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Döntő ütközet tombol
a sörösországi fronton

Az angol rádió nem titkolja a helyzet komolyságát — A
moszkvai német követ jelentést tesz Berlinben — Hegcáfolták Papén berlini utazásának hirét

Péntekre virradóra a németek Portsmouthot,
az angolok ismét Berlint bombázták

, íslanbul, április 18. 'Az 'Athénből érkezett
jelentések szerint az északgörögországi harca
£®ső esti órákban is változatlanul tombolt. A
feoszláv ellenállás megtölt a fegyverletétel
, l r ére, úgyhogy lehetővé vált a néniét hadvezetőség számára, hogy erősítéseket dobjon az
^akgörögországi és a
nyugatmacedóniai
fontra. Általában az a vélemény, hogy a csül ö k ö n megkezdett nagv csatának az egész
Sorög h a d j á r a t r a döntő jelentősége van.

Berlin, 'április 18. rA' görög Hadszínterén
Északthcssaliában mint a Német TI értesül,
több helyen heves ütközetek folytak. Noha a
közlekedési viszonyok igen rosszak, a németek
már a hegyvonulaton tul folytatják támadásaikat. A nemet csapatok nagvobbszámu foglyot ejtettek, akik körött nagyobb számban
angol, ujzélandit aiLsztráliai cs. kanadai csapatok vannak.

Az otászofe elfoglalták Moszfárí és Raguzát
Támadás az Cszakafrikai vizeken egn olasz hafOkoraván ellen
.. Taiaho] Olaszországban, április 18. Az olasz
^adiszállás jelenti:
^
Jugoszláviában Mosztár elfoglalásai és a
jbtekovicsnál kifejtett végső ellenállás megtöi
törése
a második olasz hadsereg
gépesített oszlopai elérték Raguzát és
megteremtették a kapcsolatot az Alb&
nia felől érkező gyorscsapatokkal,
helyek Cetinjct és Caftarőt foglalták el.
. — A görög harctéren teljes kifejlődésben vatt
* ellenséges hadsereg bekerítésének művelete
® Ossnm és a tenger között. Premeti és Argyrojf-ttro kezünkbe került. A csapatainktól üldözött,
Melységeinktől meggéppuskázott és bombázott
lenség rendetlen futásban keresett menekülést
l
mindenféle hndi8 gcn sok foglyot, valamint
f 0 7 a got hagyott a kezünkön. Az elmúlt éjszaka
olasz és német repülők bombázták
foji'Jv s z '3 e t én La Valctta tengerészett támasz^
Április 17-érc virradó éjszaka

egy olasz hajókaravánt, amely hadianyagot szállitott Északafrikába, ellenséges cirkálókból és torpedórombolókból álló erős alakulat támadta meg.
A harc folyamán a »Mohawk« angol torpedóromboló elsüllyedt, több más hajó valószínűleg megrongálódott. A karavánt védelmező egyik olasz
torpedónaszád is elsüllyedt, két másik pedig megsérült. A hajókaravánból két gőzös elsüllyedt, a
többi megrongálódott. A legénység nagyrészét sikerült megmenteni.
• ÉszakafrikábaS
egyre jobban szorul a gyűrű Tob'rnli
körül
Ellenséges repülőgépek támadást Hajtottak" végre
Perna és Tripolisz ellen. Néhány ember megsebesült, az anyagi kár csekély. Dernában vadászgépcink lelőttek egy Blcnheim-gépet.
— KcJctafrikában az ellenség folytatja nyomárát a pessziétől dclre eső szakaszon, de csapataink szívósan visszaverik > betörési kísérleteket.

Völfozaflüii créllifcl foiuih a gorogorsiági támadás
^mei Itfldüelenfós a szerb kaomiláclOról, a Porfsmoufli es Berlin
elleni légitámadásról
toJ^l'ú április 18. A Német TI jelenti: Mint
külön jelentésben közöltük, a még Te nem
^^'erzett teljes szerb haderő április 17-én este
Hlh i !1 magát. A jugoszláviai harcok ezzel áply0, ?8-án délben 12 órakor befejeződtek. A fogs ef J
a zsákmány számát még megközelítőleg
cllct
felbecsülni. A még hátralevő terület
L lnP,
h a l l á s a küszöbön áll.
Északgoi'Ögországban, bár a terep és
időjárási viszonyok a legkedvezőtlenebbek és sok utvonalat megrongálok. a harcok változatlan eréllyel
folynak tovább.
a

íJtettünk és sok ágyút zsákmányoliáríí' kfizt ® 27 nehéz ágvut. Megvertünk 12 angol
^Páncélkocsit.
N o l ^"^naszádjaink mint már jelentettük, az
a
ióL '' Partok iránvában előrenvomulva. egy
,íe
% H r , a v á n b ^ "ÁT' fegyveres' ellenséges kc^ í „í -f 1 h r , í ó t összesen lő ezer tonnatarte'oni2'u"TCRztét»ek, epv másik hajót pedig sulyo"ögrongáltak.

*— A légihaderő erős Karc! egysegei a péntekre
virradó éjjel ismét
kemény csapást mértek Portsraouth hadikikötörc.
Repülőink jő látási viszonyok mellett több" tonna
gyújtó- és rombolóbombát dobtak le.v A kikötő
területén és dokkberendezésekben súlyos károkat
okoztak. A telitalálatok igen sok tüzet okozták
az állami hajógyárban és a város háborús fontosságú pontjain. Fegyveres felderítő repülőgépek nappali világitásnál támadást intéztek a skót
ki-lcti parton egy gyártelep ellen.
Német és olasz csapatok Északafrikában
visszavertek több Sollum ellen intézett ellenséges támadást és meghiúsították az ellenségnek Tohrukb'ól való kitörési kísérleteit.
— Német harcircpülögépek az esti órákban
bombázták a Málta szigrtcu fekvő La Valeita kikötőt.
— Az ellenség a péntekre virradó éjiel Észak-

nyugat- e's Középnemetország különböző

ű elvei

válogatás nélkül robbanó- cs gyújtóbombák®* doboft le. Bár a német légihaderő az elmúlt éjsÉika
London ellen végrehajtott hatalmas
megtorló légitámadásával fegyelmez.
tette az angolokat, mégis ci'ős brit légierők nyomultak 'előre egészen Berlin záróövezetéig.
Mindössze egynéhány ellenséges repülőgépnek sikerült a /.áréövezcten keresztül a város belső területei fölé hatolni. Itt erös elhárító tüzelés akadályozta a repülőgépeket a pontos bombázásban.
Négy középület megrongálódott. Az anyagi kár
csekély. A birodalom többi részében keletkezett
anyagi kár is csekély. A támadás során hat ellenséges repülőgépet megsemmisítettünk. Április
10 tói április 18-án reggelig a brit légierőknek
27 gépét lőttük le és ezerkivül igen sok repülőgépet pusztítottunk el a földön. A német vadászod
egyedül április lC-án a csatorna felett lezajlott
nappali ütközetben 9 ellenséges gí'pct lőttek le.
Ezidcalatt 10 saját gepiipk eltűnt.

Az angol rádlO
a görögországi helozeírOl
!'Amszterdam, április 18. 'Á Német Távirati
Iroda jelenti: A londoni rádió a görögországi
helyzettel foglalkozva, pénteken ezeket mdn
dotta: felelős helyen teljesen tisztában
vannak
a veszéllyel.
Stockholm, április 18. Az angol rádió közlése
szerint londoni hivatalos körök a görögországi
helyzetet komolynak tekintik és azon a véleményen vannak, hogy ezt a tényt nem volna célszerű
eltitkolni. Azzal vigasztalják magukat, hogy e>
eddig beérkezett értesülések szerint >a görögangol vonalakban még nem támadt rés és a néniétek még nein törték át«.
A londoni rádió beolvasta továbbá a középe
keleti angol főhadiszállás jelentését, amely a görögországi harctérről a következőket mondja:
»A napról-napra növekvő német erők fokozzál
a görög—angol hadseregre gyakorolt nyomásukat
Ennek következtében a görög—angol hadsereg az
északi arcvonalon Iokozatosan rövidíti védelmi
vonalát.* (MTI)

M otási csapatok Edda közelében
Hadműveleti
körzet, április 18. A Stcfaníiroda különíudósítójának jelentése szerint ai
olasz csapatok előnyomulása a görög arcvonalon tovább tart. Az ellenség ellenállási kísérleteit az olaszok mindenhol letörték. A 1L hadsereg Klissura elérése után gyors bekerítő mozdulatot hajtott végre. Az olasz hadak, miután
túljutottak Himarán és elfoglalták Palermo kikötőjét, mos Edda kikötőváros közelébe érhez
tek. A két irányból támadó olasz Psapatok hamarosan kezet fognak az ellenség mögött.
Az
ellenség ai-girokastrói védelmi vonala összeomlott. A bevonuló olaszokat a város közönsége lelkesen ünnepelte. Ezek után nyitva áll az
olasz csapatok előtt a Görögország szivébe vezető út. A görögök menekülés közben óriás;
mennyiségű hadiszert hagynak hálía és sokar
teszik le a fegyvert- (MTI)

Az ango ok bevonták a ba|ffnadat is a ilbiat harcokba
Istanbul, április 18. Egy kairói jelentés szerint az angol vezérkar a líbiai harcokba bevonja hajóhadát is. A -hajóhadnak az lesz n
feladata, hogy a Spirümtól Apollóniáig terjedő
partvidék repülőtereinek forgalmát zavarja és
a német-olasz, csapatok utánpótlását megakadályozza. lstanbuli katonai körök nézete
szerint az angolok ezzel a lépésükkel félretellék hidegvérüket és sorsára bízzák a földközitengeri hajóhadat.

I v d u m lücgsiáíüő rt&cedónMU
Szöfía* április 18. Bolognában Macedónia
közeli bolgár megszállásával számítanak. A
megszállást Borisz király kiáltványban jelenii
majd be. Illetékes helyén ugy tudják, hogy

Borisz király kiáltványa vasárnap ünnepélyes
formában jelenik meg. A megszállás során
Bulgáriára a macedón területeken csak a rend
és a nyugalom helyreállítása hárul.

A volt ÍUÍ0S2MV fcrüícf M m i t m m M ttcftuaitoM*
bevonták mindazokat az áPatnoka?,
amelneknek iotfos követelései vmnm
Róma, április 18. A Messaggero berlini jelentése szerint német körökben kijelentették, bogy a
volt jugoszláv teriiletek ujjárendezésének kérdését an össaes érdekeltek bevonásává] fogják megoldani. A tárgyalásokba belevonják mindazokat
az államokat, amelyeknek jogos követelései vannak Jugoszláviával szemben. Egyes vonatkozásokban a megoldás máris kezd kibontakozni. Igy
például a független horvát állam kikiáltása és az
olasz hadmüveletek alakulása nagy befolyással
van az elkövetkező eseményekre. Az egész kérdést nemzeti, geopolitikai, gazdasági és katonai
szempontok figyelembevételével kell megoldani
(MTI)

Cincör-Ildrkovicsot is megtaláltok
Berlin, április 18. Mint pénteken berlini politikai körökben közölték, a fegyverletételt
tárgyalásokat a szétugrasztott
szerb hadseregrészek parancsnokaival folytatták a német ható
ségok. Nem volt szó a szerb hadsereg egységes,
katonai képviseletéről, mert a gyors hadműveletek következtében már napok óta nem is volt
egységes szerb hadsereg. A Wilhelmstrassen
pénteken az is Ismeretessé vált, hogy nemcsak
Cvelkovics volt jugoszláv miniszterelnököt, de
Cincér-Markavics
volt
külügyminisztert
is
megtalálták.
A volt külügyminiszter a szerb
hadseregnél tartózkodott. Szimovics tábornok
az összeomlott Jugoszláv állam utolsó miniszterelnöke, mint, a fegyverletételi tárgyalásokon
résztvevő szerb katonai személyiségek közölték, elmenekült, (MTI)

fiatalinas iieimiszerkészletck
kerültek a lenaetykataimok tar
tokába Jatioszláviáiian

vés kárt szenvedtek és az idei termés sem fog
elveszni, A tavaszi munkálatokat a hadifoglyok fogják elvégejoii

Cincar-nürkovícs Is közreműködőit a szerb kaplttaáctonál
Belgrád, április 18. A jugoszláv hadsereg fegyverletételéről a következő részletek váltak ismeretessé:
Április 17-én este Belgrádban W e i c h s német
tábornok és H a m p t i ezredes olasz katonai attasé jelenlétében Cincár-Markovics és Jankovics
tábornok mint teljhatalmú jugoszláv megbízottak,
hozzájárultak a jugoszláv hadsereg feltétel nélküli fegyverletételéhez. A német, olasz és jugoszláv megbízottak a fegyverszüneti jegyzökönyvet 21 órakor irták alá. Megállapodtak abban,
hogy az ellenségeskedések április 18-án délben
megszűnnek, a megszállási műveletek pedig folytat'indóJk. (MTI)

Papén pem nfozik Berlinbe
htanbul, április 18. A Német Távirati Iroda
jelenti: Von Papén ankarai német nagykövet
Ankarából jövet Istanbulba érkezett. Eredetileg az volt a szándéka, bogy Berlinbe utazik,
azonban tervét megváltoztatva, visszaindult
Ankarába,

Scbnittibnrd moszkvai német
kövei berlini tartózkodása
Berlin, április 18. A "Wilhelmstrassen külföldi
újságírók érdeklődésére válaszolva közölték, hogy
gróf S e h u l e n b u r g moszkvai német nagykövet
Berlinben tartózkodik. A birodalmi főváros politikai köreiben nagyon valószínűnek tartják, hogy
Sehulenburg berlini tartózkodása alatt jelentést
tesz az illetékeseknek

Rima, április 18. A Messaggero különtudósítója érdekes értesüléseket közöl a szerbiai
hadjáratról. A szerbek, ügylátszik. hosszú háborúra rendezkedtek be, — írja a tudósító —
és ezért óriási liszt-, cukor- és húskészletet halRóma, április 18. Április első napjai óta kimoztak fel. Ezek a készletek most Csaknem teléleződött a francia hatóságok és a sajtó ellenséjesen érintetlenül a tengelyhatalmak kezébe ke- ges érzülete Olaszország irányában. A nizzai prerülnek. Ezenkívül igen nagymennyiségű hadi
fektnra vezetője az elmúlt napokban egy beszédanyagot zsákmányoltak a tengelyhatalmak ben kijelentette, hogy *ezeb a területek franciák
hadseregei, köztük sok olyan ágyút,
amelyek- maradnak*. Az olasz sikerekről szóló híreket a
ből még egyetlenegy lövést sem adlak le. A francia sajtó a Stefani-iroda jelentése szerint teljesen elhallgatja. Az olasz lapok a francia lapok
hadizsákmány között sok benzintartány és vas- mellett támadják a svájci sajtót is, amely erősen
úti kocsi van. A vetések a harcoktól csak ke- j ancrolbarát szellemben ir.

Olaszország ellen doidoznak
0 francia Janók

SRí.

RChJeiei a zsidék kaloiiai
szolgálatáról
Budapest, április 18. A kormány rendeletet
adott ki a zsidónak tekinthető egyének katonai
szolgálata tárgyában. A honvédelmi törvénybe®
foglalt felhatalmazás alapján a minisztérium
ugy intézkedett, bogy az 1930, évi zsidótörvény
1. szakasza értelmében a zsidónak tekintendő b^'
köteles személyek, hadkötelezettségüknek a h0®'
védsóg kötelékében kisegítő szolgálat toljesitéoá
vei tesznek eleget. Ezt a szolgálatot rendfokozat
nélkül teljesitik abban az esetben is, ha korábban
tiszti, altiszti, vagy tisztesi rendfokozatot kaptak
A kisegítő szolgálatra kötelezetteket ennek fo'F
tán mint rendfokozat nélkülieket kell nyilvántartani és kezelni. A kisegítő szolgálat részletes sW
bályait a honvédelmi miniszter állapítja meg. Ez ^
a rendelet a hivatalos lap szombati s z á m á b a n jc'
lenik meg és ugyanakkor hatályba is lép. (MTÍ

KSvefsésüé

szervezik át
a zágrábi magvar konzulátusi
Budapest, április 18. A kormányzó a külügf'
minisztérium vezetésével megbízott. mipisztef a
elnök előterjesztésére április 1S-án kelt. legf0'' J
sőbb elhatározásával megengedte, hogy a ttá
rábi kir. főkonzulátus kir. követséggé szerv?*
tessék át

Budapesten megszüntették
a riasztó ügyelett szolgálatot
Budapest, április 18. Dr. tliássy Sándor ^
dapesti főkapitány, mint a főváros légroltah®
parancsnoka közli, hogy Budapesten a IákéP[
zakban és házcsoportokban riasztó
ügyjT
szolgálatot további intézkedésig nem kell ^
tani az elsötitttésre
vonatkozó
rendelkezi
azonban továbbra is változatlanul
érxéniM*
maradnak.

Módosították az autókorlátozás1
rendeletet és egy héttel elM'
fosztották az életbeléptetéséi
Budapest, április 18. A belügyminiszter a
jármüvek' megkülönböztető jelzéséről és a kőí"
forgalomban való részvételéről szóló rendel®' 1
kiegészítette és módosította. Az ujabb intéaW®'
szerint az említett rendelet 1. szakaszában
fOÉK
rendelkezés nem vonatkozik a csendőrség róe®8**
üzemben tartott, állami tulajdonban tartott
jármüvekre, a tehergépjármüvekre, végül a u10'1'
kerékpárokra sem. Egyidejűleg a kereskedési
és közlekedésügyi miniszter, a belügyminiszter'
és a honvédelemügyi miniszterrel egyetértőlóg jj
rendelte, hogy a közúti forgalomban, a ^
gépjármüvek szabályozásáról szóló korábbi r ,|,
deletében felsoroltakon kivül továbbra is has®8*)
hatók a közúti forgalomban a tehergépjármű j

és motorkerékpárok. Mind a belügymimszte^
az engedélyezett gépjármüvek engedélyezés^,
mind a köznti forgalomban használható
vekről szóló kereskedelem- és közlekedésügyi
niszteri rendelet április 20. helyett 27-én ! '
életbe.

'nternálfak üt rémiiirterfosztá1
Budapest, április 18.
A főkapitányság j é
rémhirteresztőt közigazgatási elbánás alá
és közülök ötöt, Révész László 39 éves w . j r
ügynököt, Bier Félix Leó 65 éves tőzsde 8 ®^
köt. Teleki János 37 éves szabósegédet, v a J0
József 57 éves ügynököt és Enyedi Gy«'®
éves zsokét a toloncügvosztály internáltaf
f
A másik öt rémhirterjesztőt átadták » >
pitényság bűnügyi osztályának, mert tettük
Iposabb elbírálás alá esik és az állam és
dalmi rend hatályosabb védelméről s z ó l ó
vénvhe ók » honvédelmi törvénvbe ütközik.
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Ujabb hangok Bukarestben
a belvederei döntés ellen
Bukaf.est, április 18. JaCovici tábornok, Hadügyminiszter húsvétkor üdvözletet küldött a
hadseregnek, amelyben a többi között ezt mondotta-:
— Szent kötelessége a Hadseregnek, Hogy
mielőbb elsimítsa azokat a fájdalmas
nyomokat, amelyeket a szerencsétlen 1910, év hozott.
Meg vagyok győződre róla, hogy a hadsereg
minden egyes tagja megérti és magáévá teszi
ezt a, szent kötelességet.
A Curcntnl vezércikkben foglalkozik' a Hadügyminiszter üzenetével és leszögezi, hogy minden román lelkében visszhangra találtak ezek
a szavak, mert a román lelkekben ösak akkör
állhat helyre az egyensúly és a nyugalom, ba
újból fellobog a diadal zászlaja. Az egész nem-et a hadseregtől várja, hogy eltörölje az 1910.
é
v által megteremtett
helyzetet . . • — írja a
Vurcntul és elfelejti, bögy a magyar honvéd a
helyén áll. Elfelejti, hogy Északerdély soha
többé nem lehet más, mint magyar. Ha azt is
elfelejti, hogy a belvederei igazságtevést az a
hatalom irányította, amelynek — Koma pia az
álelét köszönheti.

01 lefarföifafás
a Vécscii-ufcal halálos
robbanás Ogyében

BELVÁROSI MOZI

Ma szombaton nagy amerikai vigjátéki bemutató!
Előadások 5, 7, 9 óraksr

Bemutatjuk ma és a következő napokon az idény legnagyobb

IGY ÉLNI JÓ!,..

Amerikai vígjátékát, mely veri a világhírű rendezőjének, FRANCK CAPRA-nak eddigi emlékezetes sikerű vígjátékait, az »EZ TÖRTÉNT EGY ÉJSZAKA*, »Mr. DEEDS* és a »KAR VOLT
HAZUDNI* ciniü filmeket.
A főszerepek ben:

LYONEL BARRYMOORE, JEAN ARTHtJR,
JAMES STEWART és MISHA AUER
Azonkívül:

Dícsö honvcdeiitk bevonulása Horgos és Szabadkára
Harc a csetnikekkel
Szeged társadalmának lelkes adományaiból

KÉSZÜL A 400 ÁGYAS
VÖRÖSKERESZT-KÓRHÁZ
Készen kell lenni a munkával, hogy szükség esetén 24 óra alatt felállíthassák
a kórházat

(A Délmagyarország
munkatársától)
A komöly idők parancsának megfelelően Szeged
társadalma megmozdult, hogy a Vöröskereszt
kórházának
felállítását
elősegítse•
SzegeVöröskereszt-kórházat állíBudapest, április 18, X Véescy-uteáHan tör- den 100 ágyas
tént robbanással kapcsolatban, amelynek kö- tanak fel s ehhez a társadalomnak olyan lelvetkeztében — mint jelentettük —• Hárman kes segíteniakarása szükséges, amilyenről épMeghaltak, nyolöari súlyos sérülést szenvedtek, pen a napokban mutatott példát Kiskunhalas
a
főkapitányság bünü-yi osztálya megindítot- társadalma: Kiskunhalason már felállították a
*a a nyomozást. A nyömozás eredményeként város lakosságának számarányához viszonyíé t e k e n délelőtt előzetes letartóztatásba
ke- tott 100 ágyas Vöröskeresztes kórházat. A kórtársadalma
zezték Zeitler István 37 éves
kereskedősegédet, ház teljes felszerelését Kiskunhalas
*erí nem kellő gondossággal
csomagolta az úgyszólván 24 óra alatt hordta össze s ezenfeAdásra szánt árút. Előzetes letartóztatásba lül 27.000 pengő készpénzt gyűjtöttek a Vörösk ^ l t Komlós Gyuláné 35 éves kereskedő és kereszt eéljai számáraRotnlós Károly 48 éves kereskedelmi alkalmaErről a nemes példáról kapott jelentést péntett, aki a robbanő játékszereket forgalomba teken dr. Csikós-Nagy Józsefné, a Vöröskereszt
h°zta, mert nem járt el a kellő
gondossággal, délvidéki társelnökasszonya, akihez kérdést in®»iikoS! a szállító béget nem figyelmeztette, téztünk a szegedi Vöröskereszt felállítandó
ágyait kell a robbanó játékszereket kezelni. A kórházának ügyében. Elmondotta, hogy az ado^öntinens szállítmányozási vállalat résztulaj- mányok állandóan és megható igyekezettel ér(
^nosai és cégtársa, Bcrcnd Vilmos 48 éves és keznek a Nővédő Egyesület Korona-utpai székRanigsberg Sándor 45 éves szállítmányozókat házába.
Ugyancsak előzetes letartóztatásba
helyezték,
Párnákat, paplanokat, ágyhuzatokat,
teert nem a megfelelő formában tárolták a roba
férfiingeket, takarókat, konyhacszkö*ó játékszereket és így a csak nedves állazöket cs egycb hasznos, nélkülözhetetg b a n szállítható játékszer beszáradt és könylen tárgyakat küldenek azok, akik
"Vebben reagált az ütödésre. Áz előzetes letarátérzik a Vöröskereszt felhívásának
°z*atás mindeű esetben gondatlanságból
oko-_
fontosságát és a kórház létrehozásáÍ0fí
nak mulaszlhatatianságát.
emberölés miatt
történt.

vA'
a uiot"''
ikedelf,
riszté^
ibbi K '
hasfj
jár108!-)!

Hatalmas tiiz
a román netráleumvidéken
Bukarest, április 18. Csütörtökre virradóra
talmas tűz pusztított a tornán
petróleumviéfce
n. A tűz a Prahova olasz-román kőolajtári g Gura Ochitey mellett lévő 40. szondájáé n ütött ki, ahol egy szondamestec az egyik
^ ° t o r kezelése közben rövidzárlatot idézett elő.
^ttól keletkezett a tűzla

r

K o r z ó p a n
Mindenkinek tetszett,
•nég g
prolongáltuk!

*

ÜjL. TEGHflP... HOINOP...
SZILAGYI SZABÓ ESZTER JÁVOR TÁL
remek magyar filmje.
'
Azonkívül:
A l v i d é k

Ismét

M A G Y A R

Xa első bevonuló csapataink a felszabadult
örületekre.
csetnikek kifüstölőse Szabadkán,

vígjátékát!

— A. szegedi Vöröskoreszt-kórházat egyelőre
nem állítjuk fel, amíg erre ujabb parancs nem
érkezik — mondotta az elnökasszony —, azonban készen kell lennünk arra, hogy
szükség
esetén 24 óra alatt felálithassuk
négyszázágyas
korházunkat.
A kiskunhalasi szép, 100 ágyas
kórházat teljesen
felszerelték,
felállították,
most le kellett ugyan szerelni, de milyen megnyugvás az a kiskunhalasiak számára, hogy a
kórház ügye rendben van s bármikor készen
áll arra, hogy betöltse rendeltetését,
Csikós-Nagy Józsefné társelnöknő beszélt
ezután arról, hogy a Vöröskeresztnek nemcsak
háborús időkben van rendeltetése, de országos
csapások idején is — így árvizes tavaszok és
őszök idején —, amikor szintén emberbaráti
céljait kell megvalósítania- Tehát nem kell háborúra gondolnunk akkor, amikor a Vöröskereszt-kórház ügyét igyekszünk előmozdítani,
illetőleg nemcsak végszükségben
kell a nemes
hivatást betöltő egyesület segítésére törekednünk.
• '
- Megható, hogy
szegény özvegyasszonyok, nyugdija)
tanítók utolsó fillérjüket is elhozzák
a kórház felállításának előmozdítására.

— mondja az elnöknő és rendelkezésünkre Hs«
Bsájtja az adakozók névsorát, amely szebben
beszél minden felhívásnál, hírverésnél Azok*'
nak névsorát, akik pénteken délig adakoztak a
VöTöskercszt-kórház felállítására az alábbiakban közöljük:
Egy-egy ágy felállításának összegét a Vöröskereszt Egylet 80 pengőben szabta meg. X
következők adakoztak 80 pengős összeget;
A „Délmagyarország"
keresztény politikai
napilap,
A Katolikus
Nővédő Egycsülcl
(két ágy
felszerelése),
Varga Mihály kötélgyáros.
Verebély Gyula,
Móravárosi Rózsafüzér
Társulat,
Móravárosi
Egyházközség,
Papp István főmérnök,
Báró Maasburg Kornél ezredes,
Magyar Nők Szentkorona
Szövetsége,'
Traub B. és Társa cég,
Eisenstadt'er S. és Társai cég,
özv. Malcay Emiiné,
Zakár gyógyszertár,
Moldován Ödön és neje.
Francén Mihály tanító,
özv. Fafagó Boldizsárné,
özv. dr. Pálfy-Budinszky
Ernő-hó,,
Csernovics Agenomé,
Özv. Lábdy Akosn'é,

FECSEGI-rdl,
legkedvesebb rcmhiruőkről
beszel az egész város.
Minden felnőtt és minden gyermek
kétszer is megnézi a mosoly, az öröm, a jókedv
filmjét

GULLIVER
Rendkívüli híradók:
szerb légitámadás Szeged ellen — első felvételek a Balkán-front áttöréséről és a
kölni 7.V-áa futballmeccs.
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Kérem az igen tisztelt vevőmet, hogy sürgőn
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megrendeléseiket telefonon szíveskedjenek feladni. 16861011. £ 9 b O O í

Kunsági Rum- és Likőrgyár, Kucska Mihály Kossuth Laíos-su®áru! 21.
Negyven pengős összeget adakoztak'
Kisdedóvó Jótékony
Nőegylet,
Móravárosi
Oltáregyesület,
Wannie Anna,
Dg. Kogutowicz Károly professzor, a szegedi Vöröskereszt elnöke,
Horánszky Miklós főügyészhelyettes,
Tollúk Testvérek gég,
Dr, Konczwald Endréné,
Pénzbeli adománnyal járultak Hozzá a kórházfelszereléshez:
Szeged-Csongrádi Takarék
250.— P
Dr. Barmos György apátkanonok
30.— „
Nagy Gézáné
30.— „
Papp János MÁV felügyelő
10.— „
Rejtő Anna
10.— „
özv. Lábdy Ákosné
20.— „
(kön yHa fel szerelésre)
Külön' ki kell emelnünk a
Baross-Szövetség
adományát: 800.— pengőt ajánlottak fel a szegedi Vöröskereszt körházának felállítására. A
különböző társadalmi egyesületekben nagy lelkesedéssel folyik a gyűjtés. A tiszti asszonyok
kögében vitéz Solymossy János tábornok neje
folytat agilis gyűjtőmunkát A tanítóság körében Nagy Sándotí tanfelügyelő vezeti a gyűjtést • Vöröskereszt céljaira. A városi és tanyai plébániák körében dr. Halász Pál belvárosi plébános munkálkodik a gyűjtés érdekében, természetesen az összes plébánosok lelkes
részvétele mellett.
Agyfteműt, fuhanemüt,
takarókat,
szalmatsAkokat és egyéb kórházi, vagy konyhai felszerelési tárgyakat az alábbiak küldtek;
Angol-Magyar Jutafonógyár
20 drb szalmazsákot 300.— P értékben, Kónya Béláné, Zsiday Imréné, Márkus Endréné, dr. Schilling
Gáborné, Szabó Jánosné, Fisó Sándorné, Rack
Géza, dr- Renkey János, dr. Leitner Vilmosné.
dr. Muntyán Istvánné, dr. Kanyó Béláné, Buchwald Ignác, Márton Ilona, Pankrácz Edit, Székely Józsefné. Kövess Zoltán. Lehóczky Károly, dr. Nagy őszi Ferencné, özv. Jósa Antalné,
dr. Katona Dávid. Hamenszky József és neje,
L&wtnger Mihály, Keresztes Nővérek. Lőwinger Adolf, Zsótér Sarolta, Szórády Györgyné,
özv. Bujtó Ernőné, Máriaföldy Mária, a Szilléti-sugáruti
iskola.
Néhány nap alatt, igen szépen nyilatkozott
meg a szegedi társadalom segíteniakarása s a
Vöröskereszt Egylet kórháza halad a megvalósulás félé. Persze, 400 ágyas kórház felállításához még igen sok áldozatkészség szükséges, de
az első napok eredményein felbuzdulva bizotnyosra vehető, bogy a szegedi közönség nem
lankadó lelkesedése rövidesen összehozza mindazt, ami Szeged Vöröskeresztes kórházát az ország legelső vidéki
VSföskéteszt-kórházávé
avatja majd.

Megszaporodtak
a házasságkötések
(A Délmagyarország munkatársától) Az anyakönyvi hivatalban mostanában nagy a forgalom.
A rendkívüli idők következtében ,megnövekede!t
a házasságkötések száma és a legtöbben sürgős
házasságkötést kérnek. Az indok igen csak egyforma.
Jellemző a házasságkötések emelkedésére, hogy
amig 1940-ben április 18-ig 145 házasságkötés
volt Szegeden, addig az idén ugyancsak a mai
napig már 198 házasságot kötöttek, ötvenhárommal többet, mint a mult évben ugyanezen időben.
A legtöbbjük villámgyors házasságkötést kér,
reggel határozzák el a házasságkötést, délelőtt
bemennek a városházára, megszerzik a diszpenzácjót és délben már mint férj és feleség hagv
ják el az anyakönyvi hivatalt.
Egy öreg pár is most kötött házasságot. A
vőlegény 74 éves, a menyasszony pedig már betöltötte a 65-ik életévét Előttük egy 19 éves fiatalember kötött házasságot a 18 évet menyaszszonyávaL Ok dispenzárióval kötöttek házasságot, az öreg »ifju párnak* már nem volt ilven
sürgős a dolog...

Sfatárlális bíróság helyett
a törvényszék ítélkezett
a tolvaj lakótárs ügyében,

mert a lopást nem az utcai sötétség leple alatt, hanem zárt
helyen követte el — Egy hónapra Ítélték
(A Délmagyarország
munkatársától) Beszámolt a Délmagyarország
arról, bogy a légoltalmi készültség elrendelése óta csütörtökön
tettek elsőízben feljelentést a rendőrségen lopás miatt, amikor a bűncselekményt az elsötétítés ideje alatt követték el. Lados István Farkas-utca 6. szám alatti lakos panasza szerint
szerdán éjjel lakásából ismeretlen tettes ellopta a lő pengőt tartalmazó pénztárcáját. A detektívek a feljelentés után nemsokkal későbii
előállították a rendőrségre Molnár Ferene hentessegédet, Lados szobatársát,
aki bevallotta,
hogy a lopást ő követte el. Kabátjának a belsejébe varrva a detektívek megtaláltak 5 pengőt.
Molnárt letartóztatták és átadták az ügyész-

Nem maradhat
a szegedi
MM nem

tudja

ségnek.
A légoltalmi sötétítés idejére kiterjeszted
statárium miatt az első hírek szerint Molnáí
felett rögtönitélő bíróságnak kellett volna ítél"
keznie. Ügye azonban nem került a statáriális
bíróság elé, mert a lopást nem nyílt
helye*
nem a sötétség leple alatt, hanem zárt hely*
zégben, olyan helyen követte el, ahol amúgf
is sötétség volt Ezért ügyét nem utalták töt?
tönítélő tanács elé, hanem dr. Molnár Istvá®
törvényszéki biró ítélkezett a tolvaj hentess®"
géd felett. Töredelmes beismerő vallomás*
•tán a törvényszék egyhónapi fogházbüntetés J)
re ítélte.

bevetetlen
határban

földiéi megmunkálni,
azonnal
jelentkezzék
gazdasági
munkasegiiségéri

(A Délmagyarország munkatársától) A kormány rendeletileg gondoskodott róla, hogy a mezőgazdasági munkásság eigyrészének rendkivüli
fegyvergyakorlátra való bevonulása miatt a tavaszi mezőgazdasági munkában fennakadás ne
legyen. A rendelet ugy intézkedik, hogy azoknál
a területeknél, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő számú munkaerő, mezőgazdasági munkasegitseg utján kell a megmunkálatlan és bevetetlen
területen adódó munkákat elvégezni
A rendelet végrehajtási utasítása pénteken érkezett Szegedre és az illetékes hatóság már végzi
is azokat az előkészületeket, amelyek a mezőgazdasági munkasegitség megszervezéséhez szükségesek. Felhívnak mindenkit, hogy aki nem tudja
önerejéből földjét megmunkálni és bevetni, jelentse a hatóságnak, a hatóság megfelelő számú me-

föld
mező*

zőgazdasági munkást rendel ki a munkálatok ¥
végzésére.
A rendelet célja az, hogy ne maradjon beve^
len főid az országban. Az árvíztől sújtott Alí&.
dön sok helyen elmaradtak az ősszel a szántá*!
és vetési munkálatok, de a tavasziak alá va'-®
szántás is késedelmet szenvedett. Sok olyan f®1 'i
van, amely nem került megművelés alá. Szegedi"®1
ahol a földek egyrészén még mindig víz van,
lönösen áll ee.
A bejelentésekre vonatkozó hirdetményt *?'
sárnap teszi közzé a hatóság s a jövő héten m3
megkezdődnek a bejelentések. Ott, ahol munkáig
gitség kirendelését kérték, nyomban megjeleuu®*
a kirendelt munkások és megkezdik a szükség®*
munkák elvégzését. A föld tulajdonosa termés®®*
tesen tartozik a kirendelt munkásokat megfizet''

)

Egy liter tej:
70 százalék viz9 30 százalék
Megszigorlifák

a iefávusok

(A Délmagyarőfszág
munkatársától) Szegeden egyes részekben nehézségek jelentkeztek a
tejellátás körül. Megállapították, hogy a város lakosságának napi tejszükséglete megközelíti a 25.000 litert. Az olykor mutatkozó nehézségeket most egyesek igyekeznek kihasználni. Többen tettek feljelentést, hogy a 28 fillérben maximált tejárakat nem tartják be, 30
fillért kérnek egy liter tejért, de nem ritka,
hogy 34—36 fillérért adják a tejet. A minap feljelentettek egy tejárust, aki 40 fillért kért a
szegedi piacon.
A vegykísérleti állomás sűrű időközökben
ellenőrizteti a piacokat. Saonyi István, a vegykísérleti és papíikakísérleti állomás vezetője
kijelentette, hogy a piacokon vett tejminták
hatvan százalékáról az derül ki a vizsgálat alkalmával, hogy hamisított tejből valók. Ez tehát azt jelenti, hogy a piacra hozott tej nagyrészben hamisított,
vizezett
A vegyvizsgálat eredméuye még mást Í6 kimutat, nevezetesen azt, bogy a hamisított tejfálék 40—50 százalékban vizezettek. de előfor-

tej

ellenőrzéséi

dult, hogy 70 százalékban vizezett tejet w ^ f t
tott ki a vegyvizsgálói.
A tejfelnél, túrónál j*
hasonló a helyzet. A vegyvizsgáló álloS^
minden esetben folyamatba teszi a b a m i ^ f
tej árusítói ellen az eljárást, a kihágás! 1
ság azonnal elitéli a lelkiismeretlen tejhatöj*1'
tókat. A tejellenőrzést most megszigorítják *
szegedi piacokon.

Zavarok
Románia élelmezésében
t»i')

Bukarest, április 18. Ismét zayarok ^ m J
kőznak Románia közellátásában. Az
f^s
köröket nagy aggodalom tölti el a köz^ Zj.
körül mutatkozó hiányok miatt. A hiány * £
nősen cukorban jelentkezik nagy mértékb®^,
cukorrépatermelés
fokozására élhatár 0 *^
bogy átértékelik a cukorrépa árát, J '
rendeletére a cukorrépa termelői adóm^'^ \
ségben részesülnek. Eltiltották a bábkáV*
'
sításdt « fogyasztóközönxéo
számára.
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Először azokat a felesleges készleteket
veszik igénybe,
amelyeket elrejtési szándékkal halmezfak tel HUNGÁRIA GRILL-ben
I

OCRMAGYARORSZÁG

' S Z O M B A T , 134t. ABBTT.TS IS.

Milyen ktszleteket tarthafnah meg a gazdaságok és a magánosok

( 3 Délmagyar ország munkatársától)
Szegeiden — mint jelentettük — a terményfeleslegek igénybevételére vonatkozó miniszteri rendelet közzétételével egyidejűleg
megkezdődött
a készletek igénybevétele' Az igénybevételt a
Honvédség élelembeszerző osztagai yégzik a
közigazgatási hatóság közegeinek közreműködésével. Dr. Széchenyi István országmozgósítási kormánybiztos, aki az igénybevétel ügyét
a szegedi hadtest egész területén irányítja, úgy
intézkedett, hogy a házról-házra való járást
egyelőre ne foganatosítsák,
először azokat a felesleges készleteket
vegyék igénybe, amelyeket nyilvánvalóan elrejtési szándékkal halmoztak
fel.
X rendelet módot ad rá, Hogy a Házröl-Házra
vaiő ellenőrzést legntóljára Hagyják, kimondja, hogy aki április 30-ig önként beszolgáltatja
felesleges készleteit, azt nem keresik fel,
az önként beszolgáltató külön prémiumot Is kap terményei ntán a rendes
hatósági áron felül.
X feFér lisztért mázsánként 3 peíigő, búzáért,
rozsért, kenyérlisztért, zabért 2.50 pengő, tengeriért 2.30 nengő felárat fizet mázsánként a Futára. *
X rendelet megállapítja, azokat a mennyiségeket, amelyeket az egyes terményekből a
rekviráló közegeknek vissza kell hagyniok az
egyes gazdaságokban.
r
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Áz 50 katasztrális holdon felüli gazdaságoknál

a visszahagyandó mennyiségek a következők:
Buza, Yozs a birtokos háztartásához tartozéknak fejenként egy hónapra 15 kg, négy hónapra 00 kg hagyható meg. Lisztből ennél a
mennyiségnél 20 százalékkal kevesebbet kell
Hagyni.
Konvenció júlinsra fél negyedi mérés (aKol
a konvenció mérés a negyedév közepén történik, ott egy egész hegyed, kb. 40 kg) hágyandó
vissza, négy hónapra pedig kb. 200 kg. Időszaki
munkások részére a kosztös aratókat is beleszámítva, az élelmezési fejadag 100 kg- A terményjárandóság az új terményből adandó ki.
Zab esak fedező ménnek és bikának hagyható vissza.
'Árpa, tengeri a belterjesség mérve szerint
együttesen lónak darabonként 50—60 kg, illetve
négy hónapra 200—300 kg, szarvasmarhának
25—40 kg, illetve 100-160 kg, hízómarhának tengeri 100 kg, sertésnek 25-40, illetve 100—160
kg, Hízósertésnek 100 kg Hagyandó vissza Havonként.
Vetésre holdanként 20 Hg kukoricát. 100 kg
Csalamádét kell meghagyniSzeszgyártásra Hektoliterenként 300 kg tengeri, 25 kg árpa a visszahagyandó mennyiség.
Hüvelyesekből (bab, lencse, borsó) fejenként
! kg-ot, négy hónapra 4 kg-ot kell meghagyni.
A zsír-fejadag december 15-ig számítva havonta 1 kg.
Széna lónak darabonként 125—150 kg, illetve
500—600 kg, szarvasmarhának 95—125 kg, illetve 360—500 kg hagyandó vissza.
Babvetésre kat. holdanként tisztán 60 kg-ot,
kukorica közti vetésre 15 kg-ot kell meghagyni.
Igónybeveszik az olajos magvakból felhalmözott felesleges késztateket is, ezekből már
csak a napraforgóból, ricinusból és tökmagból
leket vetőmagra szükségev
3 széna és szalma mennyiséget a kazal köbtartalma- szerint kell száanfta'pj. Egy köbméter
széna súlya körülbelül 80—100 kiltígram, a
teaimáé pediv 50—60 kilógtam. A visszatart-

ható mennyiség lovanként 500—600. marhánként
pedig 360—500 kilogranu
Hizlalásnál a havi egy mázsa tengeri a hizlalás végóig, de legkésőbb október 15-ig számítandó.
Az 50 katasztrális holdon alóli gazdák, valamint a más .foglalkozásnak
úgy a saját, mint konveneiósaik és időszaki
munkásaik részére fejenként angnsztns 15-ig
Csak annyiszor 60 kilógtam kenyérnek váló gabonát tarthatnak vissza, ahány személy háztartásukban él X készletben lévő lisztmennyiség
a kenyérgabonához számítandó és pedig oly
módon, hogy 80 Hilogram lisztet kell 100 kilógtam gabonának számítani.
Zab az 50 holdon aluli gazdáknál is Csak fedező ménnek és bikának hagyható vissza- Az
árpából, zabból 'és tengeriből a négy hónapra
visszatartható mennyi ség állatnemenként kör-

minden este hangulatos G«ray, Boronkay.
Gyárfás-trió. Bejárat a hallból, szolid árak,
asztalrendelés a főpincérnél.
203
ra való tekintet nélkül a következő: hízómarháknál és hízósertéseknél darabonként havi 106
kUogram, lónál darabonként 200 kilógtam, bikánál és tehénnél 150 kilogram, egyéb szarvasmarháknál 50, sertésnél 100 kilogram. Á többi
állatnemre abrak nem számítható. A hüvelyesek, olajosmagvak, széna, szalma és a zsír
igénybevételére az 50 holdon felült gazdáknál
megállapított mennyiségek az irányadók.
Ezekről a mennyiségekről a hatóság falra*
gaszok útján külön is tájékoztatja a közönséget Aki ezeknél a mennyiségeknél nagyobb
készletet tart vissza rosszhiszeműleg, vagy terményeit eltitkolja, attól az ellenőrző közeg a
felesleget elkobozza és az eltitkoló emellettt
még külön szigorú büntetésben is részesül.

Valahol Délmagyarországon . . .

Hafdrvadászok vakmerő rohammal áttörték
a szerh erődővet
Valahol Délmagyarországon.
(3
honvéd és elfoglalta eredetileg kijelölt állását. Ennek
propagandaszázad tudósítójától)
A fiatal ma- az Örsnek támadása indította meg a lendületes
gyar honvédség harci készségének, mindent el- magyar támadást, amely három nap alatt felsöprő erejének, átütőképességének volt ragyo- szabadította az egész baranyai háromszöget és
gó állomása az a harci tény, amellyel a nagy- elérte a Dráva vonalát. E pillanatban már,
szombatra virradó éjszakán a villányi határ- nincs szerb katona ezen a területen és a csetnivadász század áttörte a báni hegyek hatalma- kéktől való megtisztítás munkája folyik. Ez is
san megépített erődjeit. A villányi határvadá- rendkívül előrehaladt, egy nap múlva a baraszok kapták azt a feladatot, hogy a hajnali nyai háromszög lakosai újra élvezhetik a nyuórákban támadják meg a szerb erődítményvo- galorQ. és a felszabadulás oly régeu várt óráit
nal előtt álló erődítményeket, az úgynevezett És mindezt a magyar honvédség bátorsága,
„karaolákat", Onnan nyomuljanak előre és de- lendülete, ötletessége érte el ilyen páratlanul
rítsék fel a mögöttük húzódó erődvonalat. A rövid idő alatt*
határvadászok természetesen nem rendelkeztek
tüzérséggel, nehézütegekkel, úgy, hogy ez a felPlaauar rendőrön, posfósott,
adat, amennyiben végrehajtják, egymagában is
vasutason Szaoaütfdit
a legragyogóbb haditény. Fel kell tehát jegyezValahol Délmagyarországon. A honvéd pronünk, ezt ai. előretörést, mert minden tüzérségi támogatás nélkül dolgozó határvadászok pagandaszázad tudósítója pénteki beszámolójában
nemcsak a parancsot teljesítették, hanem elő- az újvidéki állapotokról rajzol hü képet Lsirja,
hogy a balkáni háború első napjaiban német Terenyomulás közben az erődvonalat is áttörték pülörajok támadták az újvidéki repülőteret, an.iiv
és lehetővé tették, hogy a magyar honvédség nan esak egyetlen gépnek sikerült elmenekülnie.
nyomukban megindulva, félgöngyölje a szerbek A repülőtér helyén a bombabecsapódásrét során
vonalát, felszabadítja a baranyai háromszög tóvidék keletkezett...
A repülőtér személyzetének pánikszerű meneterror alatt lévő magyar, német és horvát lakülésére vall az is, hogy az összes berendezi.eket
kosságát.
hátrahagyták. A repülőteret ezután a környékenAz egyik őrs három-négy' ladikon kelt át a tartózkodó esetnikbaíidák tartották megszáll /a*
folyón, a másik a legnagyobb tűzben betört a mig a honvédek ki nem verték onnan őket.
pálmonostori megerősített [cukorgyárba, a haaSzabadkán a katonai közigazgatás nyomban a
madik, amely 30—35 emberből állott, egy teljes honvédek bevonulása után munkába lépett Meglovasszázadot futamitott
meg és szinte per- érkeztek a katonai közigazgatási parancsnokokcek alatt babönás félelemmel töltötte el a ka- mellé rendelt tanácsadók és szakértők, az utcákon
szuronyos csendőrök és rendörök cirkálnak a
raolák szerb legénységét.
katonákkal és gondoskodnak a rend fenntartásáBabonás félélemmel beszeltek a fiatal ma- ról. A vasutasok, a postások is megérkeztek már
gyar; őrmesterről, Fehérváry Istvánról, aki a Szabadkára.
harmincegynéhány főnyi örsévei mindkét eröd- I
Rendelet jelent meg arról, hogy te összes
övet, tehát azt is, amely nem az i feladata volt, ' pincéket, padlásokat be kell zárni és este 8 órááttörte és a nyomába élőretörő gyalogsági szá- tól reggel 5 óráig polgári személy nem tactóeaz utcán. Szabadka utcáiról egyébként
zaddal olyan helyzetet teremtett, hogy az erőd- j kodhatik
eltűntek a cirill feliratok és a várost megtisztíövezet bekerítése, ezzel a szerb seregrész el- tották a csetnikek tői.
vágása csapatrészeitől lehetővé vált.
De nem kisebb hősiességről, igaz magyar
lendületről tettek tanúbizonyságot azok a határvadászok, akiket a pélmonostori cukorgyárat
őrző szerbeket bekerítették.
Az m alig baxhajfestés tökéletesen, felelősséggel
núuö wharWJ állott de nem ijedt meg, a*m
adta mag *oas£t hanem Vezetőjével az álén
Shölgytodrásznál
Zrínyi Miklósként kirohant, átvágta magát, az
Tel. 14-51.
ellenség gyűrűjén, az Mentég gyilkos
t tizén Dugonics-tér 11.
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Elsötétítés: 7 óra 30 perc
A magánvilágitás (lakóházak) és jármüvek elsötétitését 19-én, szombaton 7
Öra 50 perckor kell végrehajtani.
«=-oOo—
— Rálz Kálmán képviselő Moszkvába utazóit.
Budapestről jelentik: R á t z Kálmán országgjrülési képviselő Oroszországba utazott. Rálz
Káinján Moszkvában gazdasági tárgyalásokat
folytat a szovjet gazdasági körökkel.
— Tátongó szakadék... A Magyar Kurír
'efenti: Csütörtökön este tartotta a Bencés

Í )iákszövetség

évi scrleglakomáját a Szent
Gellért-szálló márványtermében. A szokásos
scrlegbeszedet B a r a n y a i Lipót, a Nemzeti
Bank elnöke mondotta. »Tátongó szakadék
támadt az öregek és fiatalok között és mindez
azt mutatja, két korszak határán állunk
mondotta — és a világnézeti vajúdások korszakát éljük. Meg kell ismerni magunkat, bogy
az uj világ ideológiáját magyarságunk szűrőjén bocsássuk át ás mi csak azt tartsuk meg,
ami hagyományunknak és jellemünknek megfelel* — fejezte be beszédét Baranyai Lipót.
— Uj egyetemi magántanár, Budapestről jelentik: A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr.
P á r el Ágoston állami gimnáziumi rendes tanárnak a szegedi m. kir.' Horthy Miklós-tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
karán »A délszláv—magyar nyelvi és irodalmi
kapcsolatok* cimü tárgykörből, egyetemi magántanárra tőrtént képesítését jóváhagyólag tudomásul vette cs nevezettet ebben a minőségében
megerősítette.
— Szegcdi vegyészek a vegycszkamaráért.
Érdekes mozgalom indult meg a szegedi egyetemi ifjúság matematikai csoportja köréhen.
>Meg akarják oldani az egyetemet végzett vegyészdoktorok elhelyezkedésének kérdését s
e célból a már végzett vegyészdoktorok bekapcsolásával vegyészkamarát akarnak létesiteui.
'A matematikai csoport ezzel kapcsolatosan
már több megbeszélést tartott s a megbeszélések eredményeképpen tervezetet dolgozlak ki.
Ezt a tervezetet vasárnap, 20-án ismertetik az
érdekeltekkel a szerves kémiai intézet tantermében. A csoport vezetősége a Délmagyarorszjjg utján kéri fel a vegyészhallgatókat és a
Szegeden tartózkodó vegyészdoktorokat, hogy
Ve értekezleten jelenjenek meg.
— Teleki Pálról nevezik el a Kárpátok egyik
csúcsát A Magyar Földtani Társulat a közelmúltban átiratot intézett a Magyar Földrajzi
Társulathoz és javasolta, hogy a kárpátaljai Pop
Iván-csúcsot Teleki Fái-oromra változtassák. A
Magyar Földrajzi Társulat a javaslat kézhezvétele ntán informálódott Teleki Pál miniszterelnöknél, aki ismert szerénységével elhárította magától a megtiszteltetést és kijelentette, hogy nem
tartja időszerűnek a kérdést. Néhány nap múlva
következett be Teleki Pál tragikus halála és most
már a Pop Iván-csúcsa, ha nem is életében, de
halála után mégis Teleki Pál nevét fogja megörökíteni.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
3 hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 11 kovács,
1 vasöntő, 1 villanyszerelő, 2 faesztergálvos, 6
kerékgyártó, 2 kosárfonó, 6 kötélgyártó, 1 kalapos, 3 borbély, 1 cukrász, 2 pincér, 2 kerékhajtó,
1 mosogató, 14 gazdasági mindenes. Nők: 3 szönyegszövőnő, 1 varrónő, 4 hölgyfodrásznö, 1 •
könyvkötőnő. 23 mindenes, 5 mindenes főzőnő. 2
szobalány. Hadigondozottak részére fenntartott
munkahelyek: 3 gyári napszámos. 3 gyári napszámosnő" — Munkaadók figyelmébe; loó elbocsátott szellemi munkás keres elhelyezkedést.
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sz. rendelet alapján gáz- és lég| 46996/1938.
véde mi cikkek árusítására jogosított cég.

— Még mindig dolgoznak a romok eltakarítá— Á szegedi mentők ulja a felszabadul!
Majdány legifjabb polgárához. Tegnap dél- sán Varsóban. Varsóból jelentik: Varsóban a roután a kübekházi főjegyző telefonon fel- mok eltakarítása eddig kétmillió zlotyba került
hívta a szegedi mentőállomást
és kérte, Jelenleg még nyolc helyen folyik a városban 9
hogy a mentők menjenek át a most eltörölt romok eltakarítása, ezer munkással. Rövidesen
trianoni kény szerhatáron túl lévő
Maj- ujabb ezer munkást állítanak szolgálatba az eldány
községbe, ahol egy anyának kell takarítási munkálatok befejezésére. A német közsürgős segítséget nyújtani.
A mentőautó igazgatás az eltakarítási munkálatokkal egyúttal
azonnal elindult Majdány felé. Az autóban a város rendezésére is felhasználja. Uj utakat
helyet foglalt S zt avrovszky
Pál men- nyitottak, a régieket kiszélesítettek és meghosz*
tőfőorvos, egy alorvos kíséretében. 'A köz- szabbitották.
ség határában a lakosság küldöttsége vár— Janik-vendéglőben ma flekken "és vargabéles,
ta a szegedi mentőket és lelkes éljenzés fogadta az autó utasait. A mentők beavatkozására azonban már nem volt szükség, mert
Berrcdorfg a l p a k k a
közben megszületett a félszabadult Majdány
evőeszközök kaphatók
459
község legifjabb polgára, éppen azon a naHungária edényftázban
pon, amikor, a község a felszabadulás örömTisza Lajos körút 55.
ünnepét ülte. A színmagyar községben ha(Mihályi fűszerilzlet mellett)
mar elterjedt a híre a felszabadulás első
gyermekének és melegen ünnepelték a bol— Ki felelős a müheiyi balesetért 1939 Július
dog családot. Kijutott az ünneplésből a szegcdi mentőknek is, az autót pedig a lelkes 19-én történt, hogy délután 5 óra körül a mentőmajdányi magyarok virággal
díszítették ket a tekégyárba balesethez bivták. Pesti József
munkásnak a gép munka közben elkapta a balfel, így is érkezett vissza az esti órákban kezét és összeroncsolta.' A szerencsétlenül járt
Szegedre„
munkást súlyos állapotban szállították a mentők
a sebészeti klinikára. A szerencsétlenség miatt
gondatlanságból okozott súlyos testisértés címén
—oOo—
eljárás indult a gyár vezető munkása S z a b ó
ellen. Ügyében pénteken tartott tárgyalást
\ háhorns ftocMzaf! p&tfii: - aLajos
törvényszék U n g v á r y-tanácsa. Szabó azzal
6 ezrctéK
védekezett a törvényszék előtt, hogy amikor 9
szerencsétlenség történt, többfelé volt elfoglalva!
Budapest, április 18. A MTI jelenti: Az 'élet- és ezért nem nézhette meg, hogy amikor Pesti 9
biztositó felek a Budapesti Közlöny április tekegépen dolgozni kezd, a védőberendezést hasz11-iki számában megjelent kormányrendelet nálja-e. Pesti és az ügyben kihallgatott tanuk azl
szerint háborús kockázati pótdíj ciméíi a biz- adták elő, hogy a szerencsétlenségért Szabót tertosítási összegnek nem 6 százalékát, mint heli a felelősség. A kihallgatott szakértő véleméahogy az tévesen jelent meg._ hanem 6 ezrelékét nye szerint azonban nemcsak a vádlóit járt ef
tartoznak fizetni.
gondatlanul, hanem a sértett is, mert mielőtt doJgozni kezdett, a védőberendezést a gépen el kel—oö©—
lett volna helyeznie. Az asztalosoknál azonbaS
i szokás, hogy a védőberendezést nem alkalmazzák, nehogy zavarja őket a munkában. A törvény„ H u s é g g y u r i i W fetamrehivása
szék megállapította a vádlott bűnösségét és »9
A »nyilasegységre* vet világot az a röpirat, ítélet végrehajtásának a felfüggesztésével 50 penamelyet ncgy ihüséggyiixüs* hozott nyilvá- gő pénzbüntetésre Ítélte. Az ítélet jogerős.
nosságra. A röpirat aláirói azok közül a nyiMeglopták a munkaadójukat. Pénteken 9ft
lasok közül kerültek ki, akik Szálasi Ferenc
M
o
l
n
István törvényszéki biró elé állitóttáE
indulásakor a legmegbízhatóbb, leghűségesebb S z ű c sá rIstván
napszámost. Szűcs ellen
és legbensőségesebb emberei voltak a Vezérlő lopás miatt adottszegedi
ki az ügyészség vádiratot, mert
Akaratának. A legfrissebb nyilasröpirat szer- az elmúlt két hónap alatt munkaadójától, K i s zői a második, harmadik, tizedik és harminc- p á 1 Ferenc gazdálkodótól ruhákat és különbőzt
hatodik hüséggyürüt viselik.
gazdasági felszereléseket lopott el. Amikor tettét
Kérdezhetné valaki, hogy kik azok a »hűség- felfedezték, el akart szökni a tanyából, a rendgyürüsök*? A hüséggyürüsök külön szektát örök azonban a határban elfogták. A tolvaj napképeznek, a halálfejes gvürü viselői Szálasi számos beismerő vallomást tett. A 'törvényszék
Ferencnek fogadalmat tettek, külön és egyéni kéthónapi fogházbüntetéssel sújtotta. — B u j t ó
hüségfogadalmat (amerikai filmek után sza- Ottó pálmonostori gazdaságából az elmúlt hónabadon).
pok alatt többmétermázsa gabona és 60 r étermáA röpiratból, helyesebben a »Tctemrehivás* zsa akácra eltűnt. A gazdálkodó feljelentésére
cimü njilt levélből az derül ki, hogy a nyilas- megindult nyomozás során megállapították, hogy
párt eme kipróbált harcosai elégedetlenek a a lopást B u d a i Péter Pál napszámos követte el.
mostani pártvezetéssel. Azt irják, hogy a ve- A tolvaj napszámost pénteken vonta felelősségre
zctők megteremtették a párt öndiktaturáját és a szegedi 'törvényszék és kéthónapi börtönbüntecsak alattvalói hódolatot fogadnak el. Igy tésre itclte.
elriasztották •— talán nem véletlenül _ a
_ Szeged sz. kir. város Árverési CsarBol*
magyar dolgozók tömegeit s eljátszották a
parasztság cs a munkásság politikai összefo- 1911. évi április 21. és 22-én hivatalos helyiségé
gását.
ben árverést tart, mely alkalommal a Városi Zá*
A nyilt levél szerzői ezután élesen támad- logház és Nemzeti Hitelintézetnél 1941 február
ják a- nemzeti szocialista »képvise]ő urakat*, végéig lejárt zálogtárgyak, mig a dr. Simozt
akikről azt állítják, hogy semmi közijk a nemzeti szocialista szellemhez. »Tcny az — irják György zálogháznál 1941 március 19-ig lejárt tő, hogy e szomorú társaságnak és kapcsolt telek kerülnek árverésre és pedig 21-én, hétfő*
részeinek sikerült a magyar nemzeti szocia- délután ékszerek, 22-én pedig ingóságok árverez*
lizmus komolyságát, politikai hitelét, muttiít tétnek. Igazgatóság.
és jövőjét egyszersmindenkorra lejáratni.*
A hűséggyűrüsök ezután igen élesen felelősségre voniák Szálasi Ferencet azért, mert
egyszerűen elfogadta visszatértekor a nyilaskeresztes párt képviselői csoportját a párt
vezetőiként. Szálas! magatartása — irják —
az akarat és Ítélőképesség teljes híánvának
iskolapéldája. Pártvezéri megnyilatkozásai,
beszédei egyenesen megdöbbentették a höségfqgadalmasokat. Bcvallink. hogv beszédeinek
.egvrészét egyenesen kéntelenek voltak megN
érteni, valószínűleg azért, mert azokat megH&-kint 1-20 P - é r t
érteni egyáltalán ueip lehet... A hiiséggvüTikapható a
sök végül azt követelik Szálasifől. hogy vénüljön vissza. És bejélentik hogy hüséggyüriii jüket pedig nem viselik többé s . .

Fűstölt

fej-láb

P i c kfzalámigyárba/i

G v ö r f v-aufiőservlce

Boldogasszony s.-ut 3. «o Hősök kapuja mellett.
Sholl-sarvlce.
Tel. 29—09.
Ffál-servlcs.
— A természetes »Ferenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált báziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enybe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél ax emésztést Javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!

SZÍNHÁZ
f-s

MirvÉSZET
Pezsgős

vacsora

(Békefi István vígjátékának bemutatója)
Békefi István azoknak a kevésszámú szinpádi
szerzőknek egyike, akik még a »pesti hangot* képviselik szinmüirodalmuhkban. A mozibolond kis
kiszolgáló leány, aki a megrendelt árut szállítja
haza a nagy iró lakására s az iró szeszélyéből
ottmarad pezsgős vacsorára — az ebből következő összes bonyodalmakkal együtt sokszor megírt téma. Békefi azonban ügyes színházi mesterember, ügyese® bonyolított története néhány mindig kellő pillanatban és helyen alkalmazott •bemondással* a jólismert sablónokat és a megunt
kómikumu helyzeteket is el tudja fogadtatni a közönséggel. Sőt ahhoz is van bátorsága, hogy az
utolsó jelenetben eltérjen a sablontól és a k<s
áruházi tündért ne a hires Íróhoz, hanem a félszeg, szerelmes kereskedősegédhez adja feleségül.
A •Pezsgős vacsora* vegyes tálalásban, a prózai együttes és az operettszemélyzet sikeres
együttműködésével került szinre. A humor iránt
is nagy érzékű Fogarassy Mária, a darab két
legemberibb figurájába életet lehelő Vass Irma
és Zách" János, a rokonszenves Márky Géza. valamint Jurik Julcsi, Almássv Judit! Madarász
László. Horváth Jenő és Szokoly Gyula voltak a
szereplői a Horváth Jenő rendezte előadásnak.
r-ász)

— A Kúria is megállapította a kritika szabadságát. A Kúria felmentő ítéletével most fejeződött be az a sajtóper, amelyet egy építészeti kritika miatt indított Stampay
János
építészmérnök Berey Géza, a Délmagyar ország
felelős szerkesztője ellen. Amikor elkészült az
a ház, amely a Tisza Lajós-körúton' a Dugronies-uteai sarok mellett épült, Berey Géza a
Délmagyarországban írt cikkében kritika tárgyává tette az építkezést és azt írta, högy az
építészet és a városszépítészet szempontjai értelmében a ház stílustalan, mert felfogásával
és építészeti elrendezésével nem illik a Tisza
Eajos-körút környezetébe. A kritikai megjegyzések miatt Stampay János sajtópert indított
Berey Géza ellen. Az ügyet első fokon a szegedi
törvényszék Ungváry-tankeaa tárgyalta. Berey
Géza előadta, hogy kritikáját a városszépítés
védelmében írta, megjegyzései nem lépték túl
d jogos kritika határait és annak, aki bármilyen alkotással lép a nyilvánosság elé, el keR
viselnie a bírálatot. Annak igazolására, Eogy
kritikája jogös yolt, szakértők meghallgatását
ajánlotta fel. A tárgyaláson Stampay Jánost
Válságban a szegedi sztnbdz
dr. Gresz György, a vádlott szerkesztőt drDettre János képviselte. A szakértők meghallMint értesülünk, Kardosa Géza színigazgató
gatására nem került sor, az Ungváry-tanáes kérelemmel készül fordulni a kultuszminiszterhez.
ítéletében felmentette Befey Gézéit, megállapít- Kérelmében előadja, hogy az elmúlt napok szánva, hogy bírálata nem lépte túl a kritika sza- háza látogatottságára olyan rossz hatással volbadságát, a bírálatot pedig nem lehet büntető- tak, hogy társulata a legnagyobb anyagi válságjogilag felelősségre vonni A törvényszék ki- ba jutott. Az igazgató érre való tekintettel kéri a
minisztériumtól államsegély kiutalását. Kardoss
fejtette ítéletében, hogy mindenfajta alkotásért Géza a kultuszminiszterhez küldendő kérelmének
a nyilvánosság előtt e] kell viselnie az alkotó- támogatására a polgármestert kérte feL
nak a jogos bírálatot. Stampay János fellebbeA magunk részéről megjegyezni kívánjuk:
zése folytán az ügy a szegedi ítélőtábla elé ke- letagadhatatlan, hogy a színházak látogatottsága
rült, amely helybenhagyta a törvényszék fel- rendkivül lecsökkent s a színigazgatók az egész
mentő ítéletét és magáévá tette az ítélet indo- országban üres nézőterekről panaszkodnak. Meg
szerint azonban Szegeden nem jutott
kolását a kritikai szabadság védelmében. A fő- győződésiink
volna idáig a dolog, ba az igazgató húsvétra namagánvádló semmisségi panasza folytán most gyobb érdeklődésre számot tartó műsorról gonkerült a sajtóper a Kúria elé, amely ugyan- doskodott volna és általában műsorát jobban
csak helybenhagyta Berey Géza felmentését, a megkonstruálná.
semmisségi panaszokat elutasította és ítéletében ngyanösak megállapította a kritika szabadA SZÍNHÁZ HETI MŰSORA?
ságának jogosságát és szükségességét. A KúSzombat:
Pezsgős vacsora (összevont A- fa
ria felmentő ítéletével az érdekes építészeti,
B-bérlet 26).
illetve bírálati sajtóper befejeződött.
Vasárnap délután: Tglói diákok (Mérsékelt
— Megjelent a repülök lapja. A Horthy Mik- helyárak).
lós Nemzeti Repülő Alap támogatásával szerVasárnap este: Iglói diákok.
kesztett repülésügyi folyóirat, a Magyar Szárnyak
Hétfő: Az ördög nem alszik (Mikey E»H venaj száma most jelent meg. A lap rendkivül érde- dégfelléptével. Filléres helyárak).
Kedd éste: Kaland (Premierbérlet 27.),
kes cikket közöl a négymotoros harci repülőgéSzerda: Kaland (A-bérlet 27.).
pekről és a magyar ejtőernyős-csapatok munkáCsütörtök este: Kaland (B-bérlet 27.)',
járól. Különösen figyelmet érdemelnek azok a
legújabb gépekről készült eredeti fényképek, ameA SZÍNHÁZI IRODA HÍREI:
lyek a mai háború élén harcolnak. Bisits Tibor
őrnagy, légikrónikája és vitéz Hefty Frigyess háMa este % 8 órakor Békcffy István ragyogó huborús emlékei mellett Udvary Jenő százados re- morú vígjátékát, a Pezsgős vacsorát játssza el ispülöhirei és a Budapest—Lisszabon 5100 km-es mét a kiváló prózai gárda. A tegnapi bemutatón
légiutról szóló riport érdemel még figyelmet olyan nagy sikert aratott ez a kitünd darab, hogy
Ezenkivül a szokásos rovatok egészítik ki az »i a nézőtérről úgyszólván percenkint csattant lel a
lelkes taps és kacagás, ami egyformán szólt a
számot.
— Kosztolányi Dezsőné cikke vezeti be a Film- Pezsgős vacsora szellemes fordulatainak és a feszínház-Irodalomnak most megjelent számát. Ér- mek előadásnak. A szereplők jobbnál jobb alakidekes képek sorozata mutatja be a pesti prima- kitásaikkal szinte versenyre keltek egymással.
donnákat a légoltalmi őrségen. Babay József nyilt Általános vélemény, hogy a Pezsgős vacsorához
levélben válaszol a lap húsvéti számában meg- hasonló jó darab már régen nem került szinre. A
jelent Csortos-nyilatkozatra, Ignácz Rózsa foly- ma esti előadás összevont A- és B-bórlet 36-ban
tatja bűbájos Szuszu és Kuszu-kalandjait. Egyed kerül a közönség elé.
Vasárnap kétszer: Iglól diákok.
Zoltán színházi levele, Edelsheim-Gyulay Ella
Farkas Imre legszebb diákoperettjét, az Iglói
mozikritikái. Lányi Viktor zenei beszámolója, a
remek Tarka-barka, öltöző-inspekció Bulla El- diákokat ujitja fel vasárnap a Városi Színház.
bánál. Gyönyörű filmképek, vadászriport a *za- Ezt a remekmüvet úgyszólván közkívánatra mu'onkabuzásról, képzőművészet, pompás Nő-rovat, tatja be a társulat. A mai időkben különösen IdőMuráti Lili regénv folytatása, Bozzay Margit pos- szeiü szórakozást jelent az Iglói diákok, hiszen
tája, viccek, rcjtv'énypályárat. versek és Beezás- tele van kedves, mulatságos jelenetekkel, amelyek
sy Judit novellája teszik páratlanul gazdaggá és a napi gondokból kiemelik a nézőt Mindenki legkedvesebb emlékeit újíthatja fel az előadáson, bi"ivóssá az ni számot.

A Budapesti
Nemzetközi Vásár

DÉLMAGYARORSZAG
S Z O M B A T , 1941. ÁPRILIS 19.

Hungária
csárdában közkívánatra minden csü-

törtökön és szombaton ház;

Disznótor

szen a diákélet az, amely mindannyiunk lelkében a legmélyebb és legmeghatóbb nyomokat hagyott. Régi életünket láthatjuk tehát megelevenedni az iglói diákélet hangulatos jeleneteiben. Az
Iglói diákok vasárnap délután 4 órakor mérsékelt
helyárakkal, vasárnap este % 8 órakor bérletszüne'tben rendes helyárakkal kerül szinre. Jegyekről ajánlatos előre gondoskodni, mert igen nagy
az érdeklődés.
A legszebb irodalmi élmény a Kaland előadása.

U színházi előadások
kamarai rendeletre

a m a i (szombati) n a p t ó l kezdve
állatán : 4
este:

árakor

árakor
kezdődnek

Igazgatóság.
Hétfőn filléres helyárakkal Szentirmay Mikey
Lili, a Thuróczy-társulat szubrettprimadonnájának vendégfelléptóvel az idei szezon slágerbohózata, Az ördög nem alszik kerül előadásra,
A Kaland lesz &c idei szezon legnagyobb sikere.
Márai Sándor irodalmi remekművét, a Kalandot kedden este mutatja be a színház. A remek
dráma iránt, amely Budapesten a 200. előadás
után is változatlan érdeklődés mellett kerül szinre, városszerte nagy az érdeklődés. Ez az a darab, amelyről mindenki beszélni iog a jövő héten.
Bemutató kedden este premierbérlet 27-ben.

TÉLI
SZALÁMI
1

I. r.

KÜ2S . Kovács Oszkár
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Kossuth Lajos-sngárat 97, Te'efon 18-36.

Szeged három legforgalmasabb sporttelepén

a fagylaltárusitási ion

albérletbe kiadó. Érdeklődni Engi-vendég!ő
221
Hunyadi-tér 1. sn.

Párisi Nagy Áruház Rt.

.ázeseÁ&sekMics ésKiss-utca sarok.
HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRU
Mintás méteres falvédő papir 1 tn.
Kék nyomású falvédő 1 drb
Csomagoló papir fehér, vagy barna
2 vagy 3 iv
Állvány papir M drb
Mignon hüvely l-es. 120 drb
Papir tálca 0-ás 30 drb
Fehér irópapir 12 iv
Fogalmi papir 18 iv
írógép papir 18 iv
Kockás, vagy vonalas papir 10 ív
Szines boríték 35 drb
Fehér boríték 15 drb
Barna fedelű beirókönyv 5 drS
Szines szegedi képeslap 5 drb
Névnapi, vagy virágos lap 4 drb
Sötétkék légvédelmi papir 90x126-os,
1 iv
Fekete légvédelmi papir 70 cm széles
1 méter
Zsirpapir 8 tv

—.14
—,lö
«_J4
—X
«-J&4
—J24
J4
—.24
—.24
—.24
—.24
—.24
—.24
—.24
—24
.18
—18
—

téláru utazási igazolványailetm irodában
A

(

vasárnapi I. S. !. b?i>oki mérkőzés
jegyei etövéfellseB—

APRÓHIRDETESEK
E l a d ó
luizah cs
gUitotoicsásöH
írniUdsttirtottoh!
Eladó adóniontrs bér-

ház forgalmas

9560 P évi

Elegánsan
butoj ozett
szoba fürdőszoba Használattal jutányos áron
azonnal kiadó. Kiss . u.
1. sz. II. c.

piacnál

bérjövede-

lemel 200.000. Haztelek
forgalroas uton
négvszögöleökint 130 pengő.

ÚJSZEGEDEN:
Adó
mentes 2 szobás ház,
kerttel postánál tU.ULHÍ
P. Adómentes villa. 3
szobás,
fürdőszobás,
nagy kerttel, kőrútnál
10.000 P.
Magasfóidszintes pincéreit, 4 szobás, fürdőszobás, kertlel hid közelében 16.000

P. Adómentes, m'gas/öldszintes,
4 s/nbás,
fürdőszobás,
kerti el
kőrútnál 22.000 P. Adó*
mentes uri villa. 5 szo
bás, roiDden komforttal,
kerttel, hídhoz köze! 30
szer P. Rákuson: földszintes ház, 3 lakással,
megosztható nasrv telekkel 12.000 P Rókuson templomnál, köve®
utcán, bérház, 6 lakással, udvar]
épülettel,
nagy udvarral, iókar
ban 20.500 P. Macasföldszintes,
4 szobás,
.modern és 2x1 szobás
lakással, kertlel. koraion belül a 28.000 P.
Emeletes
s rokbérház
üzletekkel, fürdőszobás
lakásokkal. körúton belül 21.000 P. Kétemeletes bérház. 8 lakással. sugárúton 2500 P
bérjöv 35 0M P Bérház 3x3. 4x2. 5x1 szoba a lakással 3500 P
bériőv. Boldogasszonv.mgárutnál
40000 P.
Uvümőlcsös
2100 n.
oles, adómentes lakóházzal. fő uton 22.000 P
S z ö l l ő é« gyümölcsös " 3 holdas.
Domaszéken.
tanvával.
vasútnál 10.000 P 25
holdas szántó, tanvával
250 sertésre hizlalóakollal, müulnál 35.000
P. 30 holdas szántó, tanvával Bánátban 36 000
P. 56. S6. 70. 118 holdas
bánáti tanvás birtok.
Alkalmi vételek.

Pléicrní

F. M. ingatlanirodánál.
Horthy M. u. 2. {Kul
furpalotánál!

Füsaerkereskedéshez
forgalmas hclvcn megfelelő üres
üzlethelyiséget keresek lakással.
Értekezni lehet: Békcu. 1. Wcbcr
Jánosnál,
d. e. 10—12-ig.

Trafikban
kiszolgálónőt felveszek.
Kaució
300 jeligére.

Uü/llOAlÖSi

aZteiJjnojjott

Házvezetőnőnek elmenne perfekt főző házaspárhoz vagy magányoshoz. Úrilány jeligérc.

HáiJngalIan.
30 hold
PRÍMA SZANTÖföld
Deszk állomás
mellett készpénzért eladó, holdankint 12Q0
pengőért Megbeszélés
Bazsik-fatelepen,
Tisza Lajos-körut 20. sz.

m w

Csinosan
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berendezett

füszerüzlet családi okok
miatt átadó vagv kiadó
Cim a kiadóban
Egy faj puli kölyök kutva eladó. Kulyakedyelő jelentkezzék. Pulc
altábornagy U.' 7.
Levefezésér,
bélyegért most nagyon magas árat fizetek. Bélyegkeressedés. IsfcoJa u. 29
Telefon 39-03.
348
Eladó alig használt 2
drb 200x85 cm. üvegezett ajtó ácstokkal, az
egyik külső fa ajtóval,
1 drb 140x80 cm. üvegezett dupla ablak. Petőfi Sándor sugárut 49.

SPORT

Szombaton
tiétotán
í v t o b & s z o n írlsczSK S z e g e d r e
0
Gamma
A Flros-Ieliérch csoh m a este d ö n i c n e h
az összetétel lelett
A sportbizottság csak szombaton este dönthet
a Szeged csapatának összetétele felett. A bizottság tagjai este fél 9 ó r a k o r ülnek össze a líungária-szálló különtermében, hogy a lehetőség szerint a legjobb csapatot állitsák össze a Gamma
ellen.
A Gamma szombaton délután autóbuszon érkezik Szegedre és a vezetőség m á r ki is jelölte
azt a tizenegyet, amely a piros-fehérek ellen vas á r n a p felveszi a küzdelmet:
Havas—Nádas, Szcbeni—Mágdá, Tóth, Borby
—Váradj, Takács, Toldi, Turai II., Kemény.
Ebben az összetételben csak abban az esetben
lesz változás, ha a vidéken tartózkodó Cseh,
Ádám, vagy I l á r a i rendelkezésre állhat.
Itt említjük meg, hogy a belügyminiszter az
egész ország területére engedélyezte a szabadtéri sportok megrendezését.
*

A Szeged—Gamma és a Szeged II.—Szolnok
TI. NB-bajuoki mérkőzés jegyeit elővételi kedvezménnyel szombat este 7 óráig árusítja a Délmagyarország jegyirodája.
-OQO—•

Tarta'é^san utazik a Vasutas Giörlie
Ugy volt, hogy a Vasutas pénteken éjszaka
utazik Sopronba. A tervet megváltoztatlak, mert
a vezetőség helyesebbnek tartja, ha a játékosok a
szombat éjszakát Budapesten töltik és pihenten
utaznak tovább. Az együttes szombaton reggel
Békéscsabán át megy Budapestre, illetve Győrbe.
\\ csapat egy tartalékkal, Borbély II. nélkül áll
ki vasárnap a győri mérkőzésre: Borbély II helyettese Bakos lesz. A csapat ez: Papp — Domonkos, Sajtos I. — Sebők II., BalogJiy, Varga _ Sebők I., Borbély I., Péli, Bakos, Kecskés. Tartalék:
Vadas és Gyöngyössy.
—0O0—
X A SzEAC nem utazott el Sopronba. A
SzEAG-nak — amint jelentettük — vasárnapra
Sopronban lett volna bajnoki mérkőzése az SVSE
ellen. Tekintettel a nagy távolságra, a csapatnak
már pénteken el kellett volna utaznia Szegedről,
hogy idejében a mérkőzés színhelyére érkezzen.
Az egyetemi csapat, a vezetőség álláspontjának
megfelelően, nem utazott el Szegedről. Ezt annál
könnyebben megtehette, mert mindössze négy
elsővonalbeli futballista fölött rendelkezett.
X Két terminus a Szeged—Szolnok Magyar
Kupamérkőzésre. A mult vasárnapról elhalasztott Szeged—Szolnok kupamérkőzés megrendezésére két terminust ajánlottak az érdekeltek; április 30-át, vagy május 1-ét. Hogy melyik nap lesz
a meccs, ebben a kérdésben a szövetség dönt.
X A Vasutas és a SzEAC junius 29-re kéri
kitűzni az elmaradt szegedi rangadót. A Vasutas
cs a SzEAC pénteken közös kérelmet terjesztett
az MLSz elé az elmaradt szegedi rangadó uj terminusának megállapítása érdekében. Mind a Vasutas, mind a SzEAC junius 29-re kéri kitűzni a
mérkőzést. A beadványban hangoztatják a kérelmezők, hogy korábban nincsen szabadnapjuk, a
pünkösdi ünnepeken pedig másirányu kötelezettségeik vannak; az egyetemistáknak a főiskolai
bajnokságokon kell résztvenniök, mig a piroskekek a Testvériség-elleni vasutasbajnoki döntőmcecset játsszák le. A Vasutas külön beadványt
is terjesztett a szövetség elé. A piros-kékek azt
kérik az MLSz-töl, hogv az elmaradt rangadó
költségeit, 79.42 pengőt térítse meg neki. A SzVSE
vezetősége hangoztatja a beadványban,' hogy a
mérkőzés elmaradásáért sem őket. sem az egyetemi csapatot felelősség nem terheli. hfsZén a meccs
előtti pénteken maga az MLSz elnöke adott engedélyt a játék elhalasztására. Ha ők vasárnap
ki is tudtak állni a szombat éjszaka kézbesített
más rendelkezés értelmében, ezt nem tehette rn"g
az egyetemi csapat, amely egyébként sem rcndelkczheíet't játéko*gúrdája felett.
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Kállay-liget
Szépen bútorozott szo- höz társat v.
ba, teljes ellátással is resek. Rákos,
kiadó. Bocskai utca 4. ' Alvinci utca

vendéglőiccést keÚjszeged,
4 szám.

Szeged sz. kir. város polgármestere,
ad. 22.885-1941. sz.

Hirdetmény

A helyi napilapok 1911. évi április 13-iki számában megjelent 22.8S5—1911. sz. hirdetményem
elsö bekezdését leirás folytán előállott hiba mia't
számszerűleg helyesbitem és értesítem a nem hivatásos legénységi állományú katonai szolgálatra
bevonult, .vagv honvédelmi munkára .igénybe vei lek
családtagjait," hogy igényjogosultságuk esetén a
feleség részére havi 12 pengő, mindén más személy után további 8—8 pengő segély kifizetése
lett engedélyezve.
Szeged, 1941. április 1&
Dr. pálfy József sk. polgármester.
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X Szegcdi javaslat a Magyar Kupa-szabályra.
Az MLSz kérdést intézett az összes alszövetségekhez a Magyar Kupa-szabályzat egyik pontjának megváltoztatása érdekében.
Az a kérdés,
hogy helyesnek tartják-e az érdekeltek azt a pontot, amely szerint az alszövetségnek az a csapat
légyen a bajnoka, amelyik tovább jutott játszani
a Magyar Kupában, ha történetesen
egyforma
pontszámmal . végez valamelyik másik
együttessel. Vecsernyés Lajos, a DLASz főtitkára már el
is.küldte véleményét. A főtitkár a javaslatot nem
helyesli; annak a véleményének adott kifejezést,
hogy továbbra is a gólarány döntsön a pontok
mellett a bajnokság kérdésében. Sokszor a véletlenen és á szérettcsén múlik az, hogy melyik csapat tudott tovább bentmaradni a kupaküzdelmckben; mindig attól függ és függött, hogy milyen
erős ellenfelet kap valamelyik együttes. E r r e m
eshetőségre nem lehet feltenni egy egész évi fáradság eredményét.

TŐZSDE

w '!)• .1 OTBU—Wg
Budapesti értéktőzsdezárlat Barátságos hangulat mellett tartott irányzattal nyitott a tőzsde.
A kezdeti árfolyamok eleinte alig tüntettek fel
változást. Nem sokkal nyitás után a Baurit és a
Kőszén piacáról kiindulva a vételkcdv a tőzsde
egész területén megerősödött és a részvények
árfolyamai fokozatosan emelkedtek. A Kőszén,
amely 9
pengős, a Bauxit, amely 6
pengős
árnyereséget ért el. mindvégig szilárd voih A
tőzsde általában jól tartott irányzattal zárult.
Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 228.5,
Ganz 23.5, Kőszén 611.—, Izzó 217.—, Szegedi kenderfonógyár 105.—.
Zürichi devizazáriat Páris 9.75, London 17.25,
Ncwyork 431'.—, Milánó 21.72, Berlin 172.50, Szófia 4.25, Belgrád 10.—, Athén 3.—, Bukarest 2.—
A Ma-ryar Nemzett Bank valutaárfolyamai. Angol font .—. belga fr. —.—. dán kor. — . dinár —.—, dollár 343.00—348—, francia frank
—.—, hollandi forint —.—. cseh-szlovák korona
—.— (20 K-nál nagyobb címletek kivételével)',
szlovák kor. 11.45—11.75 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével!, kanadai dollár 250—300, leva
— l e u 3.20-3.40. lira 17.40-17.90. német márka
— s v é d kor. 81.70-82.70. svájci frank 79.60—
m
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Budapesti termfnytözsdezárlat. A terményiőzs*
dén csekély forgalom mellett a készárupiac árai
változatlanok.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Bnza 78 kg-os 24.—, rozs 71 kg-os 20.—. sörárpa
I 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 41 kg-os
22.70. kukorica 19.80.
"csikágói tcrménytőzsdezárlat Bnza lanyha.
Májusra 90 egynyolcad—90, juliusra 88 ötnyolcad
—88.75*, szeptemberre 89—89 egynyolcad. Tengert
tartott. Májusra 67 ötnyolcad, juliusra 68 cgynyof*
pad, szeptemberre 68.5. Bozs lanyha, Május.-*
47.25. juliusra 54. egynyolcad. szeptemberre 56.

Nemzett itifefmíczcl r. i.
Zátogltáza
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TELEFON 18-79

Aranyra, ezüstre, ékszerre és minden értéktárgyra, mindenféle ingóságra előnyös felté-
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telekkel magas kölcsönt nyújt.
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Szerkesztésért és kiadásért felelj
Berey Géza
főszerkesztő.
a Délmagyarország Hirlap- és NyomdavSllalat Rt
ügyvezető-igazgatója.
—0O0—
Szerkesztőség: Szeged, Rudolf-tér 6., I.
nszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14.
Kiadó4
hivatal: Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szel*
kesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 13-08.
Kiadótulajdonos:
Délmagyarország Hirlap- és Nvomdavállalal ff"
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógépító
Szeged. Kálvárla-ulca 14., telefon 10-84. - %
Felelős üzemvezető: Ablaka István. •

