iparát,
oda dölgoztak a szegedi iparosok, viszont ezeknek a területeknek kereskedői főként Szegeden
fedeztek textilárukban és egyéb cikkekben a
szükségletüket. Ezeknek a nyersanyagot szolgáltató és a kereskedelmet tápláló piacoknak
az elvesztése volt a legfőbb okozója annak a
válságnak, amelyen Szeged gazdasági élete
átment s ez a veszteség súlyosbbftotta még lokálisan azokat a bajokat, melyek országos vonatkozásban jelentkeztek. Aki ismerte Szeged
gazdasági életét az összeomlás előtti időkben,
tudja, bogy a textilszakmában.
vasban, gyarmatáruban
és más Cikkekben számos 'olyan
nagykereskedő volt ott, amelynek üzlete teljesen ezekre a délvidéki területekre volt alapitma. Ezek a cégek a lefolyt húsz esztendő alatt
vagy teljesen, megszűntek, vagy
detailüzletekké
alakultak át.
— Gazdasági strutíura. tekintetében az •!szakított Bácsbodrog vármegyét a nagy városi
és falusi települések jellemezték,
amelyeknek
a virágzó mezőgazdaság mellett erős ipari, de
különösen kereskedelmi életük is volt. A Báés
ka volt az országnak legnagyobb
tengeriter
melö területe és egyben sertéspiaca. Ipari nö
vények, különösen kender, koniló és cukorrépa
tekintetében is Bácsbodrog vármegye vezető
helyen állott és vnle együtt számos iparválla
lat ie elveszett, amely ezeknek a Cikkeknek fel

dolgozásával foglalkozott. Köztudomású pél
dán! bogy a
Mnaynrorszáa kenderterme-

lésének nyolcvan százalékát a Bátska szolgáltatta. A kendert illetően a Bácska visszatérése
azt jelenti, bogy e fontos textilanyag tekintetében ismét függetlenné vállunk
a külföldtől
és önellátásunk biztosítva van
— Megítélésem szerint
pillanatnyilag a Bácska visszacsatolásának hatása legfőként a forgalmi viszonyokban fog jelentkezni.
Ma már e] lehet mondani, bogy az irányitásom
alatt álló szegedi kamara hosszú éveken keresztül állandó küzdelmet folytatott a tiszai hajóforgalom helyreállításáért és a Szabadkán át
Bajára és a Dunántúlra vezető
vasútvonal
megnyitásáért. Akárhányszor úgy álltunk már,
bogy biztosra vettük az eredményt, de az utolsó
pillanatban Belgrádból leintették az ügyet. A
jogos reményem az, hogy a'normális forgalmi
viszonyok helyreállítása után, ami nem késhetik soká,

marai kerületnek legelevenebb és legnagyobb
fejlődésképességgel
biró helyei közé tartoztok
A jelenleg már százezres lélekszámot megb»*
iadó
Szabadka
mellett, amelyet a szegediek nagyon jól ism«*
nek. a század elejétől kezdve
Újvidék
emelkedett nagy kereskedelmi centrum jel*®'
tőségére. Újvidék fejlődése még a szerb ér»
alatt is folytatódott és amint Déhány évvel f
előtt alkalmam volt meggyőződni, valóságos
nagyváros lett belőle.
— A Bácska visszacsatolásával kapcsolatba*
azonban még egy lokális természetű kérdés M
merül fel — folytatta Tonelli Sándor
amely a szegődi érdekelteket közvetlenül érinti
Húsz esztendő alatt 3 szomszédos
Horgos községben és környékén
igen jelentős paprika termelés fejlődött ki,

amely aszerint, hogy milyenek az időjárási vb
szonyok. évi 100—150 vagon őrleményre r ^
Adminisztráció szempontjából ennek a pap®''
k'atermelésnek a magyar szervezetbe való
illesztése nem lesz nehéz, mert a szerbek
hány éve pontosan lemásolták a magyar ml®1^"
sítési rendszeri és Horgosán vegyvizsgáló á""'
mást. állítottak fel. A horgosi
paprikatermel$
kivétel veikül mind magyarok, a magyar
Iámnak gondjaiba k°ll venni őket is. A köz®'"
jövőben foglalkozni kell a megnövekedett paí"
rikatermelés értékesítésének
problémájával.
Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta
— Végezetül még valamit szeretnék eli»°fl'
Nagykikinda, Zsombolya és a
környező községek ismét Szegedre
dani. Hivatalöskodásom alatt öt esztendeig
fognak gravitálni és a város gazalkalmam foglalkozni a Bácska iparosainak *
dasági élete határozott nagy fejkereskedőinek
ügyeivel, őszintén
lődésnek néz elébe.
mondhatod
megható
volt.
hogy
a
szerb
impérium,
ié**
— Húsz esztendővel ezelőtt, amikor elveszíalatt
a
ragaszkodásnak
és
lelki
idetartozó
tettük a Bácska legnagyobb részét, amely a
szegedi kamarához tnrtozott. a kamara szem- mennyi jelével találkoztam. Emberek, akik^
pontjából egy kis statisztikát csináltam
és azelőtt esetleg 'csak egyszer, vagy kétszer
megállapítottam, bogy az elveszített terület szeltem, esztendők multával is. ha Szeged®*
lakossága az 1910. évi népszámlálás adatai sze- bejöttek, kötelességüknek tartották. Hogy a
rint 439.011 lélekre rúgott. Békés és Csanád vár- marát felkeressék, vagy kerülő úton üzeneté
5
megye lakossága pedig, amelyet a kamara kár- ket és üdvözlésüket ide eljuttassák. A verhá 0"
pótlásul kapott, 439.978 volt. A" két szám majd- ipartestület még a mult. esztendőben tartott
nem hajszálnyira egyezik- A nagy különbség ven éves jubiláris ünnepélye alkalmával köt*
ketesk*
azonban az, hogy az elvesztett területek Sze- lességének tartotta, hogy a szegedi
delmi
és
iparkamarát,
üdvözölje.
Ez
az
üdv^
ged vonzási körzetébe, tartoztak, az idecsatolt
lés
természetesen
nem
került
a
szerb
iparh®'
területek pedig nem. Adóbevétel szempontjából
a Báeska elvesztett része körülbelül harminc tősári biztos ellenőrzése mellett tartott közt®*/
százalékkal volt erősebb Békés és Csanád vár- lés jegyzőkönyvébe. Húsz esztendő nagy 5
megyéknél. Ezt érthetővé teszi az a körülmény, sokan már nincsenek meg azok közül, aki® /
hogy Szabadka, Zombor, Újvidék, Zenta. Ma- hivataloskodásom idején összeismerkedtem, fl,
gyarkanizsa, Verbász, Kula, Apatin,
Palánka, akik megvannak, azoknak a nyomtatott b"
stb., gazdasági szempontból a régi szegedi ka- útján juttatom el meleg, baráti kézszorítás
mat

Popoff Mihály
adminisztrátori kinevezése
H kinevezés nem érinti a magyarországi görögkeleti szerb és román egyházak jogait
Á MTI jelenti: Magyarország kormányzója
április 12-én dr. Popoff Mihály nagyprépost,
érseki belynököt a görögkeleti magyar és görögkeleti rutén- egyházrészek
adminisztrátorává kinevezte. Ez az intézkedés a görögkeleti
magyar és görgkeleti futón hívek körében osztatlan megelégedést és örömet keltett. A rendelkezés ugyanis az első lépés annak a régi
íhajnak megvalósítására, bogy önálló görög
keleti magyar egyház szerveztcssék, de egyúttal tisztázza a görögkeleti rutének kuszált egyházi viszonyait is.
Illetékes helyen is hangsúlyozzák, bogy ez
•iz intézkedés semmiben sem érinti a magyarországi görögkeleti szerb és román egyházaknak a magyar törvényekben gyökerező jogait,
mert <*&k olyan egybáarészekre éa egybáaköx-

ségekre vonatkozik, amelyek eddig sem tar'0^,
tak sem a görögkeleti szerb, sem a görögi®^
román ogvbázi szervezethez cs eddig törvén?
egyházi főhatóság nélkül voltak. Ez az i / ^
kedés nem egyéb, mint amaz egyházközség
autonómiájának szervezetszerű kiépítése, 4 0 1
lyek sem a görögkelti szerb, sem a görögk"'®
román egyházhoz tartozónak nem tekinth01 ^
és amelyeknek szervezését az 1868:TX. t.-"- f
szakasza is kimondotta volt. Ennélfogva
magyarországi göröakeleti szerb és görögko' •
fontán egyház törvényes
jogai váUozaÜa*0^
maradnak.
Tgy például a budai görögk0'
szerb püspök továbbra is gyakorolni fogja r
tóságát mindamaz egyházközségek fölött.
lyek az ő egyházmegyéjéhez tartoztak,
há a püspöki fő nélkül maradt többi gör"?
leti szerb egyházközség felett
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S Dél vicék visszatérésével

Szegeti ismét visszaszerzi Iskefavlrasi
, jelentőségéi
*
Mit jelent a Bácska—fiánság Szeged iskola-élete számára
(A Délmagyarország munkatársától) Elcsöndesedett utcák, kiürült cukrászdák, lecsökkent létszámú iskolák, megszűnt internátusok, átalakult
intézmények emlékeztettek huszonkét éven arra,
hogy Szeged valamikor iskolaváros volt, mondhatni az egcsz Délvidék legjelentősebb iskolavárosa. És az eltűnt, elcsöndesedett intézményeken
tort természetesen a Bácskából, Bánságból százszámra érkezett kisdiákok elmaradása mutatta,
hogy Trianon nemcsak határvárossá csonkitotta
Szegedet, de megfosztotta egyik fontos jellegzetességétől és életének egyik lenditőjétöl: az iskolaváros tényétől. Az összeomlásig messzi Délbáeskából, Bánságból, Torontálból, még Temesvár
környékéről is nagy csoportokban jöttek Szegedre
sváb és szerb családok gyermekei, hogy Szegeden
megtanulják a magyar nyelvet és ebben az átalakító levegőben megismerjék és magukévá tegyék
a magyar kulturális, városi és gazdasági életet.
Egy életre szóló élményt kaptak Szegeden ezek a
déli diákok, akik számára fogalmat jelentettek a
szegedi évek, a szegedi iskolák. Nemcsak kulturális és társadalmi szempontból volt rendkívüli
jelentősége Szeged iskolai intézményeinek, internátusainak és konvik'hisainak, de gazdasági szempontból is, hiszen számos magánháznál tartottak
kosztosdiákokat, de a sokszáz diák szükségleteit
is mind Szegeden szerezték be a módos délvidéki
szülök, akik maguk is sürün Jordultak meg a városban gyermekeik látogatására és mindannyiszor
itt intézték bevásárlásaikat
A Bácska visszatérésével nyilvánvaló, hogy
rövidesen, néhány év alatt Szeged viszszaszerzi iskolaváros jellegét
és megint kialakul az élet, az a forgalom, amelynek egyaránt uagv jelentősége van a város gazdasági és kulturális szempontjaiból egyaránt. Hogy
mit jelent Bácsbodrogmegyének visszatérése iskolai szempontból, megkérdeztük dr. F i r b á s
Oszkárt, a Baross Gábor-gimnázium igazgatóját
ak! ugy személyes tanasztalatból. az emlékekből,
a múltból. mint családi kapcsolatok révén a legjobban ismeri a kérdés jelentőségét. Firbás igazgató igv világította meg a helyzetet:
— Á szegedi piaristagimnázinm. a Baross Gábor Ta korábbi reáliskola) és a Klauzál Gábor (a
korábbi állami) gimnázium egvcnkinf mintegy
100—150 diákot kanoft a régi időkben a Délvidékről. Tgen tekintélyes számú délvidéki dipk járt
W kereskedelmi iskolába is. Hogy csak egyetlen
példát említsek, egvedül a 16 ezer lakosi. Németpalánka községből CUividék mellett fekszik a Duna partján) évenkint 30—40 diák jött Szegedre,
hogv az itteni iskolákban, inlernáttisokban tanulja meg a jó magvar nvelvet. gondolkozás' és ebben a levegőben készüljön fel az életre. Ez az egv
példa is világosan mutatja. Kogv mit jelent Isko-

lai szempontból a Délvidék Szeged számára. A
felsőkereskedelmiben olyan nagy volt a tanulólétszám. hogy az első évfolyamban a), b), e), d)
párbuzamos osztályokat kellett felállítani és még
a felsőkben is mindig a), b), c) osztályok működtek.
Főképpen délvidéki sváb és a módos
szerb szülők küldték gyermekeiket Szegedre,
nemcsak azért, mert módjuk volt gyermekeiket
taníttatni, hanem azért is, mert jó magyar levegőben kívánták őket előkészíttetni az életre.
— Elsősorban kulturális és magyar nemzeti
jelentősége volt Szeged iskolaváros szerepének,
de ezenfelül gazdasági pzempontból is nagy fontossága volt. Számos külön internátus létesült
ezeknek a diákoknak befogadására, de ezenkívül
igen sok magánesalád is házába fogadott kosztos
diákokat.
Évenkint legalább 500 -600 délvidéki
diák tannlt a szeged! Iskolákban, akiknek szülei is havonta legplább e g y
szem ellátogattak Szegedre,

még nem érkezett meg. A husipari szakosztály
küldöttsége tegnap ismét fentjárt a városházán
és azt kérte, hogy amíg a Futura utján a szükséges tengarimeunyikég megérkezik, » szegedi malmokban levő kukoj icakészleteket szabadítsák I d
a zárlat alól éa adiák át hizlalási célokra.

Hungária
csárdában

közkívánatra minden csü-i
törtökön és szombaton házj 1

Disznótor!

elsősorban a távolabbi Délbácska és
Bánság küldte el gyermekeit a szegedi
iskolákba,
mondhatni a javarésze a esatornán túlról, nem
Újvidékre, Szabadkára, Zentára, vagy Zomborba,
hanem Szegedre, mert ezeknek az iskoláknak
különleges hirük és rangjuk volt a Délvidéken,
Olyan vonzása volt a szegedi iskoláknak, bogy
még Temesvár környékéről is ide jártak a vagyonosabb családok gyermekei. Kétségtelen, hogy
Őseged volt a Délvidék elrö iskolavárosa. A Bácska mellett talán még egy hajszállal nagyobb voll
a vonzási hatóterület Szeged felé a Bánságból.
— A szegedi iskolaévek nagy jelentőséggel bírtak a Bácska magatartása szempontjából is,
a Szegeden tanuK diákok mentettek át
annyit az elmúlt SS év alatt, amennyit
egyáltalán lehetett.

ugvhogv havonta legalább 800—1000 ember Járt
állandóan a városba a legvagyonosabb vidékről.
akik a látogatást összekötötték azzal is, hogv itt
Fzerezték be szükségleteiket, a szegedi boltokban
vásároltak. Megnyilatkozott ez a forgalom nemcsak a kereskedelmi életben, de a vasúti forgalomban is, az egész vendéglátó iparban, de jóformán minden szegedi kereskedő és iparos érezte
ennek áldásait.
_ Személves tapasztalatból mondhatom —
folytatta Firbás isazgató —. bogy

Hogy csak néhány példára utaljak, H o r a t u
Braniszláv volt újvidéki polgármester, aki a piaristáknál végezte iskoláit, a magyar ügynek elsőrendű szolgálója és védelmezője volt a polgármesteri székben is, vagy N e d e l k o v Lázár, aki
Újvidék városi mérnöke, hasonlóképpen dolgozott
mindvégig, de százszámra szólnak az ilyen szép
példák. És hogy milyen erős kapcsolatot jelentettek a szegedi iskolaévek, azt mutatta az is, bogy
az elmúlt időkben az érettségi találkozókra szép
számmai jöttek Szegedre a délvidékiek, kicsit itt
időzni a felejthetetlen emlékek között
mondotta
még Firbás igazgató.
A közeljövőt bizakodóan ítélik meg iskolai körökben. Meg vannak győződve arról, hogy

a Bácskában. Bánságban ma ís fogalmat jelentenek a szegedi iskolák

rövid néhány év alatt Szeged iskola!
gravitációja ismét ki fog terjedni a a
egész Délvidékre.

és azok az apák. no "vápák, akik Szegeden kaptak
diákéveik alatt egv életre szóló tanítást. most is
ide fogják küldeni maid gyermekeiket és unokáikot. A régi igazgatók neve: C s e r é n Sándor,
S ? n g e r Kornél. H o m o r István. K á r p á t i
. Károly. T ó t h József. P e r j é s s v László ma Is
olvan fogalmat jelentenek a délvidéki apák előtt
amit sohasem lehetett kiirtani. De énnen így emlékeznek vissza a rég! szegedi internátnso® és
konviktusok igazgatóira: B ő m e r Péterre, K r at o f i l Péterre. L f p p a i Gvörgvre. B o b n Antalra és a többiekre. Ezek" a diákévek és ezek a
nevek a ma már őszülő délvidéki aPák előtt a
régi Magvarország boldogságát, nyugalmát, őrömét és gazdagságát idézik fel. természetes fesz
tehát. Ha megint ideküldik majd gyermekeiket
— Tgen 'érdekes Jelenség voít, hogy

Másfélévi börtönre Ítélték a
A szegedi malmok
tengerikészletének felszabadí- bőrrel szélhámnskodé ügynököt
(A Délmagyarország munkatársától) A sátortását kérik a hentesek
aljaújhelyi ügyészség fogházából állították szer(A Délmagyarország munkatársától) Több Ízben foglalkoztunk annak az 5000 sertésnek a sorsával, amelyet Szeged zsirellátásának biztosítására fogtak be hizlalásra a szegedi henteseK a
városnak a hizlaláshoz szükséges tengerire vonatkozó garanciája mellett. Eredetileg 9000 darab
sertés hizlalásáról volt szó, további 4000 hizónak
a befogadása azonban a tengeriszál]itás miatt
egyelőre nem lehetséges. Szállítási nehézségek
miatt ugyanis a szegedi hentesek egyelőre azt a
tengeri mennyiséget sem tudják megkapni, amanynyi 5000 sertés hizlalásához-szükséges.
Legutóbb, mintegy hónappal ezelőtt a husipari
szakosztály küldöttsége arra kérte a polgármestert, járjon közbe a minisztériumokban az elmaradt szállítmányok kiutalása érdekében, A polgármester közbenjárt, a hentesek személyesen is
eljártak a minisztériumokban, a tengeri azonban

DÉLMAGYARORSZAG
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dán a szegedi törvényszéken dr. M o l n á r István
törvényszéki biró elé B e r g e r Andor 43 éves
budapesti ügynököt. Berger ellen az ügyészség
20 rendbeli csalás miatt adott ki vádiratot.
A bőr árusítását korlátozó rendelet megjelenése után történt, hogy a szegedkörnyéki városokban, Szentesen. Hódmezővásárhelyen. Makón és
Baftonyán a bőrkereskedőknél megjelent egy Jólöltözött ember, aki magát debreceni bőrkereskedőnsk mondotta és bőrkészletét eladásra kínálta.
A leszállítandó bőrre nagyobb összegű előlegeget vett fel. A kereskedők csak akkor fogtak gyanút, amikor a megrendeli áru nem érkezett meg.
Feljelentéseik nyomán a rendőrség megállapította, hogy a szélhámosságokat Berger Andor követte ei. Amikor a csalások kiderültek, Berger
már hasonló bűncselekmények miatt a sátoraljaújhelyi ügyészségi fogház lakója volt, innen állították elő szerdán bűnügyének főtirgyalástra.
Barwr beismerő vallomást tett, sőt a t á m lása előtt több még lű nem derült WlooseTefcménv
miatt is feljelentést tett önmaga ellen az ügvászségen. A törvényszék a bizwnvitást eljárás lefolytatása után egy és félévi börtönbüntetésre ítélte.

Természetesen számítani kell arra. hogy csak folyamatosan indul majd meg az áramlat, hiszem
a mai diákok jórésze szerb iskolákban kezdte
tanulmányait, de számitani lehet arra, hogy a*
első osztályba kerülő gyerkeket már a közeljövőben megint Szegedre fogják küldeni és ez magával hozza majd néhány év alatt a forgalom és
gravitáció teljes kialakulását.
Természetesen,
amig ez a folyamat tart. ismét gondoskodni kell
megfelelő internátusokrél, diákszállásokról, hlszén ennek is nagy szerepe volt abban, hogy Szegedre gravitált a délvidéki diákság. Ismét meg
kefl majd nyitni a konviktusokat és teljesen felszerelve, jó ellátással, szeretettel-kell várni a délvidéki gyerekeket. Családoknak is el kell készülni a kosztos diákok fogadására, a jómódú sváb
és szerb lakosság szívesen áldoz gvermekeire és
szívesen adja őket jó szegedi családokhoz. Fz pedig kihatással lesz Szeged polgárainak életére.
A most visszakerült
Bácskában öt gimnázium működöt*:
Újvidéken, Szabadkán, Zomborban, Zentán és Yerbászon. ezek az intézetek régen is a szegedi tankerületi főigazgatóság tejiilpfrh»z t8rtoztak. remélhető. hosrv most is ehhez a fontos hivatásit
iskolai főhatósághoz kerülnek vissza. Valószínűnek látszik, bogy a szerb gimnáziumokban tanuló
diákok átmeneti időt kapnak maid a különbözeti
vizsgák letételére, illetve annak nótlására. ami a
szerb és a magyar gimnáziumok között van a
tananvag szemnontiűból Biztosra vehető, hogv a
gravitárió megkezdődik és env-két évi lassú fejlődés után. Szeged megint visszaszerzi iskolávárosi raneiít és megint a Délvidék iskolai központiá !e«z.

Angoragyanint ^
az Arkormánvbiztosság Utal megállapított
legmagasabb árakon előnvös osztályozással
k é s z p é n z é r t
vásárol vagy angorafonslra

H
_

á t e z c r é l

gróf Károlvi Józsefné génüzemü fonodája, az HS
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HÍREK
— Dr. r á l f v György és dr. Róth Dezső tanácsnokok kiküldetése. Jelentette a Délmagyarurszág, hogy dr. P á l f y György és dr.
B ő i b Dezső szegedi tanácsnokokat á belügyminiszter kirendelte a visszacsatolt Délvidék
valamelyik városában teljesítendő közigazgatási tanácsadói szolgálatra. A szegedi tanácsnokok, akik jelenleg a kiskunfélegyházi elosztóhelyen várják utnakinditásukat, a rendelkezés szerint Pancsován teljesítenek majd
közigazgatási tanácsadói szolgálatot.
— Ullein-Reviczky Antal né válasza az angol
propagandára. A magyar rádióban U l l e i n R e v i c z k y Antalné, a sajtófőnök angolszárraazásu bitvese válaszolt a londoni rádió magyarellenes propagandájára. A töretlen logikája,
nyugodt válasz hangsúlyozza: Magyarország, miut
a háromhatalmi egyezmény tagállama kötött bartásági szerződést Jugoszláviával, de amikor Belgrádban a március 27-iki puccs felborította a
politikai helyzetet: az egyezmény elvi és politikai alapja semmisült meg. Később pedig, amikor
Zágrábban kikiáltották az önálló Horvátországot, maga a jugoszláv állam is megszűnt. Magyarország nem hagyta véreit kiszolgáltatva a
garázda elemeknek, kénytelen volt katonailag fellépni. Igaz magyar ember, az ezeréves történelemmel rendelkező nemzet más utat nem választhatott, mint amit a nemzeti érdek és a nemzeti
becsület diktált. Angliában nagy hagyomány a
személytelenségére rátartó vita: Ullein-Reviczky
Antalné éppen a fair play belátását kérte hallgatóságától.
— 28-án kezdődik a lanifás a szegedi főiskolán. A szegedi állami polgári iskolai tanárképző főiskolán a húsvéti szünet után az előadások — éppen ugy, mint a szegedi egyetemen — április 28-án kezdődnek.
— A Fabiola előadása Sándorfalván. Húsvét
két ünnepén nagy sikerrel előadták a sándorfalvi
kultúrházban a Fabiola c. vallásos; drámát, Igen
nagy érdeklődés mellett A darab tartalma, drámai cselekménye, komoly keresztény lelkisége a
mostani időkben különös jelentősége van. A darabot nagy előkészület előzte meg, a sok szereplők mindegyike kitűnően tudta szerepét, a ruhák,
a díszletek mind kiválóak, ujak és Ízlésesek voltak. Dr. Bod Arpádné MANSz-elnöknő vezetése
mellett ez a műkedvelő gárda igen dicséretes
munkát végzett. A rendezés nagy munkáját, az
egész darab sikeres irányítását "Burány Mibályné
végezte, aki most is kimutatta felkészültségét.
Mindkét előadást a hálás nagy publikum sok elismeréssel és dicsérettel halmozta el. Jó darabnak,
jó előadásnak, jó szereplőknek van mindig és
mindenhol publikuma, ezt most is tapasztaltuk a
'sándorfalvi kulturház csinos színpadán.

M kivonuló szerbek felrobbantották
a Holttisza egyik szivattyútelepé*
ü x óv cloniötle

a horgos—martonosi

(A Délmagyarország munkatársától)
Bauer
Sándor árvízvédelmi miniszteri biztos az árvizi
helyzetről jelentest terjesztett dr. Pálfy József
polgármester elé. A jelentésből kitűnik, hogy
a volt trianoni batáron bekövetkezett eseményeknek az árvízi helyzet a Tisza egy bizonyos
szakaszán kárát látta. A szerbek, akik' igyekeztek mindenképpen megakadályozni a magyar honvédség diadalmas előretörését,

A Tisza magas vízállása miatt egyébkéril
a belvizeket másutt is csak szivattyúzással tex
vábbíthatják'. Az ártéri medencék közül a Fe<
bértót, mint tárolómedencét a lehetőség Haláráig kihasználták. A Matyóméi a helyzet valamennyire enyhült.
A külvizi területekről nyugtalanító
hírek
érkeznek — mondja a jelentés. — Az érdekelt
földtulajdonosok

felrobbantották a Holttisza ördöglyuki
szivattyútelepét,
Iwgy a víz elönt se a környező földeket és ne
szolgálhasson felvonulási
terepül a magyar
honvédeknek.
Az elárasztással a Honvédeket
nem tudták megakadályozni az előnyomulásban, a Holt. kanyarnak a horgos—martonosi
rétbe utat talált vize azonban most nagy gondot ad a Hatóságoknak. WA Holttisza
vízszintje a fobbantás után minlegy 10 Centimétert apadt, a rétet azonban vastag vlzféteg borítja. Amint a szerbek elvonultak, az árvízvédelmi kormánybiztos utasítására

a vízelzárásokat mindenütt felbontják

a horgos—martonosi rét víztelenítését nyomban megkezdték.
Azóta a Holttisza vízszintje a lúdvári szivatyfyútelep teljes üzeme ellenére emelkedik, a
szivattyúzás megkezdése óta itt újból 20 centiméteres emelkedés mutatkozik a jelenlegi vízállás 380 centiméter, körül, van.

RsOfófltés: 7 ára 50 perckor
Budapest, április 16. A mrgánvilágítás (lakóházak) és járművek elsötétítését 17-én, csütörtökön 7 óra 50 pergkox kell végrehajtani,
I
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,

A kereskedőit száma
Katona Jenő aktiv katolikus lapjában, a Jelenkor »Zord idők* rova-»
tában olvassuk az alábbi sorokat,

— A magyar kereskedelem átmeneti állapotban ál mostanában: egyrészt a keresztény,
magyar ifjúságnak kiván helyet biztosítani,
nagyobb helyet, mint amekkorát eddig benne
elfoglalt; másrészt pedig a háború kényszerű
adottságaihoz alkalmazkodik. Ez az átmeneti
állapot kellőleg megmagyarázza, ha olykor
hiányt vagy zökkenőt tapasztalunk az ország
^— Lassan hajts! A rendőrség szegedi kapí- kereskedelmi életében. De bármilyen erős le.fánysága szerdán a gépjárművezetők részére
en is a külső erők nyomása a gazdasági
figyelmeztetést adott ki. A rendőrség felhívja
:tre, a gazdaságpolitikának soha, egy pillaa gépjárművezetők figyelmét arra, hogy a gép- natra sem szabad elfeledkezni arról, nogy a
kocsik sebességét a város területén a szeren- jövő szükségleteire gondoljon. És éppen a
csétlenségek elkerülése érdekében —- mérsé- jövő szempontjából tartjuk károsnak, hogy
keljék. különösen pedig az elsötétítés ideje egves kereskedői és nagykereskedői iparengealatt csak a legkisebb sebességgel haladjanak. délyek tulkönpyü kiadásával nagymértékben
_ MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphainak- megnövelik a kereskedők számát, amint az a
^ hatósági műnkaközvétitőnél. Férfiak: 11 kovács, textilkereskedelemben a legszembetűnőbb. Ma
1 vasöntő, 1 villanyszerető, 2 faesztergályos, 6 ugyanis a kétségtelen gazdasági konjunktura
kerékgyártó, 2 kosárfonó, 5 kötélgyártó.' 2 katona! napjait éljük, amikor egy kereskedői iparenszabó, 1 kalapos, 3 borbély, 1 cukrász, t festő gedely biztos zálogot jelent a sikerre. Csakdukkoló, 2 menekült pincér, 3 kertész. 1 szikvizki- hogy a közgazdaságtan örökérvényű törvénye
hordó (100 P óvadékkal)^ 1 tehenész, 12 nőtlen arra tanit, hogy a konjunktúrát előbb vagy
gazdasági mindenes, 8 téglagyári kemencemun- utóbb mindig a gazdasági válság váltja föl s
kás. Nők:. 2 szőnyegszövőnő, 1 varrónő, 5 hölgy- a válság szomorú idején a kereskedelem viszfodrásznő, 1 könvvkötőnő, 1 gép- és gyorsirónő szacsik. sok vállalat tönkremegy. A válságnak
(perfekt), 9 mindenes főzőnö, 20 mindenes, 3 szo- ezt a káros hatását, ugy véljük, csak még kibaleány. Hadigondozottak részére fenntartott mun- mélvitik azá'tal, ha a koníunktura bízlató
kahelyek: 1 éjjeliőr, 3 gyárimunkásnö.
naniaiban gát nélkül felszaporitiák a keres— Egy teherautó elütött egy játszadozó gyer- kedők számát és olvanokat is belevonnak a
meket. Szerdán reggel 7 órakor Kistelekre hívták kereskedelembe, akiket oda puszlán a kona szegedi mentőket. A kisteleki vasútállomás kö- junktura verőfénve csábít és nem a képzettzelében egy teherautó elütötte T u k a Sándor pá- ségük. ügyességük, tökeerejük vagv a gazlyafelvigyázó 12 éves kisfiát. A szerencsétlenül dasági életnek más erénve-. Ugv véljük, hogv
járt kisfiút a mentők súlyos állapotban szállítot- most. a lehetőség napjaiban, kell a lövőre
ták a sebészeti klinikára. A szerencsétlenség ki- gondolni és bölcs előrelátással felkészülni a
szűk esztendők válságos megnróbáUatásaíra
vizsgálására megindították a nvomozást

E

A Budaoesti
Nemzetközi Vásár

vétet

s ebben a tevékenységükben nehéz őket megfékezni. Sürgős b"avatkozásra van szükség, hogy
nagyobb bajok elő ne forduljanak. A szegedi
ármentesítö társulat csökkent munkáslétszámmal is mindent elkövet, högy a bajokat megakadályozza. Nehezíti a helyzetet a tiszai árvíz,
amely a rendelkezésre álló munkaerőt a tiszai
töltésekhez köti. •>
A Fehóftóból legutóbb" 5-3 millió köbméte»
vízét vezettek át a Pallavicini-uradalom
területére. További vízlevezetések ezidőszerint nem
indokoltak. A Dongér előrehaladott kotrási
munkálatai a jövőhéten jelentős könnyítést
hoznak Csengelére.
A Tisza vízállása Szegednél közeledik a
S méter felé. A rendőrség szegedi révkapitányságának jelentése szerint a. szcxdai vízállás.791
centiméter volt.

— Névváltoztatások. A hivatalos lap szerda!
száma közli, hogy a belügyminiszter Ivisbud*
méri József kisbiidméri lakos nevének Cziegler-re, Fraknói György söproni lakos családi
nevének Feigl-re, 'Megyeri József németpalkonyai lakos nevének Marin-ra, Zerényi Józsei
soproni lakos nevének Zettl-re, Várkonyi Nándor soproni lakos nevének Tremmel-re való'
visszaváltoztatását megengedte.
Halottak emlékezete az uj zsinagógában
szombat reggel 7 és délelőtt 10 órakor.
Botrány után megtámadta a rendőrt. Hatósági közeg elleni erőszak vádjával került szerdán
a törvényszék elé C s ű r i Ferenc 21 éves napszámost. Csűri nemrégiben a »Ilárom matrózhoz*
címzett vendéglőben botrányt rendezett, mire a
rendőr a rendőrségre akarta vezetni. A napszámos nekitámadt a rendőrnek, úgyhogy meg kellett
kötözni. A törvényszék 30 pengő pénzbüntetésre
Ítélte.
Ünnepi istentisztelet a rég1 zsinagógában

csütörtökön és péntek este fél 7 órakor, — az
uj zsinagógában pénteken és szombaton délelőtt
10 órakor.

ü Délm a g y a r o r s z á g
telefonszáma
éjjel-nappal
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Szalámigyárban

féláru utazási igazolványai

fi D3 maoarorszao
jegyirodában

A természetes »Ferenc József* keserfisiz
régóta kitűnően bevált báziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enybe és gyorsan ható Hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést Javítja és az étvágyát fokozza. Kérdezze meg otvorét!

— 12 kerékpárlopásért nyolchónapi börtön.
Veszedelmes kerékpártolvajok kerültek szerdán a
szegedi, törvényszék elé. N i e s n e r Károly napszámos és K e v e v á r i István volt MÁV-alkalmazott négy esztendővel ezelőtt elhatározták, hogy
kerékpárokat fognak lopni. Rövid idő alatt 12 kerékpárt loptak az utcákról és a kapualjakból. A
törvényszék a két kerékpártolvajt nyolc-nyokhónapi börtönbüntetésre ítélte.
— Mulatozás után — zsarolás. Zsarolással
végződött december 21-én Kunágotán az a kocsmai mulatozás, ameiyet J a s i k Béla és S z á n t ó
Ferenc rendezett a község egyik vendéglőjében.
Jasik és Szántó záróra után boros fejjel elhatározták, hogy lóvásárlás céljából még az éjszaka
folyamán felkeresik I g l ó d i Józsefet. A gazdálkodót felköltötték és elmondották, hogy két lovát
akarják megvenni. A gazdálkodó kiutasította a
részeg legényeket a tanyából, mire Jasik és Szántó
megfenyegették és erőszakkal elvitték lovait az
istállóból. Jasik és Szántó ellen rablás miatt indult meg az eljárás. Ügyük szerdán került a szegedi U n g v á r y-tanácsa elé. A vádlottak ittasságukkal védekeztek. JA törvényszék zsarolásban
mondotta ki őket bűnösnek és Jasikot 3 hónapi.
Szántót 2 hónapi fogházbüntetésre Ítélte.
Pászkahirdetmény. A Szegedi Izraelita Hitközség közli tagjaival, hogy pászkautalvány jegyezhető a hitközségi irodában (Margit-u. 20. I.)
délelőtt &—1 óra között. A pászka ára kg-kint
1.50 P.
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AZ OLVASÓ

ROVATA

ileszelféh ledérre az mtarOkal
Tisztelt Szerkesztőség!
Azzal egyidőben,
bogy elrendelték a höni légvédelmi készültséget, igen helyesen tűzoltók jelentek meg az utcákon' és egyes helyeken, forgalmasabb pontokon a nyugaton jól bevált mód szerint fehér
színnel meszelték be a járdák széleit. Az elsötétítés alatt ezek a fehér szegélyek jól beválnak, az ember látja legalább, hol kell lelépni a
járdáról a sötétben. Azóta azonban elmúlt egy
bét, közben eső is esett néhányszor és természetesen a meszelt vonalait azóta elkoptak, eltűntek, a járókelők lejárták azokat. Most volna azonban igazán szükség a jelző vonalakra,
mert két nnp óta valóban vaksötét az éjszaka,
tegnap például alig lehetett közlekedni a szegedi utcákon. Kívánatos volna, ha illefékesek
sürgősen elrendelnék, hogy lehetőleg
minden
helyen, de a fontosabb átjárókon
mindeneseire
lássák el jól látható, vastag fehér
meszeléssel
a járdaszéleket. Az esti közlekedés, • az ntcai
biztonság követeli ezt az intézkedést, amely
megelőzne sok járdái balesetet, lábficamot, törést is. Tiszteletel: (Aláírás.)

Párisi Nagy áruház Rf.
szeged iCsekonics fis Kiss-uíca sarok
HÁZTARTÁSI ÜVEGÁRU

Gyermekpohár félfehér
Asztali sótartó félfehér
Citromprés íélfehér
Virágváza Lélfcbcr
Virágváza mintás
Sószóró színes fedővel
Moccás csésze aljjal
Talpas boros pohár
Szegletes hamutartó
Teás csés?e aljjal
Likőr pohár 6 drb
Boros pohár félfchér 7 drb
Tésztás vagy compót tál félfehér
Tésztás vagy compót tányér félfehér
6 drb
Vizes kancsó oca 1 liter
Tésztás vagy kompót készlet félfehér
Színes likőrkészlet
Szines tésztás vagy kompót készlel
Színes vizes készlet
Szines boros készlet csiszolt

__ 22
-.,24
—24
28
—.88
—48
-53
— 68
—.78
— 88
—.93
-.98
P 1.08

P 1.08

P 2.08
P 2.88
P 3.08
P 3.88
P 418

SPORT
Le Kell látszani
o Sieöetf—Gemma merhőzést
rorst György egyesblró nem engedélyezte
a latén e l h a l a s z t á s á t

D Í C M A'Gy A R O R S Z A G
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*

IIUNO/tRIA 6MI1-ben
minden este h a ngulatos G-aray, Boronkay,
Gyárfás-trió. Bejárat a hallból, szolid árak,
asztalrendelés a főpincérnél.
203

Mint jelentettük, a Szegied kérte a Gamma-elleni bajnoki mérkőzésének elhalasztását. Indokul
azt hozta fel a Vezetőség, hogy a játékosok egyrésze nem állhat a csapat rendelkezésére.
ES
A mérkőzések elhalasztásának a kérdésével
kapcsolatban az MLSz-ben arra az álláspontra
helyezkedtek, hogy sem az NB I., sem a II. osztályban nem lehet szó játékelhalasztásról, legfeljebb a III. osztályban tehetnek ilyen intézkedést egészen kivételes esetben. így a SzegedA SZÍNHÁZ HETI MŰSORA:
Gamma meccsre vonatkozólag, Fürst György egyesCsütörtök este: Zimberi-zombori szépasszony
biró határozatot hozott, amelynek értelmében a
(Filléres helyárak)
meccset le kell játszani.
Péntek: Pezsgős vacsora (Vigjátékbemutaló,
A készülődések során a Szeged itthonlévő játékosaiból alakított csapat csütörtökön délután 4 premierbérlet 26).
órai kezdettel az SzTK-val játszik edzőmeccset. / Szombat: Pezsgős vacsora (Összevont A- és
A játék a Temesvári-kóruton kerül eldöntésre. A B-bérlet 26).
Vasárnap délután: Iglói diákok (Mérsékelt
mérkőzéssel kapcsolatban Hesser Tibor edző ezehelyárak).
ket mondta:
Vasárnap este: Iglói diákok.
— Ha ki kell állni a mérkőzésre, hát kiállunk,,
Hétfő: Az ördög nem alszik (Mikey Lili venhogy miképpen, erre a kérdésre most nem tudok választ adni. Annyi bizonyos — mert én derülátó
A SZÍNHÁZI IRODA HÍREI:
vagyok —, bárhogyan is állunk ki a küzdelemre,
Ma
este
Erdélyi Mihálynak a legnépszerűbb
győzni fogunk, mert győzni kell. Most kedvezőbb
operettszerzőnek
egyik legsikerültebb slágeropea helyzetünk, mint a mult héten volt, mert ezúttal csak Baróti, Ladányi, Kalmár, Gyuris és rettje a Zimberi-zombori szépasszony kerül szinre filléres belyárakkal, amely a húsvéti ünnepek
Serfőző nem állhat rendelkezésünkre.
alatt állandó derültségben tartotta a nézőteret.
A Gamma a jelek szerint kompletten áll ki
Holnap este 7 órakor Pezsgős vacsora a színSzegeden, mert Cseh II. játékára is számít a cég- házban.
csapat vezetősége.
Holnap, pénteken este kerül bemutatóra Békeffy
István, a kitűnő vigjátékirónak mulatságos
—°0°— 1
vígjátéka, a Pezsgős vacsora. Az Andrássy-Sztnházban több, mint százszor került szinre. A szeX Nehézségek a szegedi NB II. csapatok va- gedi szinház is a legnagyobb gondossággal készül
sárnapi mérkőzései előtt Jelentettük, hogy amíg a bemutatóra. A péntekesti előadás premierbér.
a Vasutas hajlandó kiállani győri mérkőzésére, letben, a szombat esti összevont A- és B-bérlet
addig a SzEAC-nak nem áll módjában Sopronba 26-ban kerül szinre.
utazni. Hiába helyezkedett az MLSz arra az álVasárnap délntán és este is Iglói diákok.
láspontra, hogy az összes NB-mérkőzéseket le
Vasárnap délután és este Farkas Imrének zekell játszani, a szegedi egyetemisták nem tudják nés vígjátékát, az Iglói diákokat ujitja fel a szinteljesíteni ezt a kívánságot. Bármilyen furcsán is ház, mely a boldog békevilág gondtalan és derűs
hangzik, a SzEAC-nak jóformán kétcsapatra való diákéveit eleveníti meg. Aki annakidején látta,
játékosgárdája van, ebből pedig 12 nem áll ren- az most is meg fogja nézni ezt a kedvesen romandelkezésre. Abból a garnitúrából, amely Sopron- tikus diáktörténetet.
ban játszana vasárnap, csak Dósai, Tatai, MolAz ördög nem alszik hétfőn este filléres helynár I. és Lakat fölött rendelkezik az egyetemi árakkal még egyszer szinre kerül, melvnek az ad
csapat vezetősége, márpedig a sportszerűséggel aktualitást, hogy egy naffvon tehetséges fiatal
nem egyeztethető össze, hogy olyan együttessel művésznő, Mikey Li'i vendégszerepel a kitűnő boálljon ki a küzdelemre a SzEAC. amely már a hózatban.
rajtnál elvesztette a játékot. — A Vasutas minKedden a szezon nagy premierje, a Kaland.
den szándéka odairányul, hogv lejátssza a győri
Az ujabb magvar irodalom egyik legtudafomeccsét. Csak abban az esetben kellene távolmaradnia a küzdelemtől, ha olyan intézkedés tör- sabb' Írójának, Márai Sándornak nagysikerű és
ténne. amelynek értelmében a MAV-nál alkalma- irodalmi értékű darabját, a Kalandot mutatja be
zásban lévő játékosok szolgálati beosztásuk mi- kedden este a Városi Szinház. Márai Sándor raatt nem állhatnánnk rendelkezésre. Ezúttal nem gvogó stiliszta és müveinek nvelvezete. köitői
egynapos, hanem négynapos útról van szó; a szépsége szinte egyedülálló a XX. század macsapatnak már pénteken el kell utazni Szeged- gvar irodalmában. A darabot a pesti kétszázas
ről. hogy ideiében ott legyen n mérkőzésen. Ab- előadássorozata után felfokozott érdeklődéssel
vária Szeged irodalom- és művészetkedvelő köban a rcménvben. hogy vasárnap kiállhat a küz
delemre a Vasutas, a játékosok csütörtökön ed- zönsége.
zést tartanak

SZEnJHÁZ
MŰVÉSZET

X Kiszely egy évig nem kaphat fizetést és
rápénzt. Kiszely, a Ferencváros csatára ismeretes
ügyében most hozott határozatot az MLSz illetékes szerve. A határozat értelmében a futballista
egy évig nem kaphat fizetést, de nem élvezheti
a rápénzt sem. A játéktól való eltiltástól azért
tekintett el a fegyelmi biró mert Kiszely töredelmesen beismerte vétkességét. A határozat feltűnést keltett sportkörökben, mert ilyen Ítéletre
még nem volt példa Eszerint a szövetség szabta
meg, hogy a Ferencváros Kiszelynek ne adjon fizetést és ne adjon rápénzt a győzelmes mérkőzések után. Az ítéletből kiderül, hogy Kiszely hivatásos játékos. Nem tudjuk, hogy van-e más állása Kiszelynek. de ha nincs, aligha szerepelhet
a csapatban, ha nincsen megélhetése...
X Elmaradnak az Alföldi kerület vasárnapi
mérkőzései. Tekintettel arra, hogy a mult héten
sem lehetett megrendezni az Alföldi kerületben a
legtöbb bajnoki meccset és tegnap szintén olyan
bejelentések érkeztek az alszővetséghez, hogy
egyes csapatoknak nenj áll módjában a küzdelem-

re kiállani, a DLASz s?ját hatáskörébe® • mérkőzések elhalasztása mellett foglalt ülágt. Ez azl
jelenti, hogy vasárnap, még ifjúsági
meccseket

sem rendeznek- az Alföldi kerületben. A játékok «i

terminusa fölött az alezövetaég d ö n t

a vidéki irikBzQDsfie
kedvenc hotelje

m

ESPLANADE

n a g yszdlloda.
BUDAPEST, III ZSIGMOND UCCA 38-40.
Telefonok: 151-735, 151-738, 157-208.
Szemben a világhírű Lukácsfürdővel és Rsászárfürdővei, a Róesadomb alján. — Teljes
komfort, folyó melegvíz, központi fűtés. — A
Nyugati pályaudvartól 1 kisszakasz távol
ságra. A szálloda teliesea újjáalakítva, uj
vezetés alatt á l t

ELSŐRANGÚ CAF« RESTAURANT,
GAJtl ARAK.
Otesé szobák peaaiöval, vagy aaöküL

P®L
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APRÓHIRDETÉSEK

E 1 a .d 6
házait ts

Dohányárudám Fodorutca 10 alól 15 alá helyezem. Eladó szabász
asztal, üvegezett áru,
könyv, ruha szekrény,
sczlon. fa választófal,
Jobbágykályha csövekkel.
radiátor,
üvegezett légelzáró ajtó,
rugóhózas ollós napel- i
lenző.

Elveszett f. hó 15-én '
Csikngói terménylőzsdezárlat. Buza tartott. Mádélután egy
krokodil jusra 91 ötnyolcad, juliusra 90 ötnyolcad—fél,
férfi levéltárca, fontos szeptemberre 91—90 hétnyolcad. Tengeri jól tarokmányokkal és 350 P tott. Májusra 68 ötnyolcad, juliusra 69, szeptemkészpénzzel. Kérem a berre 69.25. Rozs tarott. Májusra 49.25, juliusra
becsületes
megtalálót,
hogy illő jutalom elle- 57.25, szeptemberre 58 egy nyolcad.
nébén adja le Kölcsevu. 11 sz. alatt Wolfnér
flISérért
bőrüzletben, mindennap
délután 2 óráig.
mindennap cserélhet könyvet

a Délmagyarország
Kölcsönkönyvtárában

KÖ7H A.ZD ASÁG

glJÍMÍlÓJCSÖSÖh

2
szoba,
előszoba,
konyha, spejz 3 hónaplanuasfrinoM!
Eladó adómentes bcr- ra bulor nélkül azon'iáz forgalmas piacnál Dal kiadó. Vásárhely.iX Mi újság a budapesti élelmiszcrnagyvásarhavi 40
9500 P évi bérjövede- sugárat 11,
telepeu? Április 3-tól 9-ig az előző héttel szempengő.
leméi 200.000. Háztelek
forgalmas uton
négy- Szoba, konyhás lakás ben a tojásfelhazatal némileg csökkent, viszont
emelkedett az é.lő- és vágottbaromfi felhozatal. A
szögölenkint 130 pengő. kiadó. Újszeged,
Kö- baromfipiacon a nagy kereslet miatt az árak
ÚJSZEGEDEN:
Adó- zépfasor '53a.
kg-kint 10—50 fillérrel emelkedtek, mig a tomentes 2 szobás .ház,
kerttel postánál 10.000 Május l-re 2 szobás ud- jáspiacon 20—30 filléres volt az emelkedés. A
P. Adómentes villa, 3 vari lakás kiadó. Vid- zöldség- és főzelékféléknél a kelkáposzta ára 15,
szobás,
fürdőszobás, ra u. 3.
a fokhagyma, a sóska és a tisztított paraj ára 20
nagy kerttel, kőrútnál
fillérrel drágul kg-kint. Az uj spárga 50—3(X), a
Egy
utrai
szoba,
kony10.000 P.
Magasföldfözőtök 600 filléres kilónkénti kezdő áron jelent
szinté® pincézett. 4 szo- hás lakás május l-re meg a piacon. A gyümölcspiacon közepes érdekkiadó.
U.
ott
bútorozott
bás, fürdőszobás, kerttel hid közelében 16.000 szoba kiadó. Zákány u. lődés mellett a közönséges fajtájú alma ára 20,
a narancs ára 5 fillérrel emelkedett kg-kint.
(
P. Adómentes, magas- 9b. szám.
földszintes,
4 szobás, Nagy szoba, konyhás
)( Szenzációs külön kiállítások is lesznek Bufürdőszobás,
kerttel lakas biztos fizetésűnek dapesten a Nemzetközi Vásár ideje a]aft. Eddig
kőrútnál 22.000 P. Adó- május l-re kiadó. Al- az autószakma egész külön utakon járt, de az
mentes uri villa. 5 szo- földi u. 57.
idén már ez a szakma is hozzákapcsolódott a
bás, minden komforttaL
maga kiállításával a Nemzetközi Vásárhoz. Közkerttel, hidhoz közel 30
vetlenül a vásár területe mellett kapott megfeezer P. Róknsnn: földlelően nagy belyet. Ezúttal az autószakma áltaszintes ház, 3 lakással,
megosztható nagy fe- Angóra és juh gyapjú lános motorizációs és hadi kiállítást rendez, ami
lekké) 12.000 P Rókn- bérfonást vállalok.
azt jelenti, hogy nem csupán az autók és motorson templomnál, köves Fonni tanítok. ' özv. kerékpárok, hanem az összes modern, motorral
Wehvárlné,
Tömörkény
ntcán, bérház, 6 lakáshajtott hadigépezetek, repülőgépek,
tankok,
sal, udvari
épülettel, } utca 10.
ágyuk, csapatszállítók, védelmi és támadókocsik
:
nagy udvarral, iókar Egv fiú szabó tanoncul
han 20.500 P. Magas- fizetéssel felvétetik. — és eszkőzök mind odakerülnek közvetlenül a köföldszinteg,
4 szobás, Felsőtiszapart 8 szám. zönség szeme elé. Természetesen erre a különkiállitásra külön belépőjegyet bocsájtanak majd
modern és 2x1 szobás
lakással, kerttel, kör- Bognár segédeket fel- ki. Ugyancsak kedvezőnek tartja az alkalmat a
úton belül a 28,000 P. veszek. Kovács Lajos maga külön kiállításának megrendezésére ErEmeletes
s rokbérház bognármester, Szeged, déjy irodalma is. Erre a célra ugyancsak a váüzletekkel, fürdőszobás Párisi
sár területe mellett a Fővárosi Muzeum épülete
körút 34a.
lakásokkal, körúton beés környéke fog terv szerint rendelkezésre állni.
lül 21.000 P. Kéteme- Varróleány állandó — Az immár nagymultu és évről-évre gyönyörűbb
letes bérház, 8 lakás- munkára
felvétetik.
sal, sugárnton 2500 P Vár u. 7, I. em. divat- Virágkiállítás a vásár ideje alatt kerül megrendezésre, szintén a vásár területének tőszombérjöv 35 000 P Bér- terem.
szédságában, az uj hatalmas kiállítása Stefániáház 3x3. 4x2, 5x1 szobás lakással 3500 P Keresek két kislányom iéi üvegházban és annak virágos tündérkertté átbérjöv. Boldoirnsszonv- melle németül beszélő alakított széles környékén, természetesen külön
sugá rútnál
40000 P, nőt, ki a háztartásban hclcptidij mellett. A "május 2-től 12-ig tartó BuGyümölcsös
2100 n. is segit. Károlyi utca 4 dapesti Nemzetközi Vásár utazási-, vizűm- és renöles, adómentes lakó- Divatáruház.
geteg más kedvezményt nyújtó vásárigazolványait
házzal, fő uton 22.000 P
minden utazási és menetjegyiroda, valamint a
S z ö l l ő és gyümnl- Férfi fodrász segédet vásár minden tb. képviselete már árusítja és
C|ös 3 holdas.
Do- felveszek állandó mun- ilyet bárki válthat magának.
maszéken,
tanyával, kára. Hajlamász. Csonvasútnál 10.000 P. 25 grádi sugárut 15.
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holdas szántó, tanvával
250 sertésre hizlalóakollal, müutnál 55.000 UáMtaAlási
P. 30 holdas szántó, tao£fefl£mflxott
nyával Bánátban 36.900
Budapesti értéktőzsdezárlat. Barátságos hanguP. 56. 86. 70. 118 holda*
MINDENES
latban nyitott a mai tőzsde. Az üzleti tevékenység
bánáti tanyás birtok.
FIATAL FÖZÖNÖT
élénk volt és a piac egész területére kiterjedt s
Alkalmi vételek,
keres 15-ikére gyermek még a kisebb ipari értékekben is számottevő üzleien házaspár. Deák letkötés 'tőrtént. A fokozott kereslettel szemben
Ferenc utca 26.
191 megfelelő kínálat is jelentkezett, az áru azonban
F. M. ingatlanirodánál
emelkedő árakon talált felvevőre. A tőzsdeidő
Horthy M. u. 2. (Kul
turpalotánál.l
végefelé az irányzat egyenetlenné vált, de végeredményben igy is a legtöbb érték nyereséggel
Egy pár uj 36-os sötét- zárt. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank
kék antilop cipő olcsón 229.—, Köszep 600.—, Ganz 25.04, Egyesült Izzó
eladó. Fodor u. 20.
219 , Szegedi" kenderfonógyár ->-.—.
Szépen bútorozott utcai Leánder 2 piros. 2 feZürichi devizazárlat. Páris 9.50, London 17.31,
szoba 1 személynek ki- hér. szép nagy olcsón Newyork 431.—, Milánó 21.72 fél, Berlin 172.50,
adó. Fodor u. 4 szám, eladó. Érdeklődni a ki- Szófia 4.25, Belgrád 10.—, Athén 3.—, Bukarest
I. em. 4.
adóhivatalban.
2—
á Maxyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai AnELEGÁNSAN
gol font _.—. belga fr.
dán kor. —.—. diBÚTOROZOTT
nár — ,
dollár 343.00-348—, francia frank
különbejáratu
szoba,
leveleit és bélyegeit
fürdőszóba használattal
, hollandi forint —.—. cseh-szlovák korona
jól értékesítheti. —
jutányos áron azonnal
Bélyegkereskedés.
—.— (20 K-nál nagyobb címletek kivételével!,
kiadó. Kiss utca 1 szIskola u. 29 Teie-on
szlovák kor. 11.45—11.75 (20 K-nál nagyobb címil. emeleten.
215
59+3
'
398
letek kivételével . kanadai dollár 250—300, leva
—.—.
leu S.20—3.40, Ura 17.40—17 90. német márka
Szépen bútorozott szoTÖRT ARANYÉRT
-.—. svéd kor 81.70-82.70. svájci frank 79.60—
ba. teljes ellátással is
EZÜSTÉRT és
80 80
kiadó Borskai utca 4.
BRTLLIANSÉR T
Budapesti terménytözsdozárlat. A terménytőzslegtöbbet
f i z e t dén tartott irányzat mellett csekély volt a forgaKülönbejáratu bútorozott szoba kiadó Oroszlom Az összes terménycikkek ára változatlan
TÓTH órás
lán n. 3.
Budapesti terménytőzsde hivatalos 'árjegyzése.
Kárász utca 13.
196
Buza 78 kg-os 24.—. rozs 71 kg-os 20,—. sörárpaUtcai szoba bútorozva,
vagy üresen május l-re Ebédlő divánv, asztal, Kiváló 26.00. sórárpa I. 25.90. sörárpa 24.90. ipart
kiadó. Kelemen u. 11, cselédágy. függő lám- 68 kg-os 23.80, takarmányárpa 65—66 kg-o« 21 80
1. 5. Megt.: a déli órák- pa, takaréktűzhely stb. takarmányárpa középminősérii 20.80. zab 41 Kg-os
eladó. Dugonics u. 15, 2270. kukorica 19.80.
ban.

TŐZSDE

fléier u t

I850-18I4

Szeged sz. kir. város polgármestere.
22885—1911. II. a. szám.
A m. kir. Honvédelmi és m. kir. pénzügfymL
niszter 8000. eln. 23—1941. számú körrendelete
alapján értesítem a nem hivatásos legénységi állományu, katonai szolgálatra bevonult, vagy honvédelmi munkára igénybevettek családtagjait,
hogy igényjogosultságuk esetén, a feleség részére
havi 15 pengő, minden más személy után további
10—10 pengő segély kifizetése lett engedélyezve.
A bevonultatnak a családi segélyt alosztálypar8ncsnokságuknál kihallgatáson, élőszóval kell
kérniök, Írásbeli külön kérelmet beadni neiu kell,
A katonai parancsnokságtól megküldött és hozzám beérkezett névjegyzékek alapján, a városi
népjóléti ügyosztály utján fogom vizsgálat tárgyává tenni, hogy a rendelet alapján kit illet meg
a családi segély.
A megállapított családi segély abban az esetben, ha a bevonulás a hónap 16. napja előtt történt, — a hónap 1. napjától kezdve, abban az esetben pedig, ha a bevonulás a hónap 16. napját követő időben történik — a hónap 16. napjától kezdve jár és utólagosan minden hó 1. napján, illetve
a gyakorlatban bevált módon és időben a városi
adóhivatal pénztáránál kerül kifizetésre.
Szeged, 1911. április 14.
Dr. Pálfy József polgármester
Szeged sz. kir. város polgármesterétől,
22887-1941. sz.

Hirdetmény

A m. kir. honvédelmi miniszter 24.000 eln. 18—»
1941. H. M. számú rendeletével a gépjárómüveit
igénybevételének fennakadás nélkül való eszfcözöltetése végett a kereskedelmi és közlekedésügyi
miniszterrel egyetértve, a következőket rendelte el;
>A gépjárómü nyilvántartott üzembentartója
köteles gondoskodni arról, hogy a gépjárómünek
a m. kir. honvédség részére honvédelmi szolgáltatás cimcn történő igénybevétele esetében gépjárómüve az igénybevételi jegyen feltüntetett beosztási helyen haladéktalanul megjelenjék.
A gépjárómü nyilvántartott üzembentartója,
ha állandó lakásáról eltávozik, köteles tartózkodási helyét (város, község, utca, házszám, stb.)'
állandó lakásában maradó megbízottjával (tizennyolcadik életévét betöltött hozzátartozó, alkalmazott, házfelügyelő) közölni, ez pedig köteles a
gépjárómü igénybevételének elrendeléséről az
üzembentartót oly módon haladéktalanul értesíteni, hogy az az első bekezdésben megállapított kötelezettségének eleget tehessen.*
A rendelet ellen vétő, amennyiben cselekménye
súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, 3
hónapig, háború idején 6 hónapig terjedhető elzárás, kisebb sulyu kihágás esetén pedig 15 napig
terjedhető elzárással büntettetik.
Ugyancsak büntetés alá esik a gépjárómfiveK
nyilvántartott üzembentartója vagy megbízottja,
ha a tartózkodási hely megjelölésénél ugy jár el,
hogy a gépjármű igénybevételéről késedelmese*
értesül, ezáltal kötelezettségének késedelmesen,
vagy egyáltalán nem tud eleget tenni.
Szeged, 1941. április 15-én.
Dr. Pálf.v József polgármester.

Szerkesztésért és kiadásért felel*
B e r e v Géza

főszerkesztő
a Délmagyarország Hirlap- és Nvom3av5Ua!al Rt
ügyvezető-igazgatója.
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Szerkesztőség: Szeged. Rudolf-tér B„ 1 em. — Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. _ Kiadóhivatal- Szeged Aradi-utca 8. — Telefon (szer
készt őség, kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
Kiadótulajdonos:
Délmaffvarország Hirlap- és Nvomdavállalaf Ft
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógépéi)
Szeged. Kálvária-utca 14, telefon 10-84.
Felelős

üzemvezető; Ablaka

István,

