Vasárnap* mi IV. 21. K E R E S Z T E N Y
Euréfaí és magyar
(B. G.) Ma uiár a — világsajtó taglalja ana nagyszabású megnyilatkozásnak jelentőségét, api ív el Bárdossy László
kormánya
Programját ismertette. Nincs ennek a beszéde k súlytalan szava, vagy komoly, tartalomnélküli megállapításai, mint ahogy nincs feleséges pillér és felesleges vasgerenda a műszaki
ismeretek teljességével felemelt épületben. A
Múlt és jövő nagy .^orskérdései szabják nxeg
f jelen feladatait a multak tapasztalata és a
íövő feladatai alvadnak össze a ma programjává
Ez az ufatkijiclölcí beszéd ennek a két köteézeílségnelv világos felismerését dokumentálja.
^répában élünk és magyarok vagyunk, a poétikánk sem lelaet más, mint európai cs viaoyar. Nem szakadhatunk el sem Európától, sem
Magyarságunktól s politikánkkal kell vállalj u k az európai és magyar sors közösségét. Se
simulhatunk be más népek szellemyiláKába úgy, hogy magyar sorsunk kötelezéseiről
Megfeledkeznénk,
se nem lehetünk annyira
!s
ak a meglevőhöz Ragaszkodók, hogy meglak j u k vole az egyre diadalmasabb európai
'í6Ueinet. S abögy a magyar miniszterelnök
Vtnulázta meg a lényeget és igazságot felí r ó beszédében: politikánk nem lehet más,
Mint állandó gondoskodás; úgy illeszkedjünk
He Európa rendjébe, ahogy az az Önálló és
'hgellen
magyar
államiságunk
érdekeinek
Efelel.
, .
. Egy ríagy német bölcselő szerint mindig
^dtuk, hö'gy a történelem az élet tanítómestede ennek a tanítónak mindig nagyon fi^Irnotlen tanítványai voltunk. A mai élet kíMitetiesen nehéz próbatélclei között ez a fi^elmetlenség halálos bűn lehet a nemzettel
f ö l b e n , melynek szolgálatára lelkiismeretünk
. °_"elez. Ez a figyelme tluség sem véletlen, sem
^udék'os mulasztások forrása többé nem leköt Világosan fel kell ismernünk abból folyó
,.telezettségeinket, hogy európaiak
vagyunk
' magyarok. A magyar politika mai törekvét igyekeznünk kell a politikai pártkereteknél
j "Sasabb szintre emelni s pártkötelezettségekfelszabadult nézőpontból vizsgálni minden
^Problémánkat. S ilyen szemlélet mellett
j j kell látnunk, hogy a mai élet azért osz-'
>
meg a magyarságot, mert vannak, akik
I, u<ö& akarnak európaiak lenni, mint magyar
I ás vannak, akik inkább akarnák magyarok
en
ni, mint európaiak,

i

. ^ tniniszterelnök beszéde figyelmeztet most
^ j > hogy se európai kötelezettségeinket nem
' en3iesíthctjük a magyar államiság önállósáés függetlenségének rovására, se magya.
uem lehetünk úgy, liogy megfeledkezzünk
^ a uk a világrésznek kötelezettségeiről, mejyi , sorsunk — örök időre — Magyarország
f o t ó i t kirajzolta. Világrészek integrálódása
Hb ^ E S z e m Ü Q ' i elölt s a magyarság, ha Euróau akar élni, se amerikai, se ausztráliai esz^közösségben való részességet nem vállalhat, —
W
Ecll lennie szellemben és törékvés^ ' rendszerben ép gondolatban egyaránt. De
f e í , j r ó p a i szcllcni követelését magyarul kell
% f Í e n U n J c - Amire vállalkoznak, amit tc. :j z c-sak annak lobot folytatása, ami
S«
keresztig a „vérzivataros uúzadokfrimtartotta p átmentette magános né*et a germán {és szláv tengerben. A ma-
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Athént kiürítették
és nem védik a görögök

A Pefeponnezoszra Itátfrélnak oz an^o! uMitútk — A n6mel csapatott megszállták Tiittál £s En&öa smt&i— Sollumiiai visszavertek
. egij angol előretörést
Roosevelt egyre fokozza a háborús propagandát —
Berlin amerikai kitalálásnak minősíti Grönland megszállásának hirét
Zürich, április 26. A görög hadvezetőség Athént
nyilt városnak jelentette ki. A görög főváros katonai kiürítése megtörtént. A német cícsapatok
szombatra virradóra megközeli tették a várost. A
brit hadsereg egyrésze visszavonul, másik része
behajózott. ArróJ még nincs. hir, bogy a l'cjoponézoson megkiscrlik-e felvenni az ellenállást,
vagy Krétára hajóznak. Az angol egységek sok

fiiéba, Euftoea cs

kis csapatszállító hajóval törekedtek a lenget
leié és igyekeztek a német csapatok előtt elérni
a hajókat.
Kairói illetékes körök szerint az angol hátvédek folytatják visszavonulásukat a therniopvlei vonalakból. Az uj állásokról általában kevés
részlet vált ismeretessé. (MTI)

LCIÜEIOS

Berlin, április 26. A véderő főparancsnoksága
1
közli:
'
— Görögországban folytattuk a megvert ellenség üldözését A termapyjei szoros állásainak elfoglalása után a német csapatok a történelmi nevezetességű szorostól keletre fekvő Molos mefteti
megverték az angolokat és többjszóz foglyot ejtettek, 30 üteget zsákmányoltak. Más német csapátok Thesszáliábót átkeltek Eubóea szigetre és
a Clialoisen elérték a szárazföldet. Élcsapataink
az ellenség üldözése közben áthaladtak Théba városán. A német csapatok a haditengerészet közreműködésével parfraszállhattak Lemnos szigetén és az ellenséges ellenállás letörése után megszállottak a sziget összes katonai fontosságú
pontját.
_ A legihaderő az elmúlt két napon nagy sikereket ért el ellenséges hajók ellen végrehajtott támadásaival a Földközi-tengeren. E?y ellen-

megszállása

séges hajót 3000 tonna űrtartalommal elsüllyesztettek. A legihaderő négy nagy hajót súlyosan
megrongált.
— Északafrikában a német és olasz csapatok
sikeresen visszaverték az angol bekerítő előretörést, amely Soltúmtól nyugatra Capuzzo ellen irányult. Zuhanó- és bombázórepülögépek a tobruki
kikötöherendezések ellen végrehajtóit sikeres 'amadás alkalmából a kikötőben egy angol roiubolóbajöt elsüllyesztettek.
— Harcirepülőigépeink éjszaka jó eredménnyel
bombázták az Anglia keleti partján fekvő Sanderland város katonai célpontjait. Az ellenséges
légihaderő a 20-ára virradó éjszaka berepült
Északnéinetország partvidékére. Csak egy rcpiibv
gépnek sikerült eljutnia a fővárosig. A kevés ledobott bomba következtében lakónegyedekben,
többek között egy kiéli kórházban károk támadtak.

lieves r c p ü l o t á m a d á s o ^

Tobruh e l l e n

Valahol Olaszországban, április 26. Az olasz
főhadiszállás szombati közleménye:
— Német repülőgépek egymást követő hullámokban bombázták Málta szigetének tengerészeti
és légi támaszpontjait. A támadás La Valettában
tüzeket és robbanásokat okozott. A Földközi-tenger keleti részében légierőnk megtámadott egy
ellenséges hajókaravánt. A milosi kikötőben Iclibetaláltak egy 2000 tonnás kereskedelmi hajót.

— Északafrikában reggeltől estig szakadatlanul táraadták olasz repülőgépek és sok német repülökötelék Tobruk erődjét é-s tengerészeti támaszpontjait. A bombák ismételten eltalálták á
kikötőberendezést és a kikötőben horgonyzó hajókat. Más olasz . és német repülőgépek So'lu »
környékén támadtak meg angol repülőgépeket és
tüzérséget.

gyarság és kereszténység nemzetet alkotó, államot fenntartó nagy erőiről nemcsak, hogy nem
mondhatunk le, de gyarapítannnk kell magunkban azokat a morális erőket amelyek
harcra, kitartásra, áldozatokra és győzelemre
szólítottak bennünket. Nem lehetiiiik tagadói
annak, ami ma körülöttünk végbemegy s ú j
világrészt emel a régi Európa helyébe, de nem
lehetünk tagadói annak sem. amit' a magyar,
sors követel tőlünk. A nemzet önállósága és
függetlensége nem dísz és nem ornamentika,
hanem az egyetlen életformája
a magyarságnak. A magyar ezerév szakadatlan szabadságharc volt,. a magyar szabadság, függetlenség
és önállóság védelme nem lebet szembefordulás
azzal az ú j renddel, amelyik'a népek felszabadítását írta zászlajára. Ha az ú j rend szabaddá
teszi a rabnépeket, a szabad népeknek nem lehet. félteni tőle szabadságát és függetlenségét.

hoz, liogy az európai integrálódás menetéhe a
magyarság integrálódásának
nagy müvét is
bele lehessen helyezni. A magyarságot ma még
az osztja meg, bogy vannak az ú j rendnek
hívei, akik a magyarság érdekeit, önálló és
független magyar államiságunk kötelezéseit is
szívesen letompítanák, hogy bizonyítsák vele
a.z új rendhez való alkalmazkodásuk készségének őszinteségét és feltételnélküliségét. A magyarságot az osztja meg, hogy vannak, akik
jobban igyekeznek alkalmazkodni az új rendhez, mint ahogy az új rend tőlünk az alkalmazkodást megkívánja.
A mohó alkalmazkodás
törtefésévcl szemben a miniszterelnök Európa
ú j rendjéhez való alkalmazkodás parancsa mellett önálló és független magyar államiságunk
sértettsége mellett tesz hitet, s ezzel kijelölte
azt az ütat, amelyen találkozhatik mindenki,
aki vállalja a felelősséget ezekben a súlyo.
időkben a umuzet Jetéért
jövendőjéért.

Csak a túlzásokat kellene mérsékelni ah-

— Kcletafrikában csapataink nagyszerű lendü-

A

köreiében leíWt egy magánosan repülő angol gépet. (.MTI)
Hitler

Grács. április 26. A Führer szombaton meglátogatta Gráczot, a steieri körzet fővárosát. A
lakosság lelkesen fogadta a Führert (MTI)
tettel megtámadtak és megvertek kedvező helyzetben beásott ellenséges erőket. Az ellenség töfobszás halott, fegyverek és tekintélyes mennyiségű
hadianyag hátrahagyásával megfutott

Istanbul Kiürítése
Is tan b u I. április 26. Erős tempóban folytatják
a törökök Istanbul kiüritését. Eddig 50.000-en jelentkeztek lakóhelyük elhagyására és az Anatóliába való költözésre. Az eltávozó családokat az
állami hajózási társaság gőzösei szállítják. A kiürítéssel egyidejűleg folytatják a védelmi előkészületeket. Á kikötő forgalma egyelőre változatlan.

A förbK elnőh Szolimában
Unhatja, április 26 Inonü elnök szombaton
Ankarából Szmirnába érkezett. (MTI)

Bolgár csapatok Honaszfirban
Szófia, április 26. fi bolgár, csapatok folytatják bevonulásokat Macedóniába, elfoglalták
Monastirt, Flof.it és Trilepet. (MIT)

Szerb csapatok es repülőgépek
érkeztek Küzelkéletre
London, április 26. A Reuter-iroda kairói jelentése szerint szerb csapatok és repülőgépek
érkeztek Közelkeletre. A félhivatalos angol hírszolgálati iroda szerint ezeket a csapatokat és
repülőket egyesítik a Közelkeleten harcoló
többi angol szövetséges erőyel-

Az olaszok végsokig védelmezik
Desslét
Istanbul, április 26. Kairói jelentések szerint változatlan hevességgel folytatódnak
aj
hargok Dessie körül. Az angol csapatok áttörést kísérelnek meg. Az olasz haderők egyelőre
a városba vonultak. amelyet a legvéksőkig kiVán védelmezni.

Két angol gép tamadása
Norderneu ellen
Bremen, április 26. Szombaton délelőtt két angol bombázó a felhőtakaró kihasználásával csekély magasságból támadást intézett Norderney
szigete ellen. A gépekről néhány bombát dobtak
ie a helység felett, amelyek megrongáltak 5 lakóés áruházat. A polgári lakosságból egy ember
életét vesztette és többen megsebesültek. Katonai
•kár nem esett. Amikor az angolok el akartak menekülni, mindkét gépet lelőtték. Az egyiket a légvédelmi tüzérség, a másikat egy vadászgép. Ezenkívül egy vadászgép Derseling holland félsziget

Párisi Nagy Áruház Rt.
Szeged (Csekonics és Hiss-utca sarok
HÁZTARTÁSI FÉMARUK;
Bádog szappantartó
Litografált kártya tányér
1
Indiáner sütő
Nyeles teaszürő
Félgömbölyü reszelő
Alumínium hamutartó
Edény súroló fém csutak
Derelye metsző
Lapos kombinált reszelő
Aluminium teatojás
Asztali gyufatartó
Dugóhúzó
Asztalvédd rács drótból
Aluminium gyermek bögre
Szegletes füszertonna közé]
Aluminium nyeles teaszürő
Kézi dióreszelő
Kávédaráló Éasaekrénnvel
Mákdaráló
Kávédaráló festett
Fémmozsár
Konyhamérleg
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Mi történik Grönland Körül
Washington, április 26. R o o s e v e l t elnök
legutóbb, bejelentette, hogy az USA légitámpont
céljára csapatokat szándékozik küldeni Grönlandra. Az elnök pénteken azt a kijelentést tette, lehetséges, hogy Grönlandot a tengely haderői részlegesen megszállták, hiteles értesülése azonban
még nincs. Roosevelt hozzátette^ hogy minden intézkedést megtesz, hogy meggátolja Grönland teljes elfoglalását és reméli, hogy más támadó lépés nem fog történni.
L e e szenátor a következő kijelentést tette:
iHa a németek megkísérelnének Grönlandba behatolni, meg kell állítanunk őket, ha pedig már ott
volnának, ki kell űznünk onnan őket.« N y e szenátor ezzel szemben Roosevelt kijelentéseit az
amerikai nép megijesztésére irányuló kísérletnek
minősítette.
A képviselőházban széles vita alakul! ;<i a ha-

jókaravánrendszer kérdésében. Egyes képviseld
szerint az amerikai hajókaravánrendszer a hite"
rnt jelenti.

Berlin:

Roosevelt üoisacüiáciofo

Berlin, április 26. Rooseveltnek azt a m«f
jegyzését, amelyben utalt arra a lehetőségi®'
mintha németek lennének Grönlandon, szőri'
baton a Wilhclmstrassen halluciánáéiénak C"
nősttették. Itteni politikai körökben az Fs*8'
sült-Államok elnökének nyilatkozatát ama tréfáié egyikének tekintik, amelyebből Roosoy®"
hivatali tisztségének ideje alatt éppen elcg®'
üaött. (MTI)

A beavatkozás l e i é . . .
Róma, április 26. Mint a Trifjuna washingtoni tudósítója jelenti, i m m á r a leghatározottabban kialakult az a benyomás, hogy a háborús beavatkozási politika legfőbb képviselői
elszánták magukat arfa, hogy az Egyesüll-Allamokat belesodorják a háborúba Ugy látszik,
hogy Anglia tragikus helyzete és a közvélemény egyre erősbbödő háborúellenes hangulata
ellenére a beavatkozás mellett sorakoztatja fel
a hatalom birtokosait, akiknek minden szava
és tette olyan célt szolgál, amelynek jelentőségét nem lehet félreismerni. (MTI)

„Roosevelt szabadon engedett
minden Kon***"
Berlin, április 26. Megerle Károly a Berliner Börsenzeitung .Keresi a veszélyt" cím alatt
azt írja, bogy maga Roosevelt s hajtóereje az
Egyesült-Államok
propagandájának,
amelynek
az a feladata, hogy előkészítse
az
amerikai
közvéleményt az amerikai kereskedelmi és hadihajók bevetésére.
— Roosevelt ebben az ügyben — írja Megerle — nemcsak szabadon
engedett minden
kutyát, amelyik ugatni akart, hanem a vöröstengeri üggyel maga i» kiállt a porondra.
A
Vörös-tenger, a Szuezi-csatorna és Egyiptom
most inkább beletartoznak a hadműveleti és
hadiövezetbe, mint valaha, mégis
Roosevelt
jobb meggyőződése ellenére visszavonta azt a
tilalmat, bogy amerikai hajók felkeressék ezeket a helyeket- (MTI)

Roosevelt lemond Lindbergh
szolgalata iroi
Washington,
április 26. Roosevelt nyilatkozott arról az ismert beszédről, amelyet Lindbergh ezredes a beavatkozás ellen mondott Az
elnök megjegyezte, hogy Lindbergh
nézetei
„annyira defetisták", hogy az amerikai légierő
a jövőben lemond az ezredes szolgálatairól.
Washington, április 26. Roosevelt
közölte,
hogy az Egyesült-Államok hadserege Lindberghet akit az l i n í k amerikai
publicistának
nevezett, a nemzetközi helyzetről vallott fel
fogása m i a t t nem veszi vissza aktív szolgálatra. (MTI)

Roosevelt fia Csang-Kai SeKnél
Sanghai, április 26. James Roosevelt, az elnök legidősebb fia a legközelebbi napokban
Hongkongból továbbrepül Csuuglingba, hogy
ott találkozzék Csonk-Kai Sekkel. (MTI)
Times:

„Veszemes időszakon Kell

áiesnün?"

Uenf, április 26. i.Anglia védekező politikát kövei* — iria a loudoni Times és igv folytatja: Az

általános kezdeményezésre még nem vagyunk ^
szen. Veszélyes és felmorzsoló időszakon kell *
esnünk, mielőtt remélhetjük, hogy olyan belyzf1'
be kerülünk, hogy nagyarányú támadásokat
dithatunk. (MTI)

Kormányzónk és Hitler
távíratváltása
Budapest, április 26. A MTI jelenti: A .Üj
mányzó ur H i t l e r Adolf kancellárhoz szüld8*
napja alkalmából a következő táviratot inté^;
»Mai születésnapja alkalmából, ugy saját n'í'
gam, mint a magyar nemzet nevében legszirdJf
sebb szerencsekivánataimat küldöm Nagyág .'
Ságodnak és remélem, hogy ez a nap egy kül&,1°J
sen áldásdus életév kezdete leszi Ezt az alkal""'
felhasználom arra, hogy Nagyméltóságodnak
német baderő legújabb dicsőséges fegyver tónVf,'
hez a legmelegebb szerencsekivánataimat f c l f
zem ki.«
e
H i t l e r az üdvözlő táviratra a követk®'
sürgönyt küldötte a kormányzó nr öföméltósá?
nak:
»A legszivélyesebben köszönöm FöniéU 0 ^
godnak, egyidejűleg a magyar nemzet nevéb®8 j
kifejezett születésnapi jókívánságait, valami"1 .
német haderőnek a legújabb sikeres fftgy®8#
nyei alkalmával kifejezett
szerencsekivái w
Köszönetemmel egybekötöm
Magyarország lí
dognlására irányuló legjobb kiVán^ágaimri®
(MTI)
—oOo—

fl magyar hírhozók 6: l-re
legyőzték az olaszokat
Budapest, április 26. A magyar—©laSZ
^
gatott birkozómérközés szombaton este
$
a Fővárosi Nagycirkuszban. Eredmények:
%
z s é r magyar 10 perces kemény küzdelem 11
tussal győz Livoriui olasz ellen a légsnJy1'811,^!
Pehelysúly: Tóth pontozással győz B e
olasz ellen.
Könnyűsúly: ttaál erőfölénnyel győz W*®
olasz ellen.
Váltósúly: S ó v á r i győz Revesi olasz
Középsúly; Kallegati olasz pontozással & ,
f
Finyák ellen.
•bt Si
Félnehézsúly: K o v á c s pontozással
vestri olasz ellen.
pCA
Nehézsúly: B ó b i s pontozással gyöz
olasz ellen.
Magyarország birkózói tphát végeredrió")^.
6:1 arányban fölényes győzelmet arattak 0 I a '
szag válogatott birkózói felett. (MTI)

Nemzeti mieiintözet
Zálogháza
^ j,it
KÖLCSEY
U. 7b.
I TELEFON
Aranyra, ezüstre, ékszerre és minden
tárgyra, mindenféle ingóságra e l ő n y ő s
telekkel magas kölcsönt nyújt.
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Szily Kálmán kultuszállamtitkár
vasárnap Szegedre érkezik
Tárgyalások az egyetem kibővítéséről
f'A Délmagyarofszág munkatársától) Jelenetük, hogy az egyetem tanácsa és a város hatósága részéről előkészítő tanácskozások kezdődlek meg az elmúlt napokban a szegedi egyctóm klb&vitése, a jogikar visszaállítása és ezzel
kapcsolatban a központi épület ügyében. Az
c s
! ő tájékoztató megbeszélések úgy látszik, ba[árözott irányt vettek, amit mindenképpen
"tóokol az a kettős tény, hogy a jogi kar viszS
®aállítása most már halaszthatatlan a Délvidék visszatérése óta, de ugyanakkor számolni
kell azzal is, hogy a jelentékeny kibővülő ítélő'®bia is természetszerűleg visszaigényli eredeti
3
Pülotét. Ezeknek az előkészítő 'és tájékoztató
Epéseknek következménye az, hogy — amint
tói informált helyről értesülünk — vasárnap
re
ffgel előreláthatólag Szegedre érkezik Szily
Kálmán kulluszállamlitkár,
az egyetemi fő-

osztály vezetője.
Értesülésünk szerint Szily Kálmán államtitkár itt, a helyszínen kívánja folytatni a megbeszéléseket elsősorban az egyetemi tanáccsal
és természetesen a főispánnal és a polgármesterrel. A jögikar felállításának problémáin kívül a megbeszélések egyik tárgya a központi
épület ügye lesz, mert az ítélőtábla régi területeinek visszatérésével haladéktalanul gondoskodni kell eredeti széképületéről, mert a jelenlegi Tisza Lajos-körúti ideiglenes épület semmiképpen sem alkalmas arra, hogy az ítélőtábla a régi keretben megfeleljen- Ugy az egyetem, mint. a város hatósága azt reméli a vasárnapi előzetes megbeszélésektől, hogy határozott lépéssel jut előbbre úgy a jogikar, mint
a központi épület liulaszlhatatlan kérdése.

\ Katonai Közigazgatás gondosKodott
a DélvidéK KözcllátásánaK biztosításáról
Magyar logszabályoh szerint milhödneh a bíróságon
Budapest, április 26. A visszafoglalt Délvikatonai közigazgatásának első gondjai kötartozik a visszafoglalt terület
zavartalan
ellátásának biztosítása. Ebből a célból a ka°iai közigazgatás a termelői, nagy- és kisbetóskedői, valamint a fögyasztói árakat az 1011.
^rcius 25-én érvényben volt árak szerint rög^ette. A katonai közigazgatási parancsnokság i minden helységben azonnal közellátási hittatokat állítottak fel. A közellátási hivatal
4
katonai parancsnokok vezetése melleit mű
.Ődnek, de gondoskodtak arról is, högy helyi
peretekkel rendelkező egyének lássák el a
tó*atal teendőit, akik a kellő szakértelemmel
pdelkeznek és a megbízható lakosság köréJp Kerülnek ki. Különösen az utóbbi intézke®s minden bizonnyal megnyugvást és megelégedést kelt a lakosság között, akik látják, hogy
Magyar hazához való áldozatos íagaszkoP'ért bizalommal tüntetik ki őket is.

Iselvárosl Mozi

Ma és a
következő napokon

A visszacsatolt Délvidék katonai közigazgatása kezébe vette a Délvidék igazságszolgáltatásának kérdését is. Eszerint polgári személyekkel szemben is kizárólag a honvédbíróságok gyakorolják a büntető igazságszolgáltatást. A honvéd bíróságok a magyar büntetőjog
szabályait alkalmazzák. A polgári egyének felett a rendőri büntetőbíráskodást a városi és
járási katonai parancsnokok látják el, mihelyt
a rendszeres közigazgatást bevezették. A büntetőbíráskodás ellátásában a magyar jogszabályokat alkalmaszák. A polgári peres és nem peres ügyek intézésére a megfelelő járási, vagy
városi katonai parancsnok nevez ki megfelelő
számú bírót. A bírákat a visszacsatolt területen fennálló bíróságokon tevékenykedő bírák,
vagy ügyvédi képesítéssel rendelkező egyének
közül választja ki. Abban az esetben, ha az említettek közül nem akad megfelelő számú alkalmas egyén, akkor bírói képesítésű közigazgatási tisztviselők közül jelölnek ki kellő számú bírót. Az ügyvédek és a közjegyzők folytathatják működésükét. Azokat az egyéneket
azonban, akik a visszafoglalás alkalmával,
vagy az azt követő időben magyarellenes magatartást tanúsítottak, a városi, vagy járási
katonai parancsnok a működéstől eltiltja.
A
katonai parancsnokok kijelölik a további működéstől el nem tiltott ügyvédek sorából az
ideiglenes honvédségi védőket. Ha a közjegyző
bezárja az irodáját, az ügyek és a pecsétek átvételére gondnokot jelöl ki a katonai parancsnokság-
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3 legelőkelőbb filmgyárának, a Metró°Ck legújabb, ragyogó alkotása. Az >Orgonavirágzásc testvér filmje.
Főszerepekben:

j

EANETTE MfkC DONALD
é s EDDY N E L S O N
Ezt megelőzi:

Újvidék és Pétervárad

visszafoglalása lionvédeink által
Továbbá az első felvételek

TV

Horvátország felszabadításáról és
- * J L a ó r ö g földön duSó harcokról
jjtóadások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor

Hí a 3, 5, 7 és 9 órakor
A páratlan izgalmas
dzsungélfilm!
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DÉLMAGY'ARORSZAG
Vasárnap, 1941. Á P R I L I S 27-

í
RÚÍorcsariaoKal

Csak a kor lesz szép
a lakása, lia bútorát
n á l u n k vásárolja!

ASZTALOSMESTEREK

Szendrényi
Géza
Társai, ^MR
f^/niifli'/'ímri
fingra és
ócT^ncní
Szeged,
Dugonics-tcr
II. H

Telefonszám: 11—28. 4 u

Április 30 ifg mos utazni
a düí tcrttletehrc
Budapest, április 20: A MTI jelenti: X visszafoglalt déli területekről az anyaországba,
illetve az anyaországból a visszafoglalt déli
területre való utazási tilalmat április 30-ig bezárólag a honvédvezérkar főnöke meghosszabbította. Tájékoztatásul közöljük, hogy május
elsejétől minden ide-visszautazást később közlendő módon és korlátozásokkal a vezérkari főnökség meg fogja engedni•

A KeUösbirlohosoK mozgási
szabadsága
A szállásmesteri hivatal közli: A deli tía$ár>
menti kettősbirtokosok birtokaik megművelése bájából a termelés folytonosságának biztosítása érdekében a trianoni határon kérésziül
szabadon közlekedhetnek. (MTT)

Tartós ondoiálás
hajfestés tökéletesen, fe'elösséggel

%imim és

5 hölgy fodrásznál
Tel. 14-51

Dusonics-tér 11.

A légoltalmi szolgálatosok
naoigifa

(2 Délmagyarország munkatársától) Xmíntí
ismeretes, a kéthetes légoltalmi készültség alatti
a város légoltalmi parancsnoksága közel 1300
légoltalmi szolgálatost vett igénybe, akiknek:
napidíja naponta 1500 pengőt tett ki. A készültség megszűnése után a légoltalmi parancsnokságon és a városnál minden előkészületet megtettek arra, hogy a légó-szolgalatosok
napidíját mielőbb kifizessék. 'A város szombaton 3000 pengőt juttatott el Horváth
István
tűzoltófőparancsnok kezeihez, amely összeg
egy töredéke annak, amit a lógó-szolg'álatospk
kifizetésére állítottak be a költségvetésbe.
Horváth István főparancsnok a tűzoltóság
légoltalmi helyiségeiben szombaton délután Kifizette a rendelkezésre álló 3000 pengőt azok
között a szolgálatosok között, akik április 6-tól
12-ig teljesítettek szolgálatot. Április 12-tölj
18-ig terjedő szolgálat javadalmazása a jövő
hét szombatján történik.
«

A szezon szenzációja a

SZÉCHÉNYI MOZIBAN
A sHalálos tavaszi óta a legeredetibb
magvar filmalkotás

Karaüli Katalin
uj alakítása

LOLA LANE és JAMES CRAIG idegtépő
kalandjai a koponyavadász fekete hóhérok
között.
Azonkívül:

STAN és PflN

legsikerültebb i'alrengető bohózata:

A b ű t/a a bélelt boxbainok
Müsorl bevezeti:

Bevonulás Újvidékre

EGY TAL LEHCSE
ötletes, tréfás, muzsikás játék
a legújabb nagy slágerekkel
KARÁDY, JÁVOR, KISS MANYI,
CSORTOS, MÁLY GÉRÖ, JUHÁSZ
UJ FILMRIPORTOK
az első felvételek a szerb és a. görög frogtról
Vasárnap: 3, 5, 7, 9 — hétfőn 5, 7t 9
Ha jegyet akar gondoskodjék elővételben*
Telefon: 26-33.

Árverés

gramofonszó mellett

Könyvek, szőnyegek, órák, varrógépek, ékszerek és szegény emberek
az »Irgalom Hegyén*
('A Délmagyarország munkatársától) Egyre
szegényebb a világ, egyre több és több a szegény ember. Szomorú tapasztalatokat szerezhet
erről bárki, aki elátogat a yáros árverési csarnokába. Itt árverezik el havonta a zálogházból
ki nem váltott holmikat. És mind több olyan
értéket árvereznek, amelyek eladására középosztálybeli emberek adnak megbízást a zálogháznak. A megbízók között nem ritkán méltóságos arak is szerepelnek . . .
Kétnapos volt a legutóbbi árverés. Az első
napon ékszereket árvereztek, a másodikon
egyéb ingóságok kerültek kalapács alá. Négy
órára tűzték ki az árverés kezdetét, de már 3
órakor bátran kiteheték volna a szinházd-refetorok által annyira irigyelt táblácskát: „Megtelt!" Nagy tömeg szorongott az árverési csarnok helyiségében, az első sorokban a szegedi
ószeres társadalom képviselői, a hátsóbb széksorokat főként asszonyok, naccságák és fejkendős nénikék foglalták el. A szorongásig zsúfolt
c s a r n o k b a n sokkal

több

a nő. mint

a

férfi

Először, másodszor, harmadszor . . .
A hosszúkás asztal mögött ül az árverező
bizottság: Lapu Lajos, a zálogház igazgatója,
Ábrahám László becsüs, a pénztárosnő és a
könyvvezető. A számvevőség és a javadalmí
hivatal képviselői is jelenvannak, sőt a rend
képviselője is szigorúan őrködik a közönség
s'Orai előtt,
Könyvek kerülnek elsőként az árverési
pultra: az Erdélyi Szépmives Céh 12 könyvből
álló sorzalát árverezik 10 pengős kikiáltási
áron.
Fiatal diák szorong az egyik sarokban, sóVár szemekkel nézi a könyvsorozatot, de úgy
látszik, a 10 pengő nagy összeg számára és így
az erdélyi remekírók műveinek ez a gyűjteménye neki csak vágyálma marad . .
— Tizenegy pengő! — hallatszik egy licitáló
férfihang.
~ Tizenkettő!
•-Tizenhárom! — licitálnak rá az asszonyok.
Húsz pengőig megy fel a könyvsorozat ára
a egy komolyarcú, jólöltözött fiatalember tulajdona lesz.
Most ébresztőórára kerül sór. 12 pengő a kikiáltási ára, végül is 15 pengő 40 fillérért veszi
meg egy fejkendős asszony.
Kétméteres magyar-perzsa szőnyeget 60
pengőért licitálnak. Az árverezők közelről nézegetik, tapogatják. Az egyjk árat i« mond:
lefelé liéitál
— ötven pengő?
Tüstént ráígérnek?

— Ötvenegy!
— Ötvenöt!
A szőnyeg 55 pengő 50 fillérért kerül új
gazdájához. Gyakran megesik, bogy a kikiáltási árnál olcsóbban árverezik el az ingóságokat.
Egy varrónő vadonatúj varrógépe kerül árverésre. Nemrég vette, most Erdélybe költözik
és túladna a gépen 260 pengőért. Ezen az áron
azonban nem akad gazdája s a gép visszavándorol a raktárba. Ugyanerre a sorsra jut egy
52 személyes porcellán étkezőkészlet is. ötvenkét szemcly . . . a mai egytáléleTes világban!
Egy nyugdijas főtisztviselő bízta meg a zálogházat az étkészlet eladásával. 200 pengőt azonban nem tudtak elérni vele.

Aranyóra, gramofonhangverseny . . .
Kedves kis női arany karkötőóra ketyeg az
asztalon. Hátlapján
gravírozás
mosolyog':
„Ella". Talán gyöngéd emlék volt s most vala-

Makacs fejfájás
ellen legfőbb a

D O S

festékUzlet

863

Egy özvegyasszony viszi el U9 pengőért *
gramofont
Az ékszerárverésen már kevesebb a M"
zönség. Többnyire ékszerészek érdeklődnek
Arany karikagyűrű 22 pengőért talál uj gazdara, 26 pengőért nyakláncot vesznek, egy ezüst
cigarettatárcát 8 pengőre tartanak s kilencért
kél el. arany lornyett 12 penőért talál gazdát,
ezüst tálcát 20 pengőért kiáltanak kt, de fel*®
rik az árát 35 pengőre.
A kétnapos árverés alatt összesen 1511 darab ingóságot, árvereztek 65S0 pengőért Sze;
gényseg van, árverésre és olcsó kiárusítás*
alkalmakra járnak az emberek . . .
f—X")

FERENCJŐZSEF
KESERŰVÍZ
fiivégeztek

318

LEINZINGER-fé..

ANTIMIGRAIN
Kapható egyedfii

L e i t i z i n g er«4gyi»rtirb«a,

• Szeged-Csongrádi palotában
kinek meg kellett válnia tőle . .
Kikiáltási
ára 20 pengő. Egy leányka halkan, vágyakozva
mondja:
— 15 pengőt csak megadnék érte . . .
I t t az árverési csarnokban minden szót feljegyeznek, számokat Csak felelősséggel lehet
kiejteni- Már rá is "csak az árverező a gyanútlan fiatal leányra':

— 15 pengő először . . .
Síri Csend, senki sem szól . - ,
— 15 pengő másodszor, 15 pengő harmadszor . . .
Az arany karóra a kisasszony birtokába kerül. Alig tudja összeszedni az árát . . .
Prémes női kabátok, férfi raglánok után ffe
darab diványpárnát helyeznek az asztalra. Darabja 4 pengő. 4.70-ért kelt el valamennyi.
Nagy óvatossággal hordozható
gramofmt
hoznak be.
— Táska-gramofon. 38 lemezzel 101 pengő!
Nézik, nézegetik, de esak nem akad árverező— Azt kellene tndni, hogyan szól! — Hangnagy italfogyasztással Nagykörösön teljes beren- zik a propozíció.
dezéssel jogfolytonossággá bérbeadó. KerthelyiNéhány lemezt kellene lejátszani, hátha kedség, étterem és egy söntésből áll. Érdeklődni:
vet
Csinál. Pár percig tanácskozik az árverési
Bene Szikvizgyár, Szeged, Füredi n. 5b.
266
bizottság, majd Lapu igazgató kiadja az utasítást:
Szőlő permetező szerek. Rézgálic (ha— Játsszák le a lemezekéit
tósági utalványra). flluminíumsuifá'. Egymásután teszik fel a lemezeket * a komor árverési csarnokba beköltözik a jazz-mu
Cinksutfát
zsika felvillanyozó, kedvrederítő varázsa
A
továbbá kénpor, Dormant Wash, Neodendrin, bernyóenyv, sebkátrány,
közönség áhítatosan hallgatja a „Bell Ami" s a
„Kis kíváncsi kacsa" dalia mát, végül andalító
mndenféle növényvédelmi szerek.
tangózene következik. Közben pedig tovább
olajok, festékáruk megbízható és olfolyik az árverés, látcsöveket
féywképezögépecsó bevásárlási helye az 53 éves
kef. festményeket licitálnak
A hangverseny is véget ér egyszer és a gramofonra kerül n sor:
— 101 először
— 105!
— 1091
— 115!
— 119 . először, máspdg.zor. harfljsfezaí!
SZEGED. VALÉRIA TÉR t
Senki többet!

V e n d é g l ő

• TÉLI S Z U L É N I
Kovács Oszkár!
Kossuth Lajos-sugárut 97, Te'efon 18-36.
4941

egy vasgárdsiát

Bukarest, április 26. Teodorescu Jon gépésí
április 24-én este berontott egy bukaresti
letbe és két revolverlövégt adott le az üzlet tulajdonosára- Teodorescut azonnal elfogták. A
bukaresti katonai törvényszék tiltott tegT1^'
viselés miatt halálra, gyilkosság kísérlete
ötévi kényszermunkára és tiltott egyénrub»'
viselésért — Teodorescu a merénylet alkaim®.
val a vasgárda zöld ingéi hordta —. hárori^
szigorltot börtönre ítélte a fiatal t e r r o r t "
A halálos ítéletet 25-ón délután 5 órakor
hajtották.
B
ü
T
O
H
tényezett és festett hálószobák, színes kombi"
és konyhabútorok elsőrendű minőségben,
áron. Nagy raktár! BLAísKOVJTS-tmtorüglet, K
0
bor-n. 5 sz.. az adóhivatal mellett
Szeged ez. kir. város polgármesterétől.
24805—19-11. II. sz.
i,
Tárgy: Rézgálic és rézinészporuU'^
»nyok szétosztása.

Hirdetmény
Értesítem mindazokat a szöllőbirtokoso*-'
akiknek a szöllőjük Aisótanya vagy Felsőtari
területén van, de ők maguk a város bcltcrú10
laknak, hogy a rézgálic és részmészporata*
nyaikat f. évi május hó 3-án és 10-én (s
napokon) d. e. 8—11 óra között a Városi
II. em. 19. sz. alatti helyiségben is átvehetik- Ezeken a napokon az alsóközponti és a f® a
központi elsőfokú közigazgatási hatóságoknál ^
rézgálic és rézmészporutalványok kiosztása s
netel.
Szeged, 1941 április 24.
Dr. Pálfy József polgármest®^

Wellisz
DOBÖZÜZEMiÉT,

Lajos

KÖNYVKÖTÉSZETÉT

áthelyez

1

Arany Jánoa-o. 11 alul

Feketesas utca 22

t

(Kellner utóda lisztüzlet mellé).

Értesítem a n é. közönséget, hogy «Tr,/,jíí
háromság-utca 3 ez. alatt
al»tt VOLT 0> 0^
UTÓDA FÉLB

v e n d é g l ő t átvette?
ós azt nevem alatt tovább vezetem!^ . l
igyekezetemmel arra törekszem, bl
vendégeim bizalmát kiérdemeljem- „ magyar konyha, tisztán kezelt G*'
Konkoly Gyula zenekara játszik 11 - É f

Pouoba Sándor vendé*1"

O é l m a g u a r o r s z á g fclfcs eggefcme részére
be -kell felezni a szegedi egyetemi építkezéseket

DÉLMAGYÁRORSZAG
Vasárnap, 1941. Á P R I L I S 27.
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ttőször ti közpoHii egyelem cs az egyeleml könyvtár épületei kell
leieplieni — Rerrica öcio tervel a Dömper mosik leiere
(A Délmagyarország munkatársától) A jc.Mk szerint jó irányban folynak azok az előkésaitő tárgyalások," amelyek a szegedi egyé-őtn »egyelörc szüneleltetetu jogi karának
.visszaállítását célozzák. A rnaj első tájékozódások után hinnünk kell, hogy már az ősszel,
3
fiikor a Horthy
Miklós-tudományegyetem
megnyitja második tanévét, már állani fog a
l°gi kar kerete. Ném is képzelhető el csonkán''
a
Horthy Miklós-egyetem és éppen a szegedi'
c
eyetern, amely egy egész hatalmas országrész
'Syetemc és most "már — hála a sorsforduló
Hvasznák — nemcsak a. csonkaalfüldé, hanem
a
felszabadilolt Délvidék áldott és gazdag ha jahnas területéé is. El sem lehet képzelni,
hogy ennek a most felszabadított országrésznek az Alföld eddigi részével együtt rie lenne
'eljes egyeteme, ahol rengeteg munka vár pój°lni azt, amihez huszonhárom évig nem juthatott hozzá a Bácska—Bánát magyar fiatal?ága. De különben is nem lehet egyetemet elképzelni anélkül, hogy mindegyik kara ne
'lüködjék. .Tradíciója és jelentősége, a munkában- Európára szóló eredményei vannak
.®pnak, hogy a szegedi egyetemen egyniásjfellelt''működött a sivárság és bénaság éveidén is az orvosi, bölcsészeli, matematikai, a
•IPgi és államtudományi kar. Nyilvánváló volt
®ár az első percekben is, hogy
ném lehet hosszú időre
szóló,
mégkevésbé állandó a szegedi jogs
kar szüneteltetése,
Most azután, hogy a Délvidék visszatért az
, ^eréves hazához és ismét bekapcsolódik Sze)
hatókörébe, természetes, hogy nem lehet
'ováhb várni a jogi kav visszaáílitásával. Sót
^•elemünk igen helyesen éppen az alma ttal
«r alföldi jellegénél fogva még a külön mezőgazdasági fakultás sürgős felállítását
is
Szükségesnek tartja.
Ilyen körülmények között biztatónak kell
^fogadnunk azokat a híreket, amelyek a jo8 kar visszatéréséről és őszi megnyílásáról
^ I n a k . Minden tényezőnek mindent" el kell
) íövetni, hogy a tárgyalások mielőbb konkrét
•ormát öltsenek cs semmi se akadályozza a
Megedi egyetem kiegészülését. Mivel periig
Minden reményünk megvan arra, hogy Dél^agvarország egyeteme visszakapja negyedik
Mkuítását, itt az idő, hogy
gondoskodni kell megfelelő egyetemi épületekről.
.Köztudómásu. hogy a szegedi egyetemi
1 ^Pitkezések az állam és a város hatalmas ál> (^áthozatala mellett sem fejeződtek be mindedig. Most folyik az ideg- és elmeklinika
T'téséiiek előkészülete, de ugyanakkor megadásra vár a központi épület, illetve a jogi kar
^ületének, valamint — hogy mást ne cuilitMnk — az egyetemi könyvtár felépítésének
fee. Mindezek benne szerepeltek gróf K l e Msberg Kunó hatalmas egyetemépitő pregMmjáb'an és nyilván azóta meg is valósultak
p'ha, ha közbe nem jönnék váratlan orszáp s események, amelyeket Szeged nagy pártegyetemet épitő
ft°Sójáhak, "az iskolákat és
,y§y ktiltuszminisztcrnck váratlan halála körteit.

szélt tciv állott, hogy a Dóm köre egy lelje sen lezárt, szervcsen egymáshoz tartózó négyszögű teret kell kiképezni.

Olyan téglalapot tervezett, amelynek körülbelül felezővonalában
kell elképzelni a Dóm főbejáratának vonalát.
Ebből a téglalapból csak a felezővonal tó]
északra cső rcsz, az egész hatalmas koncepciónak mintegy fele készült el 1928-tól 31-ig,
lik a Délvidék egyetemének teljes
inig a másik fele vár most megvalósításra épmegszervezésénél.
pen abból az alkalomból és szükségszerűségből, hogy a Délvidék felszabadításával a Hor- A központi épület felépítése elengedhetetlenül
thy Miklós-egyetemi az egész Délmagyarország szükséges, hiszen a jelenlegi Dugonics-téri épüegyeteme és a jogi kar visszaállításával, de letet vissza kell majd adni az ugyancsak igen
meg egyéb szempontok figyelembevételével is jelentékenyen kibővült Ítélőtáblának. Ezenfelül pedig végre megfelelő és alkalmas helyet,
gondoskodni kell megfelelő épületekről.
kell teremteni, a jogi kar tudományos és .ifjúRerrich Béla eszmei tervei kitöltölték a ságot nevelő munkájának.
zárt négyszög másik felének egész terét. H a
Ugyanakkor tehát, amikor a tájékoztató
most elővesszük ezeket a perspektivikus raj- és előkészítő megbeszélések után megkezdődzokat, előttünk áll a tervek nagyvonalúsága, nek a konkrét tárgyalások a jogi kar visszaművészi szépsége és minden szempont azt erő- állítása érdekében, amire minden reményünk
síti, hogy időveszteség nélkül gondolkozni kell meglehet, elő kell venni a Rerrich Béla által
ezeknek "a félbenmaradt eszményi terveknek elkészített eszmei terveket, a teljes és teljemielőbbi megvalósításáról és ezzel az abbama- sen zárt Dóm-térről készített gyönyörű persradt szegedi építkezések befejezéséről. A Rer- j pektivikus rajzokat és azok gondos áttanulrich-tervek a püspöki intézmény éle vonalú- j mányozása után haladéktalanul
hozzá kell
ban. tehát a mai Apponyi Albert-utca iráfogni a részlettervek előkészítéséhez és kidolnvában képezték tovább ugyanabban a stílus- gozásához. Mert teljes szegedi egyetemről csak
ban a tér déli részének egyik záróoldalát. Ide akkor tehet majd beszélni, ha először kiegétervezte igen dekoratív, de egyben nemcsak szül az egyetem a negyedik és ötödik karátetszetős, hanem célszerű megoldással a rég- val. utána periig befejeződnek a tíz évvel ezóta szükséges
előtt félbehagyott építkezések.
egyetemi könyvtári

epületei,

amelyei alkalmassá tett még más elméleti intézmények számára is. Ez a vonal törés nélküli folytatásként szerepelt az eszmei tervekben hozzákapcsolva az Eötvös-utcánál végződő püspöki intézményekhez. A front itt a Somogyi-utcáig terjedt, majd itt a Somogyi utcai fronton, a Dóm háta mögött_ tervezte
meg azt a hatalmas épületet, ahová
az egyelem központi épülete 'és *
jogi kar Intézetei
kerülnek. Ez a hatalmas és szükségszerű központi épület méltán és méltóan zárta volna le
az ideálisan zárt tér négyszögét De még ezen
túlmenően is továbbtervezte a nagy alkotást,
a téglalap beépítetlen másik részét a templom túlsó odalán is hozzá kell kötni az elmeleti intézetek vonalához. Ezen az oldalon már
áll a plcbániapalota saroképülete, mig ezt kővetően, egészen
gyógyszertani intézetek zárófaláig
egy telek ma is üresen áll.

Ide Iílebelsberg Kunó és Rerrich Béla elképzelése szerint a Rockefcller-alapitvány épületé került volna. Rerrich erre az épületre is
elkészítette eszmei tervét, természetesen stílusban és kivitelben teljesen hozzásimulva
azokhoz a követelményekhez, amelyeket a már
meglévő plébániaépület architektúrája ir ek>.
A 30-as évek elején már a legjobb irányban
haladtak a tárgyalások a Rockefeller-alapitvánnyal, úgyhogy küszöbön állott az egyedülálló ilyen magyarországi intézmény megvaElképzelésben teljesen készen állósulása, amikor ennek is véget vetettek a
lott az egész terv és készen voltak
" közbejött váratlan események. Ez a telek peannak fokozatos
keresztülvitel!
dig azóta is üresen és minden ujabb terv, meg)
módozatai is.
oldás nélkül áll. A csonkán és üresen . á l l ó
f ^ k b e r é Kiuió elképzeléseit az ugyancsak közbeeső telek nagymértékben zavarja a zárt
f á t l a n hirtelenséggel elhunyt nagy épitő- tér harmóniáját, de az üresség kárára van az
r^'ész; R e r r i c h Bcla, a dóm-téri épiíkezé- akusztikai hatásoknak is,_ ami! a szabadtéri
tervezője ki JS dolgozta. Ezek a tervek iátéknk minden évében jelentékenyen keliett
u ^ t elő kell. hogv kerüljenek az iraltárak- tapasztalnunk. Az idők és a rendelkezésre álw!' tóegvalósitásuknak szükségessége az első ló lehetőség során ezt a foghíijas ürességei is
v
el kell tüntetni Magyal ország, de egvben
°falb a kerül.
w Emlékezetes még, hogv R e r r i c h
Béla Európa egvik legszebb teréről. Most elsősor^ ü c s a k azokat a dóm-téri épületeket tervez- ban azokról az épületekről kell beszélni, ametDpIf^S' amelyekben a püspöki intézmények lyeknek felépítése nemcsak művészi és építészeti szempontból fontos, hanem az egyetemi
K-pi^V 3 2 e fyelemi elméleti intézelcket he^ z t é k el, hanem már eszmei terveket is ké- munka érdekében elengedhetetlen. Természe>. n e tt a Dóm-tér másik felének kiképzésére tesen
wünplyan művészi és átszellemült átéléssel,
eV,-1* a megvalósult térrész számára Művészi
először is a kozponli épületről "és
Kymólásónak tengelyében az a Klebelsberg
a7. egvetcnii könyvtárról kell be*
^hóval annyiszor átgondolt és át meg átLe- *
szelni és erre most alkalom nyi-
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Varga József iparosul miniszter
engedeiqezíc
0 SzeSedi Ipari Vásár
tárgusorstdtehái
Évek óta egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Szegedi Ipari Vásár tárgysorsjátéka,
amelyben minden egyes vásárlátogató egyforma
eséllyel részt vesz. A belépőjegyek számozva vaunak és ezek a számok a tárgysorsjálékra ét vényes sorsjegyszámok is, amelyek révén bárki megnyerheti az értékes nyereménytárgyakat. A vásár
vezetősége ezidén is fontosnak tartolta, hogy a
tárgysorsjátékot megtarthassa. Éppen ezért ilyen
irányú kéréssel fordult Varga József iparügyi
miniszterhez, A kérésnek a lehető leggyorsabb
eredménye az a levél, amelyet a miniszter R a i i
n e r Ferenchez, a Szegedi ipari Vásár elnökéhez
intézett A levél igy szól: »Kedves Barátom! A
Szegedi Ipari Vásár tárgysorsjátékának engedélyezése ügyét felkéréstekre a legmelegebben a
pénzügyminiszter ur jóindulalu figyelmébe ajánlottam. A miniszter ur arról értesített és ezt
örömmel adom nagybecsű tudomásodra, hogy a
szóbanlévő engedély kiadására a Szegedi pénzügyigazgatóságot felhatalmazta. Szívélyesen üdvözöl
igaz híved: V a r g a József*. Ebből a levélből is
kitűnik, hogy a miniszter milyen nagy szeretettel
gondoskodik az idei vásárról is.
A junius 7-cn megnyíló vásár iránt ma már
nemcsak Szegeden és az eddigi beszervezett környéken mutatkozik kivételes érdeklődés, hanem a
Visszakerült Bácskában is. Már is naponta érkeznek a vásárirodába az érdeklődő levelek, amelyek arról tanúskodnak, bogy a hazatért Bácska
minden részéből tömegesen fogják felkeresni a
Szegedi Ipari Vásárt. A vásár tartama alatt rendezi meg a kamara kerületi fndrásztestülete fodrászversenyét és fodrászcikk kiállítását is.
A Szegedi Ipari Vásárra további jelentkezéseket elfogad és mindennehiü felvilágosítást mered a vásáriroda (Szeged, Horváth Mihály-u. ?.
Telefon: 14-15).
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is bclekápcsóRTdtitt és 4 plakát szövegét átvette.
A plakatok arra hívják fel a közönség figyelmét)
bogy a gyengébb szervezetű, felesleges újszülött
kutyák és macskák megölésével szüntesse meS *
rettenetes kutya- és macskauyomort, nyáron láj"
sal el állatjait naponta • többször friss ivóvizz/;
védje a lovat, amely a nemzet egyik legfontosabb
vagyonága.
A kultuszminiszterhez eljuttatott beadvány el"
mondja azt is, hogy Szegeden világvárosi niv"n
folyik a szenvedő állat közvetlen védelme tanácsadás és megmentés által. A legkezdetlegesebb eS2>
közökkel — hiszen nem rendelkeznek jármüvekéi s fizetett alkalmazottaik nincsenek —, a !e®
súlyosabb anyagi küzdelmek árán, minden ke®'
vezmény, városi támogatás nélkül működik az ®
a eipq sarkaiból többeser lei és aranyérték kela'tbarát mentési akció öt év alatt közel 3000 k*
rült elő. k-i. ártalmatlanná tett valutacsempé- tyát és macskát mentett meg a szegedi Álla'"1'
rátok Egyesülete, olyan állatokat, amelyeket gaí"
szek, Hadjan Károly, Hegyi Tstván, Vertsák
dáik
nem tudtak, vagy nem akartak tartani. 1(5®°
István és Bíró János bevallották, hogy rendszesok esetben állatorvosi segélyt nyújtottak és ak°'
resen foglalkoztak valutacsempészéssel. Nagy- bor állatoknak gondosan kiválasztott, szigorú®"
laknál. szöktek át a határon és Makóra akartak ellenőrzött uj otthont biztosítottak.
menni, ahol az aranyékszereket értékesíteni
akarták.
Állatvédelmi
gyermekuzsonnák
'észit elsőrendű kivitelben szobafestést, mázolási
és butorfényezésí jutányos
árban
Cégtulajdonos:
Csátvi
Mihály
y»t©te»«,H uto» sa. mm.
T e 1 « f o n i TO--l»

Román fálHUicsempfóz-társaságot
szálllteftak be A sieücdl ogíjfózségre
(A
Délmagyarország munkatársától)
Román állampolgár valutacsempészeket kísértek
be szombaton délelőtt a szegedi ügyészség fogházába. Két nappal ezelőtt Battonyán az egyik
vendéglőben a csendőrjárőr román szavakra
lett figyelmes. A vendéglő egyik asztalánál
egy négytagú társaság ült. A
csendőrjárőr
igazolásra szólította fel a románul beszélőket,
akik nem tudtak elfogadható magyarázatot
adni arra, hogyan kerültek Battonyára.
r

Á ösendőrségre kísérték őket, ahol kiderült,
Kogy a járőr valutacsempészeket fogott el. A
motozásnál a szakadozott kabátok belsejéből és

Hadjant és társait a csendőrség letartóztatta és szombaton kísérte be a szegedi ügyészség
fogházsába. Az ügyészségen minderi intézkedést megtettek, hogy a valutacsempészeket mielőbb a bndappstí valutaügyészségre szállítsák

fingóra és nyúlszőr

k a l a p

különlegességek

V. Vincze Mária klrakat*ban
Tisza L.-körut 42a

Az egyesület támogatja azokat, akik — ha sz«J
génysorsu emberek — elvállaljáík egy-egy áj'®
gondozását. Élelmiszerrel, szükség esetén ál'®?
orvosi segéllyel, a kutyák beoltási dijának és
adójának fedezésével. Az Állatbarátok Egy®6®'
lete eddig 3240 esetben vállalta beteg, teljesen®1'
hanyagolt, elüldözött állatok ápolását
.
— Igen sok fajkutya, értékes házőrző és P®'
kányfogó kutya — amelyek nagy gazdasági ér'
ket képviselnek s ugyanannyi adótárgyat is j®'®"'
tenek — megmentését Szeged városának kösí®*"
heti, mert elengedte 600 pengőt kitevő eba®0"
tartozásunkat — mondja a gondnokuő, majd e!®1^
séli, hogy ujabb aktuálitással szolgáljon: talaiv1'
zes házakban, árvizveszélyeztettc községekben
tatnak visszamaradt, vagy veszedelembe k®ril.
állatok után s megmentik a szegény, elhagy®
jószágokat. Állatkínzásoknál közbelépnek, kin?®J
mozzák a körülményeket, feljelentést tesznek *
állatkínzók ellen, lótulajdonosok figyelmét j®.
hívják kocsisaik kegyetlenkedéseire, nyáron, ,
hullámok idején hideg borogatásokat rakatna* .
pihenő lovak fejére s minden rendelkezésükre \
ló eszközzel kioktatják a közönséget az áll®'
ésszerű gondozására
.
Az oktatás legjobban bevált módja az
védelmi gyermekuzsonnák* meghonosítása
Ezeken az oszonnákon eddig 1200 szegedi és
gedvidéki iskolásgyermek vett részt. A gye.rn't
kek Ízletes uzsonnát kapnak s közben mesél0":
nekik arról, hogy a magyar gyermek nem k(0(F
na az állatot, a gyengébbet, hanem megvédi, t
látja, hogy más kínozza, mint ahogy megvé®e
gyengébb gyermektársát is, ha ütlegelni látj®1 j!
Ezeknek »z állatvédelmi gyermekuzsonnák0^,
még a külföldi sajtóban is nagy visszhangja
madt s mint a kulturállam példaképét emleg®1
ennek kapcsán hazánkat.
Mindez azonban igen nagy anyagi áldoz® ,
kiván s a helyzet egyre súlyosabb. A mai , d ,t i
ben egyre több és több állat vesziti el ottb®"', 1
az emberek költözködnek és ma már sajnos, r l
eset, hogy annyira ragaszkodnának »házi-kedv ^
ceikhez*, hogy uj életükbe, uj lakóhelyükre magukkal vinnék. Az Állatbarátok Körének 0
ködése tehát mindjobban kiterjed. Ezzel szem
összesen 120 tag után évi 432 pengő tagdíj l®1*,.
be az egyesület céljaira. Ebben a nehéz bel? ^
ben, amikor egy szépen nekilendült kulturmü" y
amellyel Szegeden és környékén már-már
számolnak az emberek, mint valami állami t
tézménnyel, anyagiak hiányában kénytelen v („.
megszűnni, az egyesület a kultuszminiszterbe2 jC.
lvamodik állami s a társadalomhoz önkéntes ^
gitségért. Napi 1 fillért Szegeden nem 120, d e f f i l ,
szer, hnsaszor annyi polgár is szánni tud
hogy megmentsen vele n«m egy, de talán }
veszendő kutya-életet... Hiszen a kutya d c ö kitett kedvenc, hűséges társ a legtöbb olyan
ban, ahol nem gondolnak azokra a szeren®5 jflkivert jószágokra, amelyek számára a nap1 }p<
léree tagdij gyógyulást, életet, az embert
napfényét jelenthetné...
c.

Vát&ágfau% a szegedi (aU^-mmedékUáz
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A riporter aktualitásokban gondolkodik. Beszélgetésünk elején nyomban felvillant előttem a
kérdés: milyen időszerűsége lehet ma
történelmi sorsfordulók és világválságok idején _ olyan
riportnak, amely elkallódott kutya-életek és
macska-sorsok megmentésével foglalkozik...? Képek villantak # agyam vetitőkamrájábam »Hin<lnyájunk kedvence* és »A ház öröme* címmel hivalkodtak, borzos drótszörü foxi-fejeket és selymes cirmosorcákat ábrázoltak. Ki ne olvasna szívesen az otthonnak ezekről a divatos kedvenceiről, hiszen csaknem minden házban ugat reggel
től-eslig, vagy dorombol és nyávog éjféltől hajnalig egy-egy ilyen kedves jószág.
A kutyamenedékház gondnoknője azonban meglepőbb aktuálitással szolgált:
A kóbor kutyák és elkallódott macskák menhelyét az Állatbaiátok Egyesülete tartja fenn. A
menedékház fenntartása igen költséges s a mai
nehéz időkben egyre nagyobb nehézségek árán
tudjuk csak a menhelyet fentartani. Az AH'ttbaráiok Egyesülete ugyanis világszövetség tagja volt
és Amerikából az amerikai Állatbarátok Egyesületétől kapott támogatást.
Ez
a
támogatás most megszűnt, Amerika nagyon-nagyon
messze van s talán az ott élő állatbarátoknak Is
más gondjuk van most, mint kutyák és macskák
megmentésével törődni, kiváltképp, ha ezek » sze-

tárniugatása
—-

meg.

támogatásosa

(A Délmagyarország munkatársától) Érdekes
asszony kopogtatott be a minap. Sem öreg, sem
fiatal, meghatározhatatlan korú és furcsa, rejtelmesen jóságos mosolyú. Valahogy emlékeztetett
ifjúságom kedvenc olvasmányainak rejtélyes nőalakjaira: Tytil és Mytil jóságos tündér-anyójára, vagy a »Kls Kyolf« Mamzelljére, az elhagyott,
szívtelen emberektől elüldözött kis állatok s árva, szerencsétlen gyermekek jótékony pártfogójára.
Hamarosan megtudtam tőle, hogy már egyszer
találkoznunk kellett voJna, amikor kint jártam
az Állatbarátok Egyesülete által nagy küzdelmek
árán fönntartott kutya-menedékházban s riportot
írtam a gazdátlan, kivert kóbor kutyákról és
macskákról. Azóta kutya és macska-barát hírébe
keveredtem — mondta a menedékház gondnoknője, akit akkor nem találtam otthon s most eljött,
hogy elpanaszolja az egyesület felszaporodott
gondjait-bajait...

Őt év aialt 3000

amerikai

van

A

—

társadalom

Öt

át
is
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gény állatok a világ másik végén élnek és nyomorognak: valahol Európában...
íme, az időszerűség. Amerika most messzebb
esik, mint Koiumbus Kristóf idején s az amerikai állatbarátok jászándéku adománya nehezebben jut el a szegedi kóborkutyák megmentésére,
mintha a Déli Sarkra küldenének expedíciót. Az
Állatbarátok Egyesülete tehát válságba jutott. A
válságból pedig csak egy kivezető utat látnak: az
állam és a társadalom együttes támogatását. Mindenekelőtt beadvánnyal fordultak a kultuszminisztériumhoz, hogy szubvencióval mozdítsa elő
az egyesület nemes munkáját.
A beadvány elmondja, hogy a szegedi Állatbarátok Egyesülete több, mint őt esztendeje fejt
ki fáradhatatlan munkásságot, amely által gyarapítja nemzetünk vagyonát és lélekmivelő tevékenykedése utján szépre, jóra neveli a magyar ifjúságot. Ezért kérelmet terjesztenek a kultuszminisztérium elé, hogy az egyesület nemcsak személyes önfeláldozással járó, de tetemes költségeket
is felemésztő munkáját szubvencióval támogassa.
Az egyesület még 1935-ben alakult és 193«-ban
már magára irányította az egész ország figyelmét: teljesen kidolgozott állatvédelmi törvénytervezetet nynjtott be elsőként és nagy lelkesedéssel
szorgalmazta a magyar állatvédelem állami megszervezését. Ezenfelül állatvédelmi propagandával dolgozott, az egész ország területén újságcikkek utján és plakátokon hívta fel a felnőttek és
az ifjúság figyelmét az állatvédelem nemzeti érdebeire. ötféle plakátot bocsájtottak ki, ezek a
plakátok többezer példányban jelennek meg időről-időre a főváros és az ország valamennyi városának, községének utcáin. A plakátok terjesztésének akciójába később a Cserkész Szövetség
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életének 83-ik évében f. hó 24-én este csend esen elhunyt. Temetése f. hó 27-én d. e. 10 <>ra
lesz a zsidó temető cinterméből.
A legjobb Apát siratják gyermekeit
Irén, Vámossy Istvánná, férjével
Bokor Gyula feleségével
Erna, Katona Miksáné, férjével
Margit, Herzfeld Imréné, férjéve!
Bokor Mihály, Bokor Gusztáv feleségével
Panni, Perlusz Simonoé, férjével
Lilly Szilárd Imréné
és hat unokája.

lik

A szeaeűi 406 ágyas
Vöröskcreszl-hőrházért

A meghamisított klasszikusok

A Magyar Vöröskereszt szegedi választmánya
társadalmi gyűjtés utján tovább folytatja azt az
áldozatos munkát, amely a 400 ágyas szegedi
Vöröskeresztes kórház "felállítására irányul. A
Délmagyarország azonnal magáévá tette a nemes mozgalmat és felhívásunkra megmozdult a
szegedi társadalom minden rétege. Egyesületek,
intézmények és magánosok nap-nap után ajánlanak fel uj adományokat a kórház felállítására.
Az adományok közül kiemelkedik a Szent Gellért
Konviktus adománya, 100 darab vaságyat juttatott el a választmányhoz. Kla-csó Győzőné és
J ó n á s Istvánná vezetésével az Ujszegedi Szent
Vince-Egyesület 1482 pengőt gyűjtött a kórház
céljaira. További adományokat a Katolikus Nővédö székházába (Korona-utca 18.) lehet küldeni.
A Vöröskereszt ezúton is felhívja azokat a
nőket és férfiakat, akik vért adnak, május 1-től
minden hétfőn, szerdán és pénteken délután 4 és 6
óra között jelentkezzenek a Közegészségtani Intézetben (Dóm-tér).

Irta: Sz. Szigethy Vilmos

A Délniagyarország gyűjtése
Szombaton a következő ujabb adományok érkeztek a Délmagyarország kiadóhivatalához a
Vöröskereszt-kórház céljaira.
Obradovics Sztojkó
20.— P
Rosmaun Dávid
20.— P
Winter-kefegyár munkásainak" egyrésze
18.50 P
Lévay Henrik
80.— P
Rózsa Vilmos
80
P
Deutsch Albert
30— P
Készpénzadományok
ti Danner Jánosné 80.—, Csala Dezső és neje
80.—, Wiesner László 80—, dr. Elekes Gyuláné
25.—, Egyetemet és Főiskolát Végzett Nők Egyesülete 80.—, begavári Back Bernátné 160.—, Szent
József-Actio 40.—, Szeged-móravárosi templomgyűjtés 40.20. dr. Márton József felesége 10
Fazekas Imre 10.—, Jónás Antal 5.—, Szélpil Ferencné 5.—,

isa

volt;

ói és £
- jtlníV í

4« Ujszegedi Szent Vince Szeretet Egyesület
gyűjtése:
Szegedi Kenderfonógyár Rt. 800—, Első Szegedi Cipőgyár 80.—, Tisza-szálloda 80.—, Szántai Imre Olasz-vendéglő 40.—, Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 210.—, Ujszegedi Gözfürész és
Ládagyár Rt. 80.—, Royal-kávéház 40—, Nemzeti
Hitelintézet 80.—, dr. Tóth Béla 10.—, Cserner
Etelka 2—, Vakokat Gyámolító Délinagyarországi
Egylet 10.—, Belvárosi KLOSz 10.—, ' Központi
Huscsarnok 10.—.
További befizetések
Szanda Mária, Báló Piroska, Gombos Rózsi
1.80, Szeged-somogyitelepi ifj. Vöröskereszt Egy
let 10.—, Somogyitelepi zárda Iskolanővérek 20—
Szent Agnes-Leánykör 10.—, Bujtó Ernő és neje
10, KERMOSz 10.—, özv. Sárossy Ignácné 10.Első Szegedi Szabóipari Szövetkezet 100.—, Józsa
Pálné 1.—, dr. Szivcssy Lehel ügyved 20.—, özv.
Nováky Bertalanné 20.—, Szegedi Izraelita Nőegyesület 80 , Klein Márton 10.—, Szeged-móravárosi Népkör 10.—, Wellisz Géza 80.—, dr. Kiss
Ferenc min. o. főtanácsos 80.—, Urinők MáriaKongregációja 40.—, dr. Pártos Ernő ügyvéd
10.—, Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesülete
80.—, Kastner János 5 , Móravárosi községi, elemi népiskola ifjúsági Vöröskereszt csoportja
10—, Móravárosi községi elemi iskola tanítótestületének tagjai 40.—, Szent Terézke-akció gyüj
tése 60.80, Veres Elemérné 20.—, Klein Imre 10.—,
Államvasutak üzletvezetősége
80.—,
Ablaka
György 40.—, Csongrádí-sugáruti községi elenti
iskola 40.—. Belvárosi községi elemi leányiskola
80 , Weil Zsigmondné 10.—, Országos Fátermelö
és Sylvánia és Fakereskedelmi Rt. 80—, özv
Haraszthv Gézáné 80.—, Zsurkó János cipögyáros
80.—, Zsurkó-cipőgyár tisztviselői 8.—. Zsufkó.cipőgyár munkásai 26.50 ppngö.
Számos természetbeni adomány is érkezett
Vöröskereszthez, illetve a Katolikus Nővédöböz,
ezeknek az adományozóknak névsorát kedden közöljük.

Részletre
MINDENKINEK ADOK ÉS KÉSZÍTEK tele bá
lószobát 300 p-töL - Külföldi diófa teli bálöt
W0 P-tfti. - Kombinált szekrényt külföldi diófából 300 P-tőL - Konyhaberendezést 160 P-tőL

KAKUSZI müasztalos
KOSSUTH LAJOS SUGARUT A SZ

ALAT'

— fen. Homérosz Aurél közpolgár ós magánadós. a világ legbékésebb teremtése vagyok, soha
senkivel nem volt bajom, méigis égő vágyat éreztem már régóta, hogy a feleségemmel szemben
erélyesen lépjek fel.
— ön ismeri, kérem, a feleségemet, bizonyára
többször találkozott vele, mint én, mert ön társaságba jár, én visszavonultan érzem Jó! magam.
Ez az, amit ő képtelen megszokni. Gyermekünk
nincs, következőleg őnagysága zöld ifjakkal véteti körül magát, akik illetlen viccekkel traktálják. De csak várjunk, lesz más is.
»Nem vagy modem embere, veti ilyenkor a
szememre. A huszadik század uj levegőt hozott,
aki nem él abban, az elpenészedik*.
— Kérlek szépen, feleltem balkan. valóban nem
a huszadik században élek. mert kulturhistóriai
búvárkodásaim kötnek le.
»Ugyan, micsoda szenzációt találsz a multban?«
— Ugy figyeljen rám, kedves barátom, hogy
minden szó fontos, amit elmesélek, különben nem
érti meg a botrány lényegét s csak kávéházazók
ténymegállapítására szorítkozik. Nem tagadom,
hidag elmével készítettem elő a dolgot, igen meszszire mentem s eljárásomnak megvan a láncszerűsége.
— Szenzációk érdekeinek? _ kaptam a szón.
Biztositalak, hogy a klasszikus világban több
volt a szenzáció, mint napjainkban Teszem azt,
ismered-e ezt a két nevet, hogy Philemon és
Baueis?
— Várj csak. ha nem csalódom, füszerkereskedésük van. •
— összetéveszted a Srhlesinger és Pollákovics-céggel. Ez a házaspár élt nagyon régen a
legcsodálatosabb harmóniában.
— Persze, persze, tudom már. Mi van velük.
— Biztos nyomokat találtam, amelyek szerint
rá fogás a szép életük. Bizony, az öreg ugy elverte néha a feleségét, hogy az asszony három napig nem mehetett zsiirba.
Délután már mindenütt a Schlesmger és Políákovics-cégről pletykált s én este szokás szerint
egyedül feküdtem le. Valami költővel ismerkedett
meg s ezért is nekem támadt.
Te sose irsz versekei
— Miért, fiam, mondtam szelíden, de tudatósan. Hazudjak?
_ Tán a költök hazudnak?
— Ha te tudnád, mennyit! Mert nézd csak,
mit tanultok ti az irodalomtörténetben? Altalánosságokat, frázisokat, bolonditásokat. Dante
gyönyörű költeményekben örökítette meg Bcatricét, de elmondják-e könyveitek azt is, hogy a költő nagyon gyakran megkontyolta az ideálját?
— Nem, "ezt nem tanították, hebegte a feleségem meglepetve. Aztán miért?
— Tudod, Beatrice különösen csinos teremtés
volt és szeretett flörtölni.
— Már akkor is?
_ Mi az, bogy akkor is? A mai nők csak a
régiek morzsáiból élnek.
' — És komolyan megkontyolta?
— Ide nézz, ebben a nagyon régi könyvben
részletesen le van irva az egész. .Te ngyan nem
tudsz latinul, de ezek a szavak világosan beszélnek »Quadrupedante putrem sonltu qualit ungula
canpunu. Lefordítva pedig annyit tesz, hogy »csavará vala pedig haját az ő kezére, miközben erősen megrázta, hogy beleájult*. Érthetni a szavak
dübörgéséből is, hogy haragudott. De benne van
a Dante is.
— Lefordítva ilyen sok?
— Na igen. Danteék nyelve rendkivül tömör
volt. Hát még ha Petrarcáét ismernéd.
_ Micsodáját a Petrarcának? A nyelvét?
— Nem az övét, íiam, hanem a Lauráét.
— Istenem, ők is?
Becsaptam a könyvet, adtam a komolyat
_ Hagyjuk ezt, nem akarlak destruálni Az
ember annyi szép emléket szív magába a klasszikusokból, földöntúli lényeknek képzeli őket, az
tán az ilyen bolondos kutatás tönkretesz mindent, megöli az illúziókat. Higyjük, hogy félistenek voltak.
Csakhogy akkor már nem bírtam • feleségemmel.
_ Ha csak egy kicsit is szeretsz, elmeséled.
Annyira ment elszántságában, hogy meg is
cirógatott.
Isten neki, adtam be a derekamat. Nagyon
müveit nő vagy, tudj meg mindent. Hát ugy volt,
hogy Laura elhanyagolta a gyerekeit a társaság
kedvéért A kis Fülöpnek folyton piszkos volt z
füle, az Orlaadó szakadt nadrágban, retkes térddel ment az iskolába, de igy nézett kJ a többi
hat is.
_ Annyi volt nekik?

— Bizony annyi. Mindegyik strófa külön gyerek. Már most itt részletesen le van irva a rendőrségi tárgyalás, amelynek az volt az alapja,
hogy Petrarca hazapofozta Laurát a bridzsbő).
Végig az utcákon.
— örült szenzáció lehetett!
— Volt is. Az emberek előbb meg akarták
lincselni a költőt, de mikor ez elárulta brutalitásának az okát, a néphangulat a nő ellen fordult.
A feleségem elábrándozva hallgatta a fejtegetésemet.
Hát még mikor elmondtam Abelard és Ileloise meséjét. Azok nem voltak ugyan költők, de a
megzavarhatatlan szerelem mintaképel ma is.
— Verekedtek?
— Kérlek, ez igy kifejezve kölcsönös volna
Egyoldalú a dolog. Abelard a kardlapját használta, még pedig különös módon. Éretlenkedtél,
szólt kikapós hitveséhez, gyermekként fenyitelek
nteg.
— Gsak nem
— De mennyirel Rézmetszetek is maradtak
hátra a nyomokról.
Itt csak a forma érdekelte, visszatért a költőhöz
— Kiről tudsz még?
Sok volna, de hamarjában nem győzöm.
Sokrates hires bölcs volt, hallottál róla...
— Hogyne. Xantippe volt a felesége.
— No látod t De az iskolában azt nem tanítják,
hogy Socrates odaszegezte az asszony nyelvét a
tyukketrechez!
— Ezt csakugyan elhallgatták! — álmélkodott
nőm.
— Egyszerű az oka. A tankönyveket ugyanis
egyformán használják fiuk és leánypimnazisták.
Hát a lányok előtt nem akarják kompromittálni
a női nemet. Egész más, teszem azt, Csokonay.
Arról a bővitétt kiadások némelyike felemlíti,
hogy odavágta csikóbőrös kulacsát, tudod, azt a
hireset, Lilla fejchea.
— Beszakadt?
— A kulacs! Nagyon keményfeffi nő veJt Eftfa.
Tudnék még mást is, teszem azt Petőfiről, meg
Júliáról, de ez szentségtörés. Elég a felemlített
példákból is arra következtetni, hogy mindig voltak férfiak és teljesen mellékes, hogy a hírnevükből, a cselekedeteikből mit ment át az utókor.
...Homérosz ur, idáig jutva elbeszélésében,
szünetet tartott, hogy kifújja magát. Elégedetten
mosolygott, elszívott egy cigarettát, ugy folytatta.
— Kérem alásan, beszélhettem én akármit, •
feleségem felszippantotta a világirodalom szenzá*
cióit és élte tovább a maga külön, sőt különös
életét Néha bátortalan vallatóra fogtam, hogy
megcsal-e? Azt felelte, hogy nem. Rendben van,
neki kell a legjobban tudnia, viszont kinek higyjen az ember, ha a feleségében is kételkedik?
Azonban történik egy napon, hogy lehetetlen
volt mellőznöm a társas életet Emberek közé kerültem, sokat pletykáztak, főleg egy gentlemanről, aki suttyomban két hetet töltött a Balaton
mellett Czirmosnéval, a rettegett démonnal. A dologban az volt a legérdekesebb, hogy maga a
gentleman felesége teregette ki a részleteket, sőt
mosolvgott is hozzá.
_ Tudjátok, van az uramban valami csirkefogós kedvesség, nem lehet rá megharagudni.
Ignz ugyan, hogy néha kirúg a hámból, de hazatérve mindent elmesél nekem.
Nőm a kalandos ur nevének emlitésére ingadozni kezdett a székén, majd elordította magát:
»A gazember! Na megálljt*, — aztán megtette az
ájulási előkészületeket, mire a társaság kacagásba tört ki.
_ De Aranka, mit izgulsz? _ kérdezte valaki.
Hiszen nem a te uradról van szó, banem a Jolánéról 1
Nőmet a kacagás magához térítette, én pedig
kezdtem megérteni az összefüggést. Engedelmet,
ha annyi töredezett latin sírfeliratot megfejtettem, mi ez azokhoz képest?
fejfél titán szótlanul tértünk haza ós... hogy
is mondjam... otthon átvedléttem klasszikussá
Amit ráfogtam az idők folyamán Abelárdra, Petrarcára, Dantera, Csokonayra, azt mind kiszólgáltattam természetben. Én nem árultam volna e(
senkinek, ő dicsekedett a brutalitásommal. Azonban az a csodálatos, bogy azóta nem kiváukozik
sehova, megelégszik, hogy a barátnői Járjanak
hozzá. De előttük is menteget.
— A legnagyobb költök feleségének élete se
volt más, szokta mostanában mondogatni*
, Halk szavú, szelid, engedelmes.
HA így volt kérem, szükségesnek tartottam
mindezt őszintén, barátilag elmesélni, mert elvan
hirjket hallok, bogy őrültnek tartanak, aki meghamisítom a vitáairodalmai Csak azt nem tudom
muszái lesz-e nekem ezek után verset Írnom?
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Vasárnap, 1941. ÁPRILIS 27.

BALLONJA

Irta: Fiata Zoltán

HÍREK

Vén cz az erdő... A bükkök, tölgyek
Korban a erőben nem szűkölködnek.

Néznek a múltba — jövőbe látnak:
Üsi szokása ez a fáknak.
Árnyékuk alatt megáll a költő,
Zsong a lombok közt. száz emberöltő;
Múlnak a napok,
Átvészeltük, mit
Jég fagyott ránk
Mégis ittállunk s

Évek, Századok,
sorsunk, ránkszabott,
és orkán rángatott,
a lény átragyog.

Láttunk mi hajnalt és naplcmcntct,
Békesség után harc fergetegjet,
Élő bclpoklost s halott leventét,
Bajt vivő s hozó szép vakszereUciét.
Kaptunk uü sebet sok fejszeéitöl,
Gyógyultunk víz s vér harmatcscppjétől.
Láttunk csillagot hullni le égből .
S mannaesöket Cl' tenyeréből.
Sok mindent láttunk s látunk mi még itt.
Erőt,, mely rombol s lelket, mely ®píf,
Megnőttünk jól, ha tiem is az cgig,
így éljük meg az uj v ilági égit,

— Birói áthelyezések és kinevezések. Budapestföl jelentik: Az igazságügy miniszter dr. Á ' r v a y
( Kálmán battonyai jarásbirót a szegedi járásbiró
!
Sághoz, dr. F é l e g v h á z i Fái szegedi jarásbirót a szegedi törvényszékhez saját kérelmükre
áthelyezte. A kormányzó dr. C s a b a Andor szegedi törvényszéki titkárt a hódmezővásárhelyi járásbírósághoz, dr. K i s s Imre szegedi törvényszéki titkárt a szentesi járásbírósághoz, dr. End r é d y Ferenc törvényszéki titkárt a békéscsabai, dr. K a r d o s s Ferenc szegedi törvényszék'
jegyzőt a gyulai, dr. S z e r d a h e l y i István szegedi járásbirósági jegyzőt a nyírbátori járásbi
rósághoz, ifj. vitéz dr. G a l a m b Sándor szegedi
törvényszéki titkárt a hódmezővásárhelyi bírósághoz járásbirókká kinevezte.
— Eljegyzés. W i n t c r Magdit eljegyezte dr.
L a u t m a n n Imre Rahóról.
260
— Ismét bevezették a vikendet a városházán.
Mint ismeretes, a Délvidék visszaszerzésével kapcsolatos események miatt két hét előtt ideiglenesen felfüggesztették a városi hivatalokban az
egész évben szokásos szombati vikendet. A rendkívüli események lezajlása után most, szombaton már ismét visszaállították a régi rendet, a
hivatalokban csak déli 12 óráig tartottak, hivatalos órákat. A vikendet most már minden szombaton változatlanul betartják, mint az korábban
's szokásban volt. Tehát a jövőben minden szombaton csak déli 12 óráig lesz hivatalos idő az
összes városi hivatalban.
i — Szabadegyetemi előadások. A Horthy Miklós-Tudományegyetem
Barátainak
Egyesülete
1941. május 1-én (csütörtökön) délután 6 órakor
az egyetem aulájában szabadegyetemi előadást
tart. Előad dr. Epcrjcssy Kálmán főiskolai tanár.
l'Az előadás cime: Magyarok és délszlávok, üléselnök: dr. Baló József egyetemi nv. r. tanár.
| — Orvosi hir. Dr. B á c s k a i Sándor katonai
szolgálatból hazatért és rendelését Margit-utca
12 sz. alatt ismét megkezdte.
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_ MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak; 8 kovács,
1 fémcsiszoló, 1 asztalos, 1 faesztergályos, 3 kerékgyártó, 2 kosárfonó, 1 kefekötő, 1 kalapos. 1
borbély, 1' cukrász, 2 pincér, 1 kocsis, 3 gazdasági
mindenes. Nők: 5 szőnyegcsomózónő, 4 hölgyfodvásznö, 1 könyvkötönő, 18 mindenes, 8 mindenes
(Tőzőnö. Hadigondozottak részére fenntartott munkahelyek: 3 gyári napszámos, 3 gyári napszámosnő, 1 é j j e l i ő r . Munkaadók figyelmébe! 100 elbocsátott szellemi inségmunkás keres elhelyezkedést
.((könyvelő, gép- és gyorsíró, napszámos).
'
Gázoló teherautó. Szombaton reggel autógázoláshoz hívták Feketeszélre a szegedi mentőket. Egy ismeretlen rendszáma teherautó elütötte
az országúton játszadozó Á b r a h á m Ferenc 16
éves tanulót. A szerencsétlenül járt fiút súlyos
állapotban szállították a közkórházba. A gázoló
autó kézrekeritésére a rendőrség megindította a
nyomozást.

I t O M I C W í Y t i s z ü l t a t j a és
^áltatja, Szeged, Gróf Apponyi u. 17.

Magasra nőttek... Felhőkig érnek..,
űröktől való, mit végig éltek.

— OMIJI kiküldöttje Szegeden. Szombaton
Szegedre érkezett Roliringer Endre, az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal helyettes
igazaga tója, aki felhasználta a felszabadított
Délvidéken: teendő körútját arra, hogy Szegeden is letárgyaljon több fontos idegenforgalmi
kérdést. Délelőtt megjelent a polgármesternél,
akivel megbeszélte azokat a problémákat, amelyek a Délvidék visszatérésével kapcsolatban
Szeged szempontjából felmerültek. A megbeszélés után Skultéty Sándor idegenforgalmi
tisztviselő társaságában megszemlélte a Bajzautcában épülő turistaszálló építkezését Az
O M I H igazgatója vasárnap indul a Bácskába,
ahol több napot tölt és megszemléli mindazokat a forgalmi problémákat., amelyek megoldása szükséges a Délvidékre és az onnan meginduló idegenforgalom .szempontjából. Az előzetes terveket már úgy készítik, hogy azokba
Szegedet is bekapcsolják.

Mely meglesz akkor, Isten ha mozdul
S ítélet napján az óra kondul.
Vén hegyből por lesz s új hegv a porbul
S ami felül volt, alulra lordul.
Így zsong az erdő, mely írlva-fogyva
Az évszázadokat átsilbakolta. f
Árnyéka alatt mereng a költő:
Mik lesztek Yen fák?...
. . . Kereszt? Tagy bölcső?...

Tavaszi kosztümhöz,
csinos zsömperek és b l ú z o k
L a m p e l és H e g y i n é l
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— Ünnepség Tömörkény István sírjánál Tömörkény István a belvárosi temetőben levő sIiy
jánál ma délelőtt fél 12 órakor tarlja a Tömörkény Irodalmi Kör, a Pusztaszeri Arpád-Egyesűlet,"az Országos Dankó Pista-Társaság, Szeged
Város Tisztviselőinek Egyesülete, a Turul Szövetség szegedi kerülete és a Dugonics András
Bajtársi Egyesület Visszaemlékező ünnepségét
Babitzkv Ede "mond a sirnál ünnepi beszédet, dr.
Halász Pál belvárosi plébános imát mond. Az ünnepséget rendező egyesületek felkérik tagjaikai,
hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg.
Amennyiben esős idő lenne, az ünnepséget
a
kultúrpalotában Tömörkény István arcképe elölt
tartják meg.

(

Paplan

elsöre-dü kivitelben
gyári'áron készülnek

Soós La'0«né

pap'anüzemében. Szered, Deák Ferenc u. 2.

— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten
született: 14 fiu és 23 leány. Házasságot kötöttek:
Radványi Ferenc és Yincze Rozália, Barátb Tmré
és Ferkó Piroska, Fodor István és Paré Gizella,
Varga Vidor és Schner Zsuzsanna, Kovács István
és Németh Mária, Sipos Ferenc és Kádár Viktória. Komlósi Ferenc és Csaniangó Terézia, Kis
Lajos és Kasza Julianna. Elhaltak: örv. Tapodó
Junosné 81, özv. Lovászi Antalné 78, Szaniszló
Istvánné 52, Komjáthi Sándorué 31, Nagy József
1 napos, ifj. Sándor Mihály 25, Kocsis János 23,
Majoros Irén 3 hó. Oláh Irén 2 hó, Domán Mátyás
64, Erdős Gábor 74, Becker Pál 30, Ádám Lajos
Tavaszi férfi- és n ö l r a h á l
G3, Papp Szilveszter 25 nap, Tanács Zsuzsanna
445 17, Kiss Mihálvné 33, Vekter Margit 59, Bor Árfest««se, tisztittassa
pád 76, Süveges Mihály 25, özv. Kovács Lipót né
82, Krislófi Jánosné 52, Fazekas Margit 2 'hó,
Börcsök Ánlalné 74, Bokor Adolf 81, Kis András.Mérey a. 5/b, ipartelep; Cttaba u. 46. l e l ; 30 67. áé, 37 és 5imcm Etelka 33 eves horáluiv,

H A V A I Pf kelmefestő-és
I ML veyvtiszfííőná!

újból v í z h a t l a n , lHf
impteg*
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— Szakülcs az egyetemen. Az Egyetem Barátai
Egyésülete természettudományi szákosztálya hét*
főn délután 5 órakor szakülést tart az általános
és szervetlén vegytani intézet előadótermében a
Dóm-tcren. A szakülés tárgysorozata: dr. Ferenczi István: A zempléni Szigethegység geológiája, dr. Miháltz István: Az 1941 január 30—31-i
porhullás Szeged környékén, dr. Budó Agostom
Dialektromos veszteségek és molekulaszerkezet,
Üléselnök: dr. Koch Sándor. Belépés díjtalan,
vendégeket szívesen lát az elnökség.
— Esküvő.. Sc b t'Cfcr Zsuzsa és Va r ga YL
dor ma délelőtt fél 12 órakor tartják esküvőjüket a kistemuloniban. (Minden külön értesítés
helyeit.)
507

Dr. meo. uszfó-heszítmftiueK
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békebeli minőségben kaphatók

Vafda

(Bokor)

drogériában

Kitűnt s z a p p a n l i z f t twilulé

— Háztartási alüalpiazoltak kitüntetése. A Katolikus Háziasszony Szövetség ezévben is tuegrendezi május 18-án délután 5 órakor a hosszabb
ideig egyhelyben szolgáló háztartási alkalmazottak kitüntetési ünnepségét. Kérik a háziasszonyokat, jelentsék be a kitüntetésre méltó alkalmazottjaikat. Elismerő okmányt, bronz ezüstözött és
aranyozott érmeket ad a szövetség aszerint, kinek milyen hosszú á szolgálati ideje. A bejelentéseket AVpád-tcr 5, ' szám ' alatt lehet eszközölni
május 12-ig.
— Végrehajtás _ viharokkal. Tumultuózus jelenet játszódott lc jánuár 20-án Klárafalván. Réd s i József adóvégrehajtó több adőtisztviselövel
együtt foglalni ment T ó t b An'talfiéhoz. Amikor
az asszony meglátta az adóhivatali tisztviselőket,
nagy lármát csapott és a végrehajtóra, támadt.
Segítségére sictett Rozália nevü leánya és az udvarban" tartózkodó B o r o s János napszámos.
Tóthhé leánya és Boros hatósági közeg elleni
erőszak miatt kerültek szombaton a törvényszék
B ó k a y.tanácsa elé.' A. bíróság a bizonyítás le*
föívtátása után . Tóthnct nyolcnapi fogházbüntetéssel. Tóth Rozáliát és Borost 40—10 pengő
péiizbüntcléssél' sújtotta.
— Betörőt fogott el az őrszemes rendőr. Vakmerő betörőt tett ártalmatlanná szombaton reggel
a Makkos-erdő közelében az őrszemes rendőr, öt
nappal ezelőtt történt, hogy betörő járt F a r k a s
Sándor tisztviselő Csongrádi-sugárúti lakásában,
A tettes álkulcs segítségével hatolt be a házba^
ahonnat több értékes holmi között ellopta a tisztviselő kerékpárját is. A nyomozás során az őrszemes rendőr a Makkos-erdő közelében figyel*
mes lett egy gyanúsan viselkedő férfire, aki. kerékpárt tolt maga mellett. Igazolásra szólította
fel a gyanúsan viselkedő férfit, akit később »
rendörségre kísért Itt kiderült, hogy. az elfogottat
F a r k a s C s a m a n g ó Ferencnek hívják- Rövid vallatás után beismerte, hogy öt nappal ezelőtt a Csongrádi-sugáruton ő követte el a betörést. Farkas Csamangó Ferencet a rendőrség letartóztatta.
_ A Nemzeti Munkaközpont hirel A Nemzeti
Munkaközpont beadványára a polgármester értesi tette a vezetőséget, hogy a szekérfuvarosokát 3
Tisza-pályaudvar kapuja előtti közterület használatától eltiltja, mert az utóbbi időkben elszaporodtak az iparigazolvány nélkül működő fuvartv
sók. — A Nemzeti Munkaközpont a kereskedelmi
és iparkamaránál lépést tett azok ellen a kereskedők és iparosok ellen, akik a légoltalmi készültség ideje alatt a légoltalmi szolgálatot teljesítő alkalmazottaik fizetéséből a légoltalmi
"szolgálatban eltöltött időért járó összeget levonták."

Felhívás
BLNKÓCZY BERTALAN
. , ,
cukorka
Üzletéi
á tv ette
r*
(Tisza Lajos-körut 39). Felhívom az üzlet hitelezőit, hogy 3 napon belül követeléseiket jcleintsék be dr. Kormányt
Benő ügyvédemnél, különbeni jogkövetkezmények terhe mellftt.
Szeged, 1911 április 26.
m
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— Gyomor-, bél-, maj- és anyagcsercbetegek
szívesen isznak reggelenként felkeléskor egy-egy
pohár természetes »Ferenc József* keserüvizct,
mert ennek hashajtó hatása gyors és biztos, igen
enyhe s ezért nagyon kellemes. Kérdezze meg orvosát!
— Hangverseny a Magyar Ujságirók Országos
Nyugdíjintézetének jubileuma alkalmából. A Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézete ebben
az esztendőben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Az ünnepségek sorát, amelyekkel az Országos Magyar Sajtókamara ezt a jubileumot emlékezetessé akarja tenni, ünnepi hangverseny vezeti be a Magyar Művelődés Házában (Városi
színház) szerdán, május 21-én. Az ünnepségek fővédnökségét a főméltóságu asszony vállalta el. Az
Országos Magyar Sajtókamara az ünnepi est megrendezésére rendezőbizottságot szervezett, amelynek elnöke vitéz K o l o s v á r y B o r c s a Mihály, a sajtókamara elnöke. A kétórás műsor keretében, amelyet a rádió is közvetít, a hazai és
külföldi színjátszás legnagyobb ériékei lépnek fel.
— Adomány HZ árvízkárosultaknak. Az árvízkárosultak javára szombaton a következő adomány érkezett a Délniagyarország kiadóhivata'ához: R o s m a n n Dávid 10 pengő. Az összeget
rendeltetési helyére juttattuk.
— Hajdúszoboszlói gyógyfürdő ma már európai hirü. Az ország egyik legolcsóbb és páratlan
gyógyhatású fürdője. Fedett gyógymedencék, ivócsarnok, inhalatórium, strandfürdő, hullámfürdő.
Páratlan eredményes fürdő-, ivó- és belélegzőkurák. A fürdőt Hajdúszoboszló 73 és 78°-os sós-,
jódos-, bromos-, hidrocarbonátos hévvizei táplálják. 3000 liter forróviz percenként Magyar- és
németnyelvű ismertetővel készséggel szolgál a
fürdő igazgatósága.

KOZMETIKA
ü

szépség

iiikai

R. O.-né.
KOZMETIKAI ÜZENETEK:
E. L.-né: Nem szabad arcát zsíroznia, mivel
arcbőre úgyis zsiros természetű. Megfelelő arcvizet és krémpótlót használjon.
Régi előfizető neje: Nincs a keltő kőzött öszszefüggés. Mindenesetre jól teszi, ha előbb háziorvosával megvizsgáltatja magát.
Szőke asszony 23: Arcolajial mossa te esténként
v
Makó 25: Szeplőitöl könnyűszerrel megszabadulhat. Nem költséges.

Hormonos és vitaminos
arcvizek, krémek, olajok, púderek. Szeplő elleni fényvédő szerek.

R e ü e r

Oszkárné

kozmetikai
Intézete
Szeged, Dugonics-tér 11, I. em. Telefon 26-0*
Arcápolás. Szépséghibák szemölcsök, szőrszá
lak végleges eltávolítása.
Fénykezelés.
Tanítványok kiképzése. Olcsó bérletrendszer.

LUCZA
j

M

Mm m

MŰVÉSZET

FILM

= Murát! Lili vendégjátéka. M u r á t i
Lili
kétségtelenül egyik legérdekesebb színésznőnk, —
furcsa, hogy még az ő vendégjátéka alkalmából
sem telt meg ezúttal a színház nézőtere. (AB ok
nyilván a mai színházi viszonyokban keresendő.)
Holott valóban vidám és kacagással teli estét
produkált Vaszary bohóckodásokkal teljes burleszk-bohózatában. >Az ö r d ö g n e m a l s z i k *
Éváját keresve sem lehet jobban kiosztani Muráti Lilinél, aki pompás otthont teremt magának
ebben a felnőtt-gyermekek részére préselt levegőben. (Holott színészi talentuma és mindenekfölött egyénisége nemcsak erre és nemcsak ilyenre
termett.) Annyi jóizű humorral, ellenállhatatlan
gesztussal, hamisítatlan vaszarys hanghordozással, a fejtetőreállitott jeleneteknek oly öntudatos
pointirozásával üzi előre a komédiát, hogy a siker és a harsogó kacagás kikerülhetetlen, öntudatos, vérbeli és ezenfelül érdekes komédiás,
minden gesztusának súlya van és pompás tempóval viszi előre a végeredményben gyermeki játékot. Olykor magát az előadást is dirigálja a
színpadi öntudat és a siker biztonságával, néha
egy-egy ottfelejtett mimikája harsány derűt vált
ki a legfelsőbb régiókban. Ezenfelül pedig bemutatott a bohózati stilus mellett néhány igéző toilctte-et ls. A nézőtér harsány jókedvvel rendületlenül tapsolta kedvencét és mellette a kipróbált
előadás többi fényezőjét is: Horváthot,
Záchot.
Fogarassvt, Krémért. Almássyt. Szokolyt. Madarászt. MSrkyt, Balajthyt és a többieket.

Újhold

xioftatcsfésf mázolás*

Lévai Antal

B e r l i n i k i f u t 3 4.

szám.

A SZÍNHÁZ HETI MŰSORA:
Vasárnap délután: Limonádéezrcdee (Mérsékelt helyárak).
Vasárnap este: Limonádéezrede*.
Hétfő: Limonádéezxedes (összevont A- és Bbérlet 28-ban).
Kedd délután: Pezsgős vacsora (Filléres helyárak).
Kedd este: Kaland (Rab Erzsi felléptével. Filléres helyárak).
A SZÍNHÁZI IRODA HTRET:
A limonádéezredes a békeidők legkedvesebb
és nagyon szellemes énekes vígjátéka vasárnap
kétszer is szinre kerül a Városi Színházban. Délután 4 órakor mérsékelt helyárakkal és este bérletszünetben. A kitűnő zenés'vigjáték olyan pazar
szereposztásban fut, hogy a pénteki premier közönsége nem győzött .eleget kacagni a jobbnál
jobb színészi alakításokon. A vasárnapi két előadáson kivül a Limonádéezredes hétfőn este is
műsorra kerül összevont A- és B-bérlet 28-ban.
Figyelje a színház utolsó heti előadásait.
Kedden fs két előadást tart a színház. Délután
4 órai kezdettel a mulf héten nagy sikerrel bemutatott remek humora Pezsgős vacsora filléres
helyárakkal. A Pezsgős vacsora szerzője Békeffy
István, akinek neve már maga is biztositjs
*
kivételes sikert, hiszen az utóbbi évek" legnagyobb sikerű vígjátékai majd mind tőle származnak. Az előjelek szerint zsúfolt ház fog mulatni.
Eheti szenzáció a Vígszínház slágere: Fenség,
fizetek.
A szezon irodaim! sikere Mára! Sándor Kaland
eimű színműve, az idő rövidsége miatt kedd este
kerül utoljára szinre. Ezalkalommal az Igazgatóság filléres helyár akkal tűzte műsorra, hogy
mindenkinek"1 módjában legyen megnézni ezt a
költői szépségű darabot. A keddi előadásnak külön érdekességet ad az a körűlménv, hogy Sán'dor Iza szerepét vendégszereplő, Rati Essfter fogja játszani.
.Ilin! Fenség fíeetek. Jfinf Fenség fizetek. JŐnl
Már csak egy hét éa bezárni a színház.
"Az igazgatóság kéri az Igen tisztelt bérlőket,
hogy a hátralevő bérletrészleteket a titkárt h l v f
I talban befizetni sziv«*kedj«e£
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(Jcanette MacDonald és Eddy Nelson uj filmje
a Belvárosi Mozib»n)
Csupa dal, csupa hangulat és holdfényes romantika ez a film, minden egyesült benne, ami
amerikai zenésfilmet népszerűvé tehet: helyenként izgalmaktól túlfűtött, másutt vidám, vagy
regényes cselekmény, tetszetős miliő és a két
sziv-kedvenc: Jeanette M a c D o n a l d és Eddy
N e l s o n bűbájos kettőse. A cselekmény a francia forradalom előtti napokba vezeti a nézőt, a
kalandos természetű Vidier herceg az elnyomottak élére áll s ezért rabszolgaként szöknie kell
Párishól. Egy szépséges és gazdag leány gyarmati birtokára kerül s előbb ő les* rabszolgája
a tündérszép kisasszonynak, később — egy Robinson-szerü szigeten, ahol a hajótöröttek minlaállamot alkotnak és boldogan éldegélnek _ a leány
lesz rabja »Vidier polgártársának.
Eddig a cselekmény. De ami igazi vonzerővel
ruházza fel, az a festői beállítású és remek kórusokkal aláfestett jelenetek egész sora s talár
elsőként a két nagy énekes-sztár ragyogó áriáinak és duettjeinek sorozata. Bámulatos ar. amerikai sláger-fantázia: még a Marseillesből is szerelmi happy-endet aláfestő *song«-ot tudnak csinálni... Sok kedves, fülbemászó dal hamarosan
népszerűvé fog válni éppúgy, mint a »Rosemarie<
fndíán dala. vrurv az Orgonarirágr.ás* na gr szerelmi kettőse.
A híradóban Újvidék holdon visszatérését köszönti lelkes tapssal a közönség

TŐZSDE

jutányosán vállal

A szépség elképzelhetetlen egészség nélkül
Minden nőnek kötelessége megtanulnia a mérsékletet akár munkáról, akár sportról, akár evésről
vágy szórakozásról van szó. Aki szép akar maradni, annak kiegyensúlyozott életet kell folytatnia.
A rossz kedv, a harag a női arc legnagyobb
ellensége Nincs a világnak az a krémje és az a
festéke, amely ezeknek az indulatoknak kártékony
nyomait eltünteti az arcról.
A sport a szépség legfőbb ápolója. Az a legideálisabb sport, ahol a test izmai egyidejűleg
dolgoznak és ebből az egyidejűségből nem fakadhat egyéb, mint harmónia és szépség.
Manapság az az asszony, aki nem használ
rúzst, olyan, mintha beteg volna. Az emberek első pillanatra ítélnek és a festék helyes alkalmazása ebben az első impresszióban nagy szerepet
játszik.
' A szép nőnek alkalmazkodnia kell az évszak
szineihez is, melynek változásával a ruhaszinek
is változnak, amire tekintettel kell lenni az arcfestékek árnyalatának megválasztásánál is.
Nem tulmenni a mértéken, fokozni a természetes előnyök hatását és elkerülni a túlzásokat, ez
a festék kezelésének a művészete: ft szépség titka.
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Telefon:

Budapesti értéUtözisdczáriat. Szilárd
irányzattal, élénk forgalommal nyitott a hétvégi tőzsde. A Bauxit üzleti forgalmát már a nyitás pillanatában félóra hosszáig felfüggesztették. A vásárlási kedv a piac egész területére kiterjedt.
Bár a magas pénzajánlatokra megfelelő áru is
jelentkezett, a részvények árfolyamai kisebb ingadozás után tovább emelkedtek. A Bauxiton kívül a Fegyver és az Izzó forgalma volt átmenetileg felfüggesztve. Zárlatig a helyzet alig változott és a tőzsde szilárd irányzattal, árnyereségekkel zárult. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 241.—, Kőszén 701.—, Ganz 28.15, Egyesült Tzzó 280.—, Szeged kenderfonógyár 118 —.
Zürichi deviza zárlat. Páris 9.72 fél, London
17.30, Newyork 431.12. Miláné 21.77 fél. Berlin
172.50. Szófia 4.25. Athén 2.87 fél. Bukarest 2.00.
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. Angol font —.—, belga ír. —.— dán kor. —.—, dinár
, dollár 343.00—348.00, francia frank
— h o l l a n d i forint —.—, eseh-szlovák korona
— — (20 K-nál nagyobb címletek kivételével),
szlovák kor. 11.45—11.75 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével, kanadai dollár 250-300. 'evá
— , leu 3.20—3.40. lira 17.40—17.90. német márka
— , svéd kor. 71.70l-72.70. svájci frank 70.60—
1

80.60.

Budapesti terménvtőzsdezáriat. A terménytőzsdén csendes volt az üzleti forgalom. Az árak változatlanok.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 78 kg-os 24.—. rozs 71 kg-os 20.—. sörárpa
kiváló 2600. sörárpa I. 25.90, sőrárpa 24.00, ipari
68 kg-os 23.80, takarmányárpa 65—66 kg-os 21.80,
takarmányárpa középminőségü 20.80. zab 41 kg-tw
22.70. kukorica 19.86
CsikSRói terménytőzsdezárlat. Buza alig tartott. Májusra 91—01 egynyolcad juliusra 88 ölTengeri alig tartott. Májusr* 68.5. juliusra 68.25,
szeptemberre 68 ötnvolead. Rozs jól tartott. Májusra 45. juliusra 53.75, szeptemberre 515.

Sx^n
többféle minőségben és

Tűzifa,

olcsó

árban

házhoz

szállítva

Schubert

fcaphatd

Emil

fakereskedöncl, Brüsszeli-kőrut 5. sz. és Sándorutca 1 szám.
5üü

W

10-TS

, ,

ára

Nemzeti Takarékosság és Unió tag.

M

to

DÉLMAGYARORSZÁG
Vasárnap, 194L Á P R I L I S 27.

KÖZGAZDASÁG
Kültn fmrengedélyi
és kiitön üzemanyagot kaphatnak
a társasgépkocsik
a Budapesti Nemzetközi Vásárra
Szerte az országban igen sok kisebb-nagyobb
autóbusz és társasgépkocsi áll a helyi és helyközi forgalom lebonyolításának
szolgálatájban.
Most, hogy a vasúti és autóközlekedés erősen
korlátozott, a kereskedelem- és közlekedésügyi
minisztérium a Budapesti NemzeLközi Vásár rendezőségének kérésérc hozzájárult ahhoz, hogy a
Vásár ideje alatt, május 2-töl május 12-ig, ezek
a társasgépkocsik az ország bármelv löszéből
Budapestre hozhassák fel a Vásár látogatóit. A
pesti útra, természetesen, külön fuvarengedély
Kell. Az erre vonatkozó kérelmet a társasgépkocsi tulajdonos küldje bc közvetlenül a m. kir. kereskedelem- cs közlekedésügyi minisztériumnak.
A kérvényben annyi pesti útra kell külön engedélyt kérni, ahányszor a gépkocsi május 2-töl
12-ig Budapestre óhajt vásárlátogatókat szállítani Fel kell tüntetni a társasgépkocsi engedélyét
kiállitö hatóság nevét, az engedély számát s a
kocsira vonatkozó mindazokat az adatokat, amelyek az engedélyokiratban is fel vannak sorolva.
Ugyanabban a kérvényben kérhetik a társasgépkocsi tulajdonosai a budapesti úthoz, vagy az
Utakhoz szükséges külön üzemanyag engedélyezését és kiutalását is. Nagyon indokolt esetben
taxiautók, vagy egyéb magántulajdonban levő fizetett fuvarok céljára rendszeresen használt személygépkocsik is folyamodhatnak a külön utazá3i engedélyért és a külön üzemanyag kiutalásáért.
A Budapesti Nemzetközi Vásár május 2-án
kezdődik és május 12-én este zárul. Erre való tekintettel a lársasgéukocsik Budapestről vissza
legkorábban május 2-án délben indulhatnak és
legkésőbb május 12-ének déli 12_órájáig kell Budapestre megérkezniük.
_oQo-»
T( 'A' szegedi kamara a felszabadult Bácska
érdekképviseleteiért. A kamara meleghangú
körlevelet intézet a felszabadult Báésbodrog
varmegye ipartestületeihez. Á levéllel együtt a
kamara minden' testületnek öt könyvet küldött,
amelyek' a legfontosabb felvilágosításokat adj á k a magyar iparjogról, adójogról, szociálpolitikai rendelkezésekről, továbbá a legfontosabb közgazdasági törvényekről és rendeletekr ő l A szegedi kamara rezetősége, dr. KoVsondy
Gyula miniszteri biztos és dr- Demény Alajos
főtitkár május első felében a helyszínen keresik fel a felszabadult területek ipartestületeit
és kereskedőtestületeit.
)( A lextilnagykercskedők kijelölése. A szesédi kereskedelmi és iparkamara kerületében
rövidesen megtörténik a körzeti textilnagykereskedők kijelölése. A rendelet értelmében a. kérelmeket az érdekelteknek a kereskedelmi es
iparkamarához kellett eljuttatniok és a kamara véleménye kíséretében a kérelmeket április
31-én terjesztette fel az Árúellátási Bizottsághoz. A szegedi kamara kerületébe báróin körzet tartozik, a bajai, a békéscsaba—gyulai és
a szegedi körzet A kamara megállapította.,
hogy a kötött forgalom előtti időben a bajai
körzetben négy, a békéscsaba—gyulai körzetbeu
kilenc és a szegedi körzetben 25 rőfös-, rövidárú- és'zsinegárúnagykereskedő működött. Á
megadott batáridőig 132 kérelem futott be a
kamarához, a bajai körzetből 20, a bckéscsaba—
gyulai körzetből 43, a szegedi körzetből 69. A
kamara a megadott batáridőre pontosan feldolgozta a nagy anyagot és a kérelmeket véleménye kíséretében beterjesztette.
X A SZEGEDI PIAC ÁRAT. A tegnapi hetipiacon felhajtottak 23 borjut. 4 bárányt, 410 választási uiaiácot. A? állatai ak a következők voltak: borjú kilója 1.20—1.30, bárány 110—1.20, választási malac párja 45—70 pengő. Hus. Marha-

hús T. r. 2.16, II. r. 1.34, III. r. J.60, borjúcomb
2.60, lapocka 2.20, karaj 2.00-2.20, nyakas 1.60.
szegy 1.60, paprikásnak 1.50—1.60, sertéskaraj 2.70
3.00, comb csonttal 2.60, cson't nélkül 3.02, lapocka csonttal 2.60, csont nélkül 3.02, tarja 2.10, oldalas 2.00, zsiszalonna bőrrel 2.64, bor nélkül
2.84, háj 3.06, zsír 3.30 P. Teljes tej literje piacon 26, csarnokban 28 fillér. Baromfi. Csirke
rántani való párja 3.50—5.00, kilója 3.10—4.50,
nagyobb párja 6—8, kilója 2.50—3.00, tyúk párja
6—12, kilója 1.90—2.10, kacsa sovány párja 6—14,
hízott kilója 2.20—2.40, sovány lud párja 14—16,
hizolt kilója 2.10—2.60, tojás kilója 1.80—2.16, da-

rabja "10—12 fillér. Gyümölcs. Anna ícü nemes faj
1.40-250, közönséges 1.00—1.40, dió héjjas 1.301.50, narancs 1.20—1.60, kilója, citrom darabja 8—
12 fillér. Zöldség. Burgonya: nyári rózsa 11—13
őszi rózsa 10—12, Ella 9—11, Gülbaba 11—13, ok
tott rózsa 11—13, Krüger 8—9, takarmányburgonyí
7—8 fillér kilója, vöröshagyma 16—26, uj csomoja
4—14, fokhagyma 40—70, uj csomója 6—18, petie*
zselyem S—20, sárgarépa 8—26, vöröscékla kú
lója 10—12, zeller darabja 4—20, torina 50—121
spenót 12—21, sóska 18—10, prokedli csomója fiié, hónapos retek 6 -16, saláta feje 2—14, füzá»
rcs paprika füzérje 2.80—5 pengő.

Vasárnap: Vasoías-SVSE a Vasutas-stadionban
Előtétek:

Vasutas-vegucs-Postás

Szeged egyetlen komoly, vasárnapi sporteseménye a Vasutas-stadionban bonyolódik le. Itt méri
össze erejét a szegedi vasutascsapat a sopronival.
A piros-kékek függetlenül attól, hogy első hely
felé vezető utjukban nem kaphatnak sehol sem
deffektus't, már csak azért is meg akarják nyerni az SVSE-elleni meccset, mert ősszel Sopronban
0:2 arányú vereséget szenvedtek. Be akarják bizonyítani, hogy kizárólag balszerencsén múlott az
a vereség, Ez érthető is, hiszen a bajnokaspiránsnak a kilencedik helyezett soproniaktól nem kaphat ki. Azért nem szabad lebecsülni a soproni
csapatot, amely a tavaszi idényben egészen jól
szerepel és megleptésekre is képes. Mindenesetre a szegedi csatároknak sokkal eredményesebbnek kell lenniük, mint eddigi meccseiken voltak.
A vedelem ideig-óráig tudja tartani azt az egy,
legfeljebb kétgólos vezetést, amit az utóbbi időben megszokott szerezni a csatárlánc, de egyszer
ez a kitűnő formáció is felmondhatja a szolgálatot, ami könnyen a bajnokságba kerülhet A Vasutas-osatároknak vasárnap csak egy kötelességük
lehet: minden helvzetben lőni. amire alkalmuk is
lesz. hiszen a fedezetsor mindig tömni szokta labdákkal a támadókat A két Borbély játékától függ
elsősorban a csatáriam; eredményessége.
A délután fél 5 órakor Moldoványi vezetésével
kezdődő játékra igv áll ki a két csapat:
Vasutas: Papp—Domonkos, Sajtos I.—Sebők
II., Baíoghv. Varga—Sebők I., Borbély I., Péti,
Borhélv II.. Kecskés.
SVSE: Kovács—KőrmTves, Konrád—Salamon,
Rakó. Vermes—Fekete, Boros. Tóth, Horváth II.,
Horváth I.
A soproniak táviratban közölték a szegediek,
kel. hogy vasárnap hajnalban érkeznek Szegedre
és kérték, hogy szállásról gondoskodjanak. Á kérésnek eleget tett a Vasutas.
Az NB II. osztályú meccs előjátéka a délután
fél 3 órakor kezdődő Vasutas-vegyes—Postás barátságos mérkőzés lesz.
Az NB II. Duna-csoportjának többi mérkőzése- D Macrvarság—BLK, SzFC—Poslás, ZuglóPénzügy, SFAC-ETO, Vasas—DVAG.

Szetted—EleMeomoa
a
Laiorea-uícában
Két győzelem önbizalmával megerősödve áll
ki vasárnap Budapesten, a Latorca-utcában a
Szeged az Elektromos ellen. A mérkőzésre a körülményekhez képest megfelelően
készült fel a
Szeged, amelynek játékosgárdája pénteken éjszaka utazott el Budapestre. Két játékos: Baráti és
Mester autón ment ? csapat után szombaton délután. A papírforma szerint a piros-fehéreknek
kell megnyerni ezt a mérkőzést, helyzetüket azonban megnehezíti az, bogy. a játék Budapesten, a
Latorca-utcában lesz, ahol még nemigen tudtak
győzni. Nagyon jói jönne a szegcdi együttesnek a
győzelem, mert már vasárnap is előrerukkolhat
a tabellán. Nem-valószínű ugyanis, hogy a Szolnok Budapesten győzni tud a RSzKRT ellen és a
WMFC aligha vesz el pontot a/ Újpesttől. A piros-fehérek megközelíthetik a harmadik helyet,
amelyet most a DMAYAG tart, de amellyel Szegeden veszi majd fel a.küzdelmet. Ezért lenne fontos, hogy a piros-fehérek győzzenek. A Szeged a

Gamma-elleni összetételben veszi fel a küzdelmei
vasárnap.
Az NB L osztály többi mérkőzése: SBTC-*
G'anima, DMA VAG—Kispest,
Törekvés-Tokod,
WMFC—Ujpes't, Fcrencvái-QS—Haladás, BS^K'E
—Szolnok,
X A Vasutas és Szabadka. A régi sportén!*
berek bizonyára emlékeznek arra, bogy annakidején a Szegedi VSE-nck csaknem teljes
csapata a szabadkai vasutasegyüttesböl került
ki. A szerbek üldözése elől-Szegedre menekül*
tek a szabadkai futballisták és a SsYSE-be*
folytatták eredményes működésüket. Bokor,
Czeglédy, Füzessérj, Faragó, Karlovics
I,
Karlovicz II. és Karlovicz III., valamint Végit,
a válogatott kapus adta a magvát a szegedi
piros-kékeknek. Amíg ők itt a SzAK arany*
korában kétszer is megnyerték a bajnoksá*
got, addig régi egyesületük a SzVAK áíala*
kult ZsAK-ká. A hazatért csapat most ismét
felveheti régi nevét. Kézenfekvő, hogy aá
SzVSE elsősorban velük akarja felvenni *
sportérintkezést. Éppen ezért Bakos Béla, M
SzVSE titkára, aki szintén Szabadkáról mene*
kült, a jövő héten a visszatért, városba uta*
zik és tárgyalásokat folytát mérközésrende*
zés ügyében. Bakos Béla "tárgyalni fog a sza*
badkai Sporttal és a Bácskával is, de érint*
kezéét keres a Sanddal is, amely most ismét
SzMTE lehet.
X A Tanítóképző kiskunhalasi kupamérkŐzl*
se. A Tanitóképző vasárnap Kiskunhalason ven*
ciégszerepet. Ellenfele a református gimnázium
együttese lesz, amellvcl a Szent László-vándor*
dijért méri össze erejct. Tekintettel arra, hogy «
kiskunhalasiak tudásáról jó kirek vannak forga*
lomban, a szegediek győzelme nehéznek látszik.
X Kct bajnoki meccs aa alföldi kerületben. 1*
DLASz — amint jelentettük — csak abban aü
esetben engedélyezett vasárnapra bajnoki meccset
az alföldi kerületben, ha valamelyik játék Iého*
nyolitására az érdekeltek közösen kértek enge*
délyt. Az egész kerületben négy ilyen csapat volt?
a HMTE. a Toldi, az UTC és'a Kunsági. A kö*
zös kérelem alapján az alszövctség engedélyezte
a játékokat és ennek értelmében vasárnap a Liga*
utcában lejátszák az UTC—Kunsági ifjúsági baj*
noki meccset és Hódmezővásárhelyen a IIMTE-^
Toldi II. osztályú bajnoki mérkőzést. A szegedi
játék délután 5 "órakor kezdődik Schmődl vezetésevet. A Toldinak a miniszteri biztos visszaadta
szereplési engedélyét. A vásárhelyi meccset K 0 "
vács vezeti.
X Solt eltávozik Szegedről. A SzEAC-ol, amel*
az idényben annyi játékosát elvesztette, ismét érzékeny Veszteség éri. Eltávozik Szegedről Solt, a«
együttes kiváló csatára. Solt közölte, hogy távo*
zása következtében aligha állhat a jövőben a csa*
pat rendelkezésére, a SzEAC vezetősége viszont
bizik abban, hogy a játékos továbbra is szerep©!'1
bet az egyetemistáknál.
_

Rózfakectve'ok figyelmébe*
Cserepes, niagastörzsü és bokorrózsák legszebb
cs legújabb fajokban, valamint futórózsa és
pelopsis veitci kaphatók.: DEMETER I
cs FIAI szöllő, rózsa- és g y ü m ö l c s f a i s k o l á j á b a n .
Újszeged, Szöregi-ut 42.
^
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bUbOrUTKOÜ
Szeged város területén 1941 április 19-töl április 26-ig a kővetkező ingatlanok cseréltek gazdát:
Bata János szegedi lakos eladta Katona Antal és neje szegedi lakosoknak Faphalom dűlőkéit 2 hold 254 n. öl szántóját, 9.16 K kat, tjöve.dfilmmel, 2310 P vételárért.
Balogh József szegedi lakos eladta Márton
Ferenc szegedi lakosnak Barát dülőbeli 959 n. öl
rét és szántóját. 4.08 K kat. tjövedelcmmel, 1246.08
P vételárért.
Kiss Józsefné és társai szegedi lakosok eladták Tóth Péterné és társa szegedi lakosoknak Bo, dora dülőbeli 392 n. öl szántójukat, 5.13 K kát.
tjövedelemmel 862.40 P vételárért
Ifj. Bárkányi István és társa szegedi lakosok
eladták Körmendi János és neje szegedi lakosoknak Gajgonya dülőbeli 1000 n. öl vegyes földjüket.
431 K kat. tjövedelemmel 1100 P vételárért.
A Szegedi Kézműves Bank felszámolás alatt
v«Uó szegedi cég eladta a Nemzeti Hitelintézet budapesti bejegyzett cégnek, Kölcsei-u. 7, illetve
7b. sz. a. lakóházát, 70.3 n. öl udvarral. 30.000 P
vételárért.
Varga Antalné szegedi lakos eladta ifj. Börcsök József és neje szegedi lakosoknak Nagy Mátyás dülőbeli 317 n. öl szöllö és szántóját, 2.43 K
kat. tjövedelemmel, 500 P vételárért.
• Magda István szegedi lakos eladta Szabó VinT
'Oéné szegedi lakosnak. Madarásztó dülőbeli 743
*. öl rétjét, 4.18 K kat. tjövedelemmel, 549.40 P
vételárért.
Papp Imre és társa szegedi lakosok eladták
Vásárhelyi Károly és társa szeegdl lakosoknak
Alsó Ásotthalom "dülőbeli 1209 n. öl szántó és
szöllöjüket, 6.12 K kat. tjövedelemmel, 710 P vétel árért.
Engi Menyhért kískundorozsmai lakos eladta
•"Bogi Tmre és neje szegedi lakosoknak Tart dülőbeli 880 n. öl szántóját. 9.53 K kat. tjövedelemmel, a rajta lévő lakóházzal, 1400 P vételárért.
Dési Vilmos és neje szegedi lakosok eladták
Bálás Elemér és társai szegedi lakosoknak Késmárki-u. 11 sz. a. lakóházukat. 148 n. öl kertttel,
%24 K kat. tjövedelemmel. 13.800 P vételárért.
Bóka Tstvánné szegedi lakos eladta Sebők Ans
talné és társai szegedi lakosoknak Ladányi dülőbeli 1 hold 1414 n. öl szántó és legelőjét. 1083
K kat tjövedelemmel. 4219.60 P vételárért.
. Balogh István és neje szegedi lakosok eladták
Keméndi Andrásné szegedi lakosnak, Vajda-u. lb.
sz. a. 80 n. öl házhelyűket. 1500 P vételárért.
Szeged sz. kir. váro6 adóhivatalától
30.961—1941. va. sz.
Tárgy: Katonai családi segélyek kifizetése.

Hirdetmény

Katonai szolgálatra bevonultak hozzátartozói
részére az 1941. évi április hónapra esedékes
családi segélyek kifizetése a városi adóhivatalban
a következő napokon történik.
Május 1-én A, A, B, C, Cs, D, E, É, F, G, Gy,
május 2-án H, I, J, K, L, Ly, M, N, Ny,
május 3-án O, ö, P, Q, R, S, T, Ty, U, 8, V,
% 'A Zs
.
kezdőbetüjü bevonultak hozzátartozói részére a I
város egész területéről, tehát akár a belvárosban, telepeken, feketéken, vagy Felső- és Alsó' banyán laknak.
Ezeken a napokon a családi segély felvétele
"égett mindenkinek a városi adóhivatalban a
Vili. adókerületnél kell jelentkezni.
Azon Felső- vagy Alsótanyán lakók résüére,
akik a családi segélyt a fenti napokon nem vették fel, a kifizetés az alsótanyaik részére május
bó 20-án, az alsótanyai közigazgatási kirendeltségnél, a felsőtanyaiak részére május 27-éo a fel*
sötanyai közigazgatási kirendeltségnél történik.
Minden családi segély felvételére jogosult teltetlenül hozza magával saját rendőrségi bcjclcntelapját és amennyiben a bevonult időközben teszerelt volna, ugy ann a k katonakönyvét (igazolvanylapját) is, melyben a katonai szolgáját kez(|
ő és végző ideje számokkal bc van jegyezve,
i családi segélyek kiűzetése hétfőn délelőtt
J—18 óra között, szombaton 8—12 óra között, a
tebbi napokon 8—13 óra között történik.
A családi segélyt a bevonult semmiesetre
sem veheti fel. azt csakis a hozzátartozók részé1
ra lehet kifizetni.
'
^ A családi segélyt utalváayozissa] kapcsolatos
«&réssd vagy panasszal közvetlenül a népjóléti
divataihoz kel) fordulni
Szeged. 1911 április hó 26-án.
'
'
,Vor»e> Adóhivatal

nLCrfrOL
Bútorozott különbejáratu tiszta szoba kiadó.
Hétvezér u. 27.
Utcai szoba bútorozva
vagy üresen kiadó. Relémen ti. 11, I. 5.
Bútorozott szoba utcai,
kapualatti különbeiárattal, kápukulcesal kiadó. Rigó utca 32a.
Tiszja bútorozott szoba pontos fizetőnek —
kiad-). Mars téi 20 II. 1.
Lépcsőházi bejáratú bu
torozott szoba azonnalra kiadó. Báró Jósikáit. 35, emelet.
Kiadó kétágyas bútorozott szoba ágynemű nélkül, konyha használattal május l-ére. Különálló épületben emeleti
kis szoba,
folyóvlzes
mozsdóval, villannyal,
havi 16 pengőért május
l-re kiadó. Somogyi u.
6. 3 sz. kapu,
házfelügyelőnél.
Különbejáratu
lépcsőházi, utcai, emeleti bútorozott szoba, esetleg
irodának május 1 kiadó. Tisza Lajos körút
66 sz.
Belvárosban url háznál
bútorozott szobát
Jó
ellátással ajánlok. Érdeklődést kérem a kiadóhivatalban: Otthon
jeligére leadnf.
Lépcsőházi különbejáratu, földszinti, bútorozott szoba azonnalra
kiadó. Kazínczl ntca 15
Csinos, utcai különbejáratu bútorozott szoba tisztviselőnek kiadó,
lifttel. Feketesas n. 92,

111. 33

Csinosan
bútorozott
ezoba fürdőszoba használattal 1 vagy 2 személynek kiadó. Bercsényi u. 17. I. 3.
Különbejáratu bútorozott szoba fürdőszobahasználattal kiadó, elsejére. Kigyó u. 3 sz.
földszint 6 ajtó.
Szépen bútorozott két
szoba mosdófülkével és
különbejáratu előszobával kiadó azonnalra
is. Érdeklődni
Akos
magüzlet, Kiss nten

Újszegeit legszebb Helyén villanegyedben 3
szobás magánvilla télies komforttal
egé»zn, vagy 1 szoba bútorozva, 2 szoba üresen,
konyha,
fürdőszobahasználattal azonnal kiadó. Érd. 23-56 telefon.

Hölgyfodrász
segédleányt felvesz
Bálint
fodrász, Kossuth Lajoísugárut 3
Gyakorlott vegyi vasalonő munkát keres. Jelige: Szorgalmas.

Kiadó 2 szobás villaszerű magánház
szép
kerttel, villany bent, —•
Dorozsmán, Kisfaludtutca 21. Majlá'th fűszerüzlet.
Magányos nő jobb lakótársat keres, bútor
nélkül Vitéz u. 29.
Kapualatti bútorozott
szoba úriembernek, egy
üzlethelyiség kiadó. —
Érd. d. é. 9—12. Marosu. 16
Egy szobás, komfortos
lakást kqresek, esetleg
albérletben üresen: —
Azonnalra is jeligére.
Szobatársat! Teljes ellátás, fürdőszoba használat Belvárosban 80
P. Érd Széchenyi tér
15, I. cm. 9 a.
Üres féregmentes szoba kiadó. Horváth Mihály n. 9. félemelet 1.
Utcai nagy szoba rendelőnek vagv irodának
is megfelel, kiadó. Polgár utca 24, I. em. 3.
Két, három szobás lakást keresek a közelben. Cim: Vénusz Drogéria, Mikszáth K.
5.1 sz.

mm" •

- si'in'i'i——•—p—irm——ntm

Bútorozott szobámba
nő lakótársat kere«ek
május l-re. Szent István tér 8,
földszint
jobb.
Elegáns 5 szobás, összkomfortos lakás kiadó.
Kárász u. 8, augusztus
t-ére. esetleg azonnalra.
Május f-re 2 ablakos
üteái lakás előszobával
kiadó. Attila u. 4.
Üzlethelyiség kiadó, lakásnak is alkalmas. —
Szatvmnz utca 7a.

FOTOKOPIK

okmány fényképezés

LIEBMANN

Kelemen utca I I

400

Kétszobás
utcai

Cl

MN

irnriátmfin^MMB^1MllM Ifi M

roötta.

n

«

Stoppoltwaa ruháit •
•Budapestit kézmiMö;
vénél. Eredeti gyári
beszövések. Qzlet: (H<gt aörkerttel szemben.

komfariu

lakás
(elő-, fürdő-, cselédszoba)
kompletten
bútorozva május l-re
kiadó. Tábor utca 5.
Lampel.
502
Szoba elő-, fürdőszobás
főbérleti
garzon lakás
bútorozva kiadó. Báró
Jóafea H
Keresek
egy
szoba,
konyhás lakást: 3 szemé)* jeligére

l i l f t M ü l l t a i is.
n
i ^ a i u t ímfifim
rsY«Tiwvnp«

MltttT » k t « .

IGAZOLVÁNYKÉPEK
sürgőt esetben 10 perc
alatt késett Koeó totó,
Mikszáth Kálmán u. VL
3 drb gyorsfénykép 1
pengő. Felvételek
is készülnek.

este

Gyermek mellé,
vagy
házvezetőnőnek elmenne perfekt főző: Drilány jeligére.

MÉRNÖKI

CYANIROPA
Dr. Bertalan József vegyészmérnök igen jutánvosan dolgozik ÉrdakTődni Maros u. 15 sz.
Raktárhelyiség mellette
13 sz. alatt, a műhelyben. Telefon-hivó szöm
15-94.
257
Megbízható, becsületes,
magányos asszony takarításért kis
szobát
keres. Bán Tstvánné,
Menhely u. lb.
Németül tanit
olcsón
és jól Báró Jóíika u.
37. sz.
Egy magányos özvegy
állást keres,
elmenne
gyermek mellé anyaheIvettesnek vagy üzletbe
kiszolgálni, esetleg kisebb háztartás vezetését vállalná Címe Petőfi S. sugárut 48 sz.
Vidékre is.
Kifut ólcánv' fölvétetik
elsejére. Sfivegh
cukrászda, Kelemen utca 7.
Ügyes tanulóleány —
hölgvfodrászatban azon
nal felvétetik. Széchenyi
tér 8. udvarban.
Varróleány
állandóra
felvétetik. Fodor u. 4, I
em. 2. ajtó
TANULÓ
és KIFUTÓ
felvétetik, TöLCSÉRIcukrász. Tisza Lajoskörut 34.
264
Kifutót — 16 éven aluli,
kerékpározni tudót, időleges kisegi tőnek felveszünk. Merino, Kárász u. 12.
(
Férfi, női
fehérneművarrást és javítást vállalok. Zákány ntca 5a,
földszint 1 ajtó.
Gyakorlott
KÉZILEANYT és TANULÓLEANYT felvesz
STEINERNÉ
Dugonics tér 1| sz.,
I. em. 4.
265

1333B3S5&
LakáafBtfittenfUi Váüalef

Két szoba, irodának —
•agy garzon szoba közvetlen külön fürdőszobával azonnalra kiadó.
Petőfi S. sugárut 1, —
földszint jobb.

H
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APRÓHIRDETÉSEK

.Angóra és juhgyapju
bérfonást vállalok,
_
fonni tanítok. Angóra
gyapjút veszek.
özv.
Welwártné, Tömörkény
u. 10.
Gyermektelen házaspár
házmesteri állást keres. Cim: Kárász • 15,
Kereskedelmi hivatal.
Női kiszolgálói állást
keresek élelmiszer. —
esetleg trafikba, készpénz biztosítékom 500ig: Szorgalmas 2 jelige.
Fiatal, agilis férfi önállómunkakörrel fix és
jutalékra sakvixkihordásra felvétetik, Osztrovszky a. 27,
Kőtttözködők figyelmébe, a
legmodernebb
mintákkal és hengerekkel festem be a lakását, olcsón és gyorsan.
Levél hívásra
híutooz
megyek. Bozófci festő,
Somogyitelep, II. n. 91.
Kereskedelmi
admiaísztjádókban, tréaJiaásbajs, expediálásban
pwfekt
őskeresztény
munkaerő elhelvezked
mer. önálló ielisóre.

15—16 éves leányt köny
nyü munkára
felveszünk. Jelentkezni délelőtt 9 és 10 óra között Tisza Lalos körút
54. I. emelet bal
Házmesternének raaa
nos asszonyt vagy leányt felvesz. Kis Tisza
Dugonics tér 2.
Szép kéz- és gépírással urileány d. e.-re elhelyezkedést keres: —
Megbízható jeligére a
kiadóba.

Intelligens jómegjelenésü perfekt szobaleánv
25-30 év kőzött, aki
főzni is tud, jelentkezzék Arany J. ti. 5 szám
alatt a házfelügyelőnél.
Bejárónőt keresek bosz
szu bizonyítvánnyal —
parkettás, kis lakáshoz
Szentgvörgy u. 4 földszint 6.
Bejárónőt felveszek. —
« 2, I- em.X

Löiá^pót
LöiTjéiT

ezetűnőnek ajánlIfá«ez<
kozik jobb nő idősebb
házaspárhoz,
esetleg
magányoshoz: Becsületes 30 jeligére a kiadóban.
Házvezetőnő perfekt —
íőzőnő ajánlkozik bejáró főzőnőnek Í6. KeW
men u. 11, I. 5. ajtó.
Istelügens
középkora
nő háztartás vezetését
vállalná jobb
házban
Budapestre:
Komoly
jeligére.
CiVermekszerető főző*
mindenest jó bizonyítvánnyal felveszek, tehet
idősebb is. Horvéthné,
Hullám n. 8, I. Cftta 13,
3—4 között.
Megbízható fiatal mindenest felveszek. Mikszáth K. u. 5. Rózsa.
*.i.'raaMniiaBmaw

Május tizenötre, esetleg
előbbre keresek jólföző
gyermekszeretö komoly
mindenes leányt. Jelentkezés Tisza Laloskőrut 20, II. 3, hétrőtől d. e. 8-11 közt.
Jól főző flúndenest —
hosszú bizonyítvánnyal
felveszek május 1-re.
Bogdán. Széchenyi téri
JÓL FÖZÖ
MINDENEST
vagy mindenes szobaleányt keresek 2 személyes háztartás részére május l-re. Szent
Mihály u. 6a
269

HmJnQallafi
ELADÓ
ro*gasföldezintes családi 5 szobás, hallos, nite
den komforttal,
szép
kerttel külön gazdasági udvarral. Kápolna *.
17 szám. (Kálváriánál).
Megtekinthető hétköznap délben 12—2 óráig,
vasárnap bármikor.
246
Eladó jól jövedelmező,
nagy emeletes. U lakásos báz. Ugyanott 1
butoro-ort szoba
kiadó. Fodor utca 4 az.
Kálvária tér 12 alattT50 négyszögöles tetok
aladé.

12

D É L M A G Y A R Ö R S Z AG'
Vasárnap, 1941. Á P R I L I S 27.

Eleüö olcsó hózdO, siölló
cs szántó lonudsbiriohoh!
Lladó adómci.tes bérház forgalmas piacnál
9500 P evi bérjoved. 200.000 P. Háztelek íorgahnas utou n. ölenkint 130 P. Újszegeden
családi ház, 4 szobás, fürdőszobás, szép kerttel 161)00 P. Újszegeden adómentes családi
haz, 4 ssrobás fürdőszobás, nagy kerüeJ 22.000
F.liaztelek körúton belül 9000, 14.000 P és
• eljebb. Családi báz 3 szobás kerttel, FcLőváros. korúinál 6500 P. Adómentes, magasföldszmtes ház. két lakással, kerttel, Rókuson 13
szer P. Magasföldszintes báz 2 és 3 szobás lakásokkal, kerttel templomnál 15.500 P. MagasjSölds/inlcs ház 2x2, 5x1 szobás lakással,
nagy udvarral, köves ulon 20.500 P. Emeletes
uzlqtes saiokbérház 2 és 3 szobás, fürdőszobás
lakással, körúton 25.000 P. Kétemeletes bérház
8 lakással, főútvonalon 35.000 P. Emeletes tlri
ház 4 szobás, komfortos 2 és 1 szobás lakással, szép kerttel, körúton belül 32.000 P. Emeletes sarokbérliáz üzletekkel. 6 lakással. 3SOO
P jőv. 40.000 P. Kéteniclelfs bérház 1, 2. 3
szobás, fürdőszobás lakásokkal 4500 P jövedelemmel 55.000 P. Belvárosi bérház 2, 3 4 szobás modern lakásokkal 5300 P jöv. 65.000 P.
Kélem. bérház főúton 6000 P évi jöv. 80.000'P.
Nagv belvárosi bérház, 11.000 P jöv. 135,000
P. Szőllő és gyümölcsös I hold, 2 szobás lakóházzal 5000 P 2 holdas sziilló cs CvümölcsS* 2
szobás tanyával Domaszéken 10000 P. 10 holdas szöllö é.s cviimölcsös tanyával felszereléssel, állomásnál'30.000 P. 3 hold szántó Vásárhelyi sneárut végén, n. öle 2 P. 1755 n. öl
szántó Serkéli dűlőben, n. öle2P. 12 holdas
szántó tanyával, müntnál 20.000 P. 56 holdas
szántó tanyával Bánálban, holdankinf 1400 P.
30 holdas bánáti szántó lanvával 36.000 P.
•118 holdas bánáti szántó lanvával 120.000 P.
Nagy választék!
'Alkalmi vclclck!

M é s e r n Á
P. M. irodában. Szegeden, Horlliy

M. u.

2.

(Kulturoalntánál.)
Adómentes 2 vagy
3
szobás magáházat keresek készpénzért: Alsóváros jeligére.
A l k a l m i olcsó
Jtázvételek!
Belvárosban 3 cm. jöv
ánassziv szép
bérház,
modern, komf. lakásokba! 1.05.00): másik
§
em. jöv. bérház 70.000;
'2x2 szobás adóm.
aj
ház 13.000; adóm. 8 és
.1 Szobás uj ház 700C;2
.szobás uj ház 6000 P.
Megv. LÁZ.4R irodától
"Attila utca 5. Telefon:
33-56
119
Újszegeden József f őhérceg telep. Szcbeniutca 8 sz. ház eladó.

JÓ ÓBOROK
kaphatók termelői borkimérésben! Borpinee,
Arany János u. és Berzsenyi u- sarok.
505

Konyhabútor
és fényezett háló állandó raktára
RÓZSA NÁNDOR asztalosnál, Pacsirta utca
8 szám.
231

1850-1874
leveleit és bélyegeit
jól ért ékesítheti. —
Béiyegkereskedés,
Iskola u. 29 l'eiefon
19-03
398
ZONGORA
planinó, harmónium ol
cső áron. Kedvező részlet Csere, vétel. Olcsó
bérlet Dr. Seböknézon
gora termel. Petőfi suf&nu Ja.
ítí

Esrv SINGERz-féle bilRárd soknak őrömet
a tulajdonosnak örömön kívül jövedelmei
jelent
AWTRL ffS ffil
^ VMDPir.A SZESED m.

Kossuth Lajos s.-ut 84
Fűszer-, rőfös- és festék üzlet berendezés 7küiön is eladó. Tápé,
Kossuth u. 27.
Faj galambok és szódás üvegek kert diszitésére eladók.
Vasasszentpéter u. 13 ű. ház-*
mesternél.
Eladó egy bárompalánkos kétpárevezős teljesen uj csónak. Megtekinthető Kovács csónakosnál, Maros utca. Eladó ugyanitt egy
jóállapotban lévő strandkabin is.
Eladók:
félhálóbutör,
ágy, szekrény, .ükrösmosdó, női ruhák, 38-as
félcipő. Feketcsas utca
15, I. em. 1.
Keveset használt 3 pár
•10 sz. férfi cipők eladó.
Uóbiárt basa utca 47.
Valódi tehénbőr vasutas táska eladó. AVambach böröndös. Oroszlán u.
Női kerékpár kifogástalan állapotban eladó. _
Hegedűs, Török u. la.
Jókarban
használt

levő,

alig

iroa sz(olt
hcrcsch
Cimét a
rek*

kiadóba

kéJuö

Egy 170 dm. széles kézfszövőszék, uj üstökkel,
bordákkal, többféle maradék fonalak eladók.
El-la jelige alatt kiadó.
Szeles, erfís,
6 méter
hossza padlás
lépcső
puhafából eladó. Ákos
magkereskedés,
Klssutca (Pórisi Nagy Áruházzal szemben).
Tizedes mázsák 750 és
1000 kg-os prima állapotban levő, uj hitelesitésüek sulvokkal —
együtt eladók. Érdeklődni Ákos magkereskedés, Kiss utca (Párisi Nagyáruházzal szemben).
Centrál bobinos szabógép, nőnek is alkalmas,
élőre, hátra varró, jó
karban olcsón eladó. —Somogyi telep_ I. u. 12.
Villamos végállomásnál.
Kifogástalan
állapotban középtermetre férfi
felöltöt, raglánt vennék készpénzért: Tisztviselő jcL a kiadóba.
Gázsparherdt,
képek
összecsukós
vaságy,
selyemkendö. gyermek
kerti szerszámok,
japán virágok.
meséskönyvek eladók. Frkctesas u. 72. II. 19, baJ
kapu.
Használt szalongarnitura, konzol tükör, biedermeier garnitúra eladó. Hétköznapon: Vitéz u. 7. I. em. 2.
Jókarban lévő segédmotoros csónak vitorlásnak is megfelel, jutányosán eladó. Delibáb' utca 4.
Agynemüliuzatok,
damaszt abroszok, poreellántányér
készletek,
kézimunkák eladók —
Mikszáth utca 4, I. bal,
délután 2—4-ig.

Istállótrágya ealdő. -A
Hangya fatelep, Bócsikörut 34.
Eladó sötétkék aago!
gyermekkocsi, modem
sportkocsi. Petőfi sugárut 55.

Wörinyrédwlml anroi,
Dormant Wasch, neodendrin, vinol, kénpor, móritól, arzola, solbár, darsin. — FESTÉKFÉLÉKBEN nagy választék. KERÉKPÁR ós
kerékpár összes alkatrészei legolcsóbb beszerzési helye S E B ő K
fixletebcn
SZEGED-ALSÓKÖZPONT.
Telelőn 80i.

Egylóerős villanymotor
megvételre kerestetik.
Ajánlat Holczer cukrászda, Szentháromságüfca.
Egy pár uj finom női
cipő 3G, eladó, teljesen
uj. Deák F. u. 21, II. 7.
Költözés fotvtán eladó
rollós szekrény, bőrdivány, konsnl tükör, előszoba fal, kis garnitúra, rézágy, 5x5 szmlrna
szőnyeg.' Megtekinthető
d. e.' 9 11. Széchenyitér 7, II. 20.
Elköltözés miatt eladó:
egy előszoba fal. konyha asztal gvurótáhlával. konvha edény, befőttes üveg és
egyéb
auróságok.
Polgár u.
24, H. em. 5a.
Kárpitosnak is megfelelő erős szövetfüggnrivök, fekete csizmanndrág eladók, Hctvezéru. 4S. emelet.
Gukorkaüzlet berendezés. lerendezést tárffvak. üvegek sth egyen
ként is eladók és azonnal is elvihetők. Bonbónierre eukorkaBzlö'l.
Széchenvi tér 15.
Jókarban levő SHB eladó. Bocskav ulea 1.

s

solingeni o l l ó k ,
borotvák, kések
nagv válaszlékban kaphatók, azok köszörű !é.sét, javítását felelősség
800 mellett vállalja
Fráter műköszörűs
Mi!f«ztth Kilrotn n. 5.
Segédmotoros kerékpár
Csepel gyártmány, jókarban eladó. Rigó utca 32a.
Egy jókarban lévő mély
gyermekkocsit vennék.
Ilirschl, Sziliéri sugárul 40
Fehér konyhabútor és
egy szép sötét rókaboa
eladó. Petőfi sugárút
14 sz.
II AROMKARATOS
BRILLIANS
gyürii megbizásból eladó BOKOR ékszerésznél, Ketétnes utca 7.
263

kér:
253

ARANYAT
legmagasabb napi áron
vesz
BOKOR
ékszerész, Kelemen utca 7.
263

Rádió.
gyermekkerékpár 3 kerekű, 2 ruhaszekrénv, ágy, éjjeliszekrény. nagv
tükör
eladók. Jókai n. 9 íz.,
emelet.

rt fehér bor hordó télelekben eladó, ördögh
Szent Ferenc u. 9.

Szíves pártfogást
Rákos.

Gazdák

Dupla ágv. 36-os női
cipők. falióra, gázresó.
rádió garnitúra cíndó.
Tömörkény u. Keller.

Üzlethelyiség kiadó és
söntés eladó. Petőfi S.
sugárut 75.

MEGNYÍLIK

DóhánySrudám Fodorutca 10 alól 15 alá helyezem. Eladó konyhaszekrény (vendéglősnek
is megfelel), sezlon, stelázsi, forgatható levelezőlap tartó.
Philips
hangszórót vennék.

Gyermekkocsi, eleráns,
feliér, kifogástalan állapotban eladó. Fáy, ._
Madách u. 8.

Ebédlő- és konvbakredene, asztal, szék, vaságy. szalmazsákkal s:b.
eladó. Fried, Attila u.
4. sz.

Kettő ezüstróka eladó
Damjanich u. 11.

HALLd,
Kállay liget vendéglő
május 1-én

Réz luszter,
ugyanott
léc és heveder eladó. —
eák F n. IX
•ILA DÓ
szoba válaszfal, üvegezett, 1x3 méter, 4x2 méter nagyságban. Kálvária u. 40.
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ELADÓ
EGY FFKETE
HINTÓ
egy sárga homokfutó
és egy igás kocsf. —
KÖZPONTI
TEJCSARNOK rt.
Párisi körút 16 szám.
20$
Egy könnyű vas csónak mindenre alkalnvis,
eladó. Párisi körút 3.

figyelmébe!

Szuperfoszfát, péüsó, kátlsó.

Szeged sz. klr. város gazdasági hivatala,
385—1941'. gh. SA

Hirdetmény
Közhírré teszem, hogy Újszegeden CserökS
dűlőben Százi Jrinos nevén levő 37 fsz. 200 n. öl
terület a helyszínen 1911. évi április hó 30-án,
szerdán délelőtt 9 órakor,
Etclkasoron levő vizallás halászati joga *
helyszínen 1941. évi április hó 30-án, szerdán délelőtt 10 órakor,
felsővárosi külső szérűskertben és a széiűs.
kert mellett levő területek a helyszínen 1911.. évi
április hó 30 -án, szerdán délelőtt 11 órakor,
a felsővárosi bikaistállónál levő vizállásos terület halászati joga és a 29 fsz. volt dr. Ballá
Izidor bérlete 1 hold terület a helyszínen 1941.
évi április hó 30-án, szerdán délelőtt fél 12 órakor,
Baktó dűlőben 492 fsz., esetleg több terület is
a 492. fsz-nál kezdve 1941. évi április hó 30-án,
szerdán délután 1 órakor azonnali fizetés mellel! bérbeadom.
Szeged, 1911. évi április hó 12-én.
Balázs Mihály városgazda.
Szeged sz. kir. város adóhivatalától.
30.148—30,152/1911. va. sz.
Tárgy: OFB. haszonbér és járadék*
hátralékok behajtása.

Hirdetmény

Szeged sz. kir. város adóhivatala közhirré teszi hogy az Országos Földbirtokrendezö Bíróság
egyesbirája azok ellen, 1. akik Szeged sz kir. város földbirtokából 66.975-1928. és 23.353-1927,
számú Ítélettel juttatott kishaszonbérlctck után
itélqltcl megállapított és már 1910 október, illetve november 1-én esedékes haszonbérekel ismételt felhívásra sem fizették meg, az 1928. XLI. ta
10. §-a utolsó bekezdésének 2. pontja alapján;
2. aki Szeged sz. kir. város ingatlanából 30.408
1924. OFB. számú határozatokkal jóváhagyott
járadék tételek után megállapított és már 1910 április illetve október 1-én esedékes járadékösszegeket és kamatokat ismételt felhívásra sem fizették meg az 5500—1924. M. D. rend. 31. §-a értelmében
a kielégítési végrehajtást elrendeli:
A végrehajtás foganatosításával az Országos
.Földbirtokrendezö Bíróság a fentebb idézett jogszabályok értelmében Szeged város adóhivatalát
bizzá meg. A zálogolás foganatosítása előtt felhívja a városi adóhivatal a 600—1927. P. M. rendelet 47. §-a értelmében hátralékosokat, hogy hátralékukat 8 nap alatt fizessék be, mert a befizetés elmulasztása a hátralékok követelésének fenntartásával a juttatások elvesztését is maga után
vonhatja.
Az Országos Földbirtokrendezö Biróság 1266,
1791, 1796. 1233 és 1234—941. számú végzései ellen a közléstől számított 15 nap alatt fellebbezés-1
nek van helye az Országos Földbirtokrendezö Bi-1
röság tanácsához;
Szeged, 1941 április hó 27.
Városi adóhivatal

ICÜlÖMttíV
ÖRÖK TITOK
marad és boldog Tesz.
ha házassági űgvben
bizalommal fordul: Méltóságos Asszonyhoz. —
Budapest,, főpostafiók:
364. Válaszboríték —Csak cimre felel. 126b.
Egy 37 éves alacsony
termetű önhibámon kívül elvált iparos férfi
vagyok, tehát szeretnék
megismerkedni házasság céljából egy
alacsony termetű
szetcnyebb özvegyasszony-!
nyal vagy elvált, esetleg hajadonnal 30—10
évér., kinek magánlakása van, csak az válaszoljon- Házasfcűg. jtT

Szerkesztésért cs kiadásért felel;

BEREY

GÉZA

főszerkesztő,
a Délmagyarország Hírlap- é.s Nyomdavállalat Rtügyvezető-igazgatója.
Szerkesztőség: Szeged, Rudolf-tér 6., I. cm. - ®J*
szakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiad
hivatal: Szeged, Aradi-utca 8. _ Telefon (szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 13-06Kiadótulajdonos,
Dclmagyaro^
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógéf>éB
Szeged. Kálvária-utca 14.. telefon 10-81
Felelős üz'i.öjveztjő: Allaha István.

