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K E R E S Z T E N Y POLITIKAI NAPILAP

A második tavaszi offenzíva
kezdete előtt

Athén elfoglalása után a görög csapatokat Krétába.
angolokat Egyiptomba szálliftiák — Súlyos támadások
csapatszállító hajók ellen - Hirek német-török megnemtámadási szerződés alakulásáról

A Wilhelmstrasse a délkeleteurópai határrendezésről

imádás kezdődött Egyiptom határán — Dessie elesett
— Degauliista kísérlet Francia-Szomállban
^ A görög félszigeten befejezéshez közelednek a
^amüveletek. A német csapatok a termopylei szoáttörése után vasárnap reggel behatoltak
la
.®5 egész nap tartott a bevonulás a katonais S siár korábban kiürített görög fővárosba. Még
I* athéni bevonulás előtt ejtőernyős csapatok elg 8»®lták Korinthoszi, benyomultak & Pcloponéés a görög—angol ellenállás leküzdése
tthr bilí< jkba vettek Patrasz kikötőjet. Az athéni
"'ó szombaton este adott ki utoljára közlést,
?2
*®1 egyidejűleg P a p a g o s z görög főparancs-

nok lemondott tisztségéről, utóda G u d e r e s t
lett. Ilir szerint a görög csapatokat Krétába, a
brit csapatokat Egyiptomba szállítják.
Vasárnap német és olasz csapatok erős támadásba kezdtek Soltomnál és 30—50 kilométer mélységben benyomultak Egyiptom területére, Sidi el
Barani irányában. Tobruknál heves támadások és
ellentámadások váltogatják egymást, a helyzet itt
nem változott. ITctfőn az olasz csapatok hosszú,
hősies ellenállás után kiürítették az abesszíniai
Dessiet.

occshcn elöhészifft megbesrffés volt
Berlin, április 28. A külföldi sajtó egy b"irészéről származó állításokkal szemben
?
I "rilhelmstfassen hétfőn mégegyszer rámnarra, hogy Ribbenlrop külügyminiszter
^ Oianó gróf olasz külügyminiszter legutóbbi
találkozásán "kizárólag a délkcleteurópai
^Ürendczés előkészítéséről volt szó. ÉrtcJcczl egyáltalán nem lehel beszélni, sőt ilyenkilátásba helyezésére sem áll fenn sem»ti
t

ok.

s

Itteni politikai körökben jnagysfázaM fűztek ahhoz a német sajtó által használt kifejezőshes is, amely Németországot védekező és
rendteremtő hatalomnak mondja. H a a német
sajtó ilyen fogalmat használ — mondják berlini politikai körökben —, akkor azt nem kizárólag az európai ujjárendezés nagy eszméjének
értelmében használja. Magától értetődik, hogy
ez az ujjárendezés a tengelytől indul ki. (MTI),

®rozafo$ nemei reoiiföfámadosok angol hatók ellen

véderőfőparanesnoksága j ges támadások összeomlottak, az ellenség súlyos
I veszteségeket szenvedett
A
— Az Anglia körüli tengerrészen a német légilégihaderő további megsemmisítő csapéhaderő vasárnap és a hétfőre virradó éjszaka eli t m ^ r t P i r c u s é s hlrcta közötti t«ngerrészcn a
te]j kapatok elszállítására összevont szállító-, ' süllyesztett két kereskedelmi hajót és őt másik
L >
kísérőim jókra. Április 20-án görög vize- nagy kereskedelmi hajót súlyosan megrongált.
Ulál
süllyesztenünk cl. Ezenkívül bomba- Harcirepülögépek a hétfőre virradó éjszaka jó
látási viszonyok között bombázták Portsmooth
lolxkal
' brit
megrongáltunk Krétától északra egy
hajógyártelepét és kikötőberendezéseit. Vasárnap
?]m ° r kálót és 19 más hajót. E hajók cgyrészc
két ellenséges harcirepülögépnek az alacsony zárt
k
ZUt0ltnak
Mót
tókinlhctő. Április 27-én egy cirfelhőzet védelmében sikerült behatolnia TjTywdj(,t » va'amint egy 5000 tonnás kereskedelmi hanémetország fölé. Bombatalálatok következtében
e süll
kCre
yesz'tettüük, két másik cirkálót és 12
egy gyárban többen meghaltak vagy megsebesülVédelmi hajót súlyosan megrongáltunk.
tck. Az épületekben csak csekély kár esett és az
A
. német csapatoknak a még hátralevő pö- sem okozott fennakadást a termelésben. Hétfőn
és peloponezoszj területek megtiszt'tá- éjszaka az ellenség birodalmi terület felett nem
v
°natkozó mozdulatai tervszerűen haladnak hajtott végre hadműveletet. Az ellenség április
líl,^" A légierő kötelékei Argos és Tripolisz köze- 23-tól 27-ig összesen 100 repülőgépet veszteit.
a
Ugyanebben az időszakban a nésist • e s a l t ^
eredményesen támadtak ellenséges erőket.
Eq
2ök.ifrikáhan Tobruktój kiindulva ellensí- csak kilrne gép volt,
április 28. A

M

olaszon Kihritcífóh

nm\tt

ttcgszaiifAk Morful és visszaverleka fobrukl onőol erftk támedAsAt
lah

tüJ °l
Olaszországban, április 28. Az olasz I és német zuhanóbombázó alakulatok Tobruk
^ s z ó l á s közli'!
környékén ellenséges ütegállásokat, gépjármüveket és táborhelyeket támadtak.
sl5tt ^ ^ o s z t a s o k és fcketcingesek ma dél— Ecletafrikdban tovább folyik vsapalainlt
mc ssállották
éit ?
Korfut. Hétfőn reggel az
derekas ellenállása az ellenséges nyomással
gopesitett
ÍV©
gyalogsági zászlóalj elfoglalszemben. Dessiét kiürítettük, Aladhi szakaszán
ellenséges támadásokat vertünk vissza,
a tobf
— Az Atlanti-óceánon egyik tengeralattjá^Zt ^ í'T aÍMbaH
"to
arcvonalon az
Ver
maddst
rónk
elsüllyesztett egy 10000 topná? ellenséges
-tUnl f
bérelt meg, amelyet visszaes na
M veszteségeket okoztunk. Olasz segédeijrkáló*

XVII. Ivfoluam
Albint nem bomtózté
Berlin, április 28. A Német TI jelfeüü/Miftt jétértcsül't helyen közjik, az egész balkáni hadjárat
alatt egyetlen bomba sem hullott a görög fővárosra, egyetlen géppuskalövést sem teltek Athén ellen. A német légihaderő támadásait kivétel nélkül az Athéntől sok kilométernyi távolságban levő
l'ireus kikötő ellen intézte, ahol az összevont
brit csapatszállítók és hadihajók határozottan ka*
tonai célpontokat nyújtottak. Az angol rádió ferdít, ha azt állitja, hogy német repülőgépek Athéni
bombázták cs géppuskával lőttek az athéni lakosságra Athén bevétele napján, amikor cz a támadás állítólag megtörtént, ezen a vidéken egyáltalán nem vetettek harcba német repülőgépeket,
mert az angolok olyan gyorsan elmenekültek,
hogy a görög főváros megszállásakor egyáltalán
nem került Sor semmiféle harcicseleknainyre,
(MTI)

Az ausztráliai csapatokat
kivonták Görögorszáabö*
Amszterdam, április 28. A Német Távirat?
Iroda jelenti: Az angol rádió jelentése szerint
az ausztráliai hadügyminiszter hétfőn közölte,
hogy az ausztráliai csapatokat kivonják Görögországból.

Török-ntmet megnemtámadási
szerződés ?
Berlin, április 28. Török lapok vasárnap arról írtak, hogy Törökország megnemtámadási
szerződést köt Németországgal. A WilheLnstrassen ezzel Kapcsolatban egy újságíró kérdésére kijelentették, hogy erről a kérdésről nem
nyilatkozhatnak és nem is tudnak a kérdésről
semmi határozottat mondani. (MTI). _

Százegy halottja van
Tripolisz bombázásának
Az olasz főhadiszállás közleménye jelenti,
Högy Tfiipoliszban az angol részről történt tengeri és légi bombázás százegy embert ölt meg,
köztük mintegy husz olaszt, A sebesültek száma*
körülbelül háromszáz.

lindbergh kilépeti
a tar talékos tisztek egyesületéből
Newyork, április 28. L ' i n b e r g b ezredes irás»
ban bejelentette Rooseveltnek, bogy kilép a tartalékos tiszti egyesületből. Lindbergh közölte,
hogy elhatározását a múlt héten róla tett kijelentések miatt hozta meg. Lindbergh önként jelentkezett az Egyesült-Államok tartalékos légi hadtestébe és fokozatosan előlépett kapitánnyá, majd
ezredessé. Lindbergh elszigetelődési
felfogásai
Roosevelt elnököt ölyan kijelentésekre birta, amelyek szerint őt rézkigyónak, az Egyesült-Államok;
legveszedelmesebb
kígyójának nevével illette.
Ugyanezen a sajtóértekezleten Roosevelt kijelentette, hogy a katonái hatóságok nem hívták be
Lindberghet fényleges katonai szolgálatra « nemzetközi helyzetről vallott nézetei miatt. (MTI)

Angol partraszállás a Perzsaöbölben
Ankara, április 28. Mint most utólag Eltűnik, az angolok a Perzsa-öbölben nem csupán
Basránál, hanem Kovcitbcn és a Bahrein-szigr-,
teken is csapatokat szállítottak partra. Ezenkívül a Perzsa-öböl kijáratánál lövő Etfiagsi é*
Gvadán kikötőkben további csapattestek állanak készenlétben.

mn

spaniFoiország t% Poríotano
Beriín, április 18. Angol részről olyan híreket
terjesztettek, hogy Berlin Spanyolországban és
Portugáliában egyre erősebb diplomáciai tevékenységet fejt ki. Ezek a híresztelések az angoloknak arra az igyekezetére vetnek világot, hogy
nyugtalanságot akarnak teremteni ezeken a térti
leteken és a világhelyzetben sok bonyodalom oko
Kására alkalmas ujabb tényezőre akarnak szert
tenni — állapították meg hétfőn Berlinben. Német
részről ugyanakkor ismételten
hangsúlyozták,
hogy ezeknek az angol jelentéseknek további céljuk a?, hogy más vidékről eltérítsék a nemzet,
közi, érdeklődést és vitákat indítsanak olyan területekről, amelyek ilyenre egyáltalán nem alkalmasak. Á birodalmi főváros politikai köreiben ezzel kapcsolatban kijelentették, Spanyolország és
Portugália magatartásával tanuságot tett arról,

Berlin, SpSÜfs 58. X svájgl w J f ö
szakadatlanul a i r a törekszik, hogy NémA^
ssdgot 'és Olaszországot felmérgesítse. m *
S a l a z a r rádtafteszéde
választ adták hétfőn a Wilbehmstrassen
Lisszabon, április 28. $ a 1 a s a r portugál mi- újságírónak, aki a német rádiónak a
niszterelnök rádióbeszédet intéz a portugál népsajtóval szemben tett kijelentéseiről érdeklő1
hez, hogy megnyugtassa a közvéleményt az ország
dött. Lehet tették hozzá a WilhelmstraáSjJ
helyzetével kapcsolatosan. A legutóbbi napok esehogy egyszer majd Németországnak
is
ményei ugyanis erős nyugtalanságot kellettek
annyi ideje, hogy gondolkozzék Svájc MfWff^®''
Portugáliában. A diplomáciai tárgyalások arra
engedtek következtetni, hogy Portugália esetleg láséval összefüggő kérdésekről és akkor « « *
a közeljövőben belesodródik a háborús zónába. a német bifodalom sem lesz bijjával ntalá»9*'
Salazar miniszterelnök rádiószózatában ismerteti nak, amelyek azután majd a svájci sajtót is ue"
a diplomáciai helyzetet ós megnyugtatja a népet
a közvetlen veszedelemről szóló hírek tekinteté- m i meggondolásra késztetik. (MTI)
hen.
—oOo—

hoigy milyen kevéssé hajlandó megijedni m angolok rémhjrterjesztő tevékenységétől. (MTI)

DeraiiHiiista eröh hisrricic rrancia-Szoináltbait
Viehy, április 28. A gyarmat ügyi minisztérium
közli: Mint Dzsibutiból jelentik, angol gépesített
egységek támogatásával degaullista haderőkéi
vontak össze Franeia-Szomáli partjának déli szú
kasaán, különösen líaounala vidékén, a Dzsibuti
Iból Addis-Ahebába vezető vasút egyik állomása
•Bál. Más degaullista erők bir szerint partraszálltak Zeilában. Kisebb erők máris megkísérelték
eredménytelenül, hogy összeköttetésbe kerüljenek

egyes francia előőrsökkel, Egy degaullista repülőgép röpcédulákat dobott ie francia terület felett
A röplapok felszólítják a franciákat, bogy löenerkészletükkel és jármitvejkkel keljenek útra Baonnse irányába. A francia gyarmatügyi minisztérium
közlése szerint nem lehet szó arról, h<jgy a francia gyarmat összeköttetésbe lépjen a degaullistákkal. A francia minisztérium különben megadta
az utasításokat Francia-Szomália főnökének (MTI)

Churchill rádióbeszéde
Amszterdam, április 28. A Német TI jelentése
szerint C h u r c h i l l vasárnap esti rádióbeszédében többi között kijelentette, bogy Angliának,
ha fejjn akar maradni, döntő módon meg kell nyernie az atlanti csatát. Az angol miniszterelnök azt
a meggyőződését hangoztatta, hagy az atlanti csata hosszú és nehéz lesz s kimeneteié meg egyáltalában nem dőlt el. Mindamellett ennek a csatáuak
most Angliára kedvezőbb, bár fenyegetőbb szakasza következik.
Stockholmi jelentés szerint Churchill rádióbeszédében a balkáni helyzetet is érintette. Elmen
dotta, hogy Anglia már a háború előtt ígéretet
tett Görögországnak a segélynyújtásra vonatkozóan s ezt az igéretét meg kellett tartania.
— Jugoszlávia tragédiája az volt — mondotta
a Német Távirati Iroda jelentése szerint Churchill —, bogy olyan kormánya volt, amely alávetette magát a diktatúrának. A nép ugyan fellázadt
ea ellen, de későn ahhoz, hogy az országot meg
menthessék.
— A görögöket most letiporták — mondotta
Churchill —y a bátor hadseregek el vannak vág
va egymástól s az angoloknak azon kell íöreked
niök, hogy bármi uton visszajuthassanak a ten.
gerhea,
Bécs, április 28. A Völkiseher Beohariiter stockholmi jelentést közöJ, amelyben beszámol Cbur,
chili vasárnapi rádióbeszédéről. A lap kiemeli,
hogy Churchill kénytelen volt ünnepélyesen behirdetett rádióbeszédét elmondani anélkül, hogy a
Görögországban rekedt angolok sorsáról beszámolhatott voln». Churchill a görög kalandot a kővetkezőképpen magyarázta: Anglia a görögök segélynyújtási kérését nem utasíthatta vissza, mert
a háború előtt tett Ígérete kötelezte, azonban az
angol miniszterelnök elhallgatta azt, hogy tulajdonképpen Anglia uszította a görögöket a hábo-
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rúra s hogy az angol—francia csapatok partraszállásának terve már a háború kezdetétől fogva
befejezett tény volt. Anglia már a görög beavatkozás előtt tudta — irja a Völkischer Beobachter
hogy csapatai nem lesznek elegendőek, de arra
számitett, hogy az angol közbelépés Görögország
szomszédait is magával rántja. A lap szerir'
Churchill további beszédében Mussolinit támadt;'
Majd Oroszországot igyekezett más hatalmak éllé:
kijátszani. Végül Amerikával foglalkozott s azta!
fejezte be beszédét, bogy segítségnek az EgyesültÁllamokból kell jönnie.

az

Berlini lapok
csatáról

Allantioceanl

Berlin, április 28. A főváros estilapjai foglalkoznak C h u r c h i l l vasárnapi rádióbeszédével.
A Berliner Nachtausgabe megállapítja, hogy Chur.
chili szavai szerint Angliának a menekülésre való
reménye már csak akkor állhat fenn, ha addig a*
időpontig tartja magát, amikor az Egyesült-Államok hatékony beavatkosása egyáltalán lehetséges.
Churchill érzel közvetve kifejezést adott annak a
lehetőségnek, hogy Angliát 1041-ben leverhetik.
A Berliner Lokalauzeiger ezeket irja: »Churchill a mikrofon előtt, biztonságban a közbeszólásoktól, az ékesszólás minden eszközét igénybe
vette, hogy ax angolok figyelmét elterelje a görögországi leveretéstöl, Churchill azt állított./
hogy egyedül a* atlantióceáni csata hozhatna döntést* abban a reményben, bogy a tengeri háborút
nem lehet villámháború módjára folytatni és annak hatásai csupán később jelentkeznek. Chui>
chili kényszerűségében időnyereségre akar szert
tenni és világosan kijelentette, hogy Anglia
Egvcsült-Allamok segítsége nélkül már ma elveszett volna. (MTI)
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Megliosszabbitolták az uj acél
Z filléresek érvényességét
Budapest, április 38. A hivatalos lap
számában közzétett rendeletével a pénzügy^
niszter a simaperemü kétfilléres acél értf®,'
nek recés peremű acél érmékre való
sáré megállapított április 30-án lejáró
időt, október 91-ig meghosszabbította. E®®®'
fogva a simaperemü acél kétfilléreseket átof
i-élée végett október 3Ug kell a Nemzeti W 1*'
kos beszolgáltatni. A rendelet szerint azon!"1®
ettől az átcserélő sí batáridőtől függetlenül. J
simaperemü
agái kétfiUéreseket
magéit
Csak május 9Hg, állami is egyéb köspén$"\
csak július 91-ig kötelesek befizetésül éW ,
ni. Ezért a közönség érdekében áll. hogy a 'f
maperonü acél Vétfillérfesek átcseréléséről
rifibb gondoskodjék. (MTI)
o Q T"**"

A i érdélül felszab aűtrt*
euiléüérine
Budapest, április 28. Magyarország föméü®,
jU kormányzója Keletmagyarországnak és
'. lynek Mátyás király jubileumi esztendePl
történt felszabadítása emlékére alapított
érem alapszabályait legfelsőbb elhatározás®,
jóváhagyta. Az emlékéremre jogosultak mind®S
akik 1940. julius % és szeptember 30. között ' |
alább 38 napon át tényleges katonai, vagy eS
őrségi szolgálatot teljesítettek, — tartalékos ^
tek és legénységi állományú egyének, akik
szonnyoJcnapos tényleges katonai szolgálatot > j
szeptember 29-lka után érték el, de a t r ^ 6 t '
határt
a
honvédség
csapataival
^.„í
szeptembeaj 1 és 13. között lépték át, t o ^ ' j
a katona! közigazgatásnál alkalmazott vf £ ' e%
tisztviselők, a rendőrségnek, pénsügyőr®®^^az aUamvasútaknak, a postának a tagjai. ® 3
a trianoni határt szeptember 4. és 13.
U
e
honvédság éaapataival együtt, yagy
hivatásukból tefolyóon átlépték. (MTI)

to

Areg

t

Berlin, április 28. Dr. Btaesek, a volt -Wff
szlávia helyettes miniszterelnöke berlini P®^
tikai körökből származó megbízható értesö'*
szerint teljes épségben van és Zágráb mellel1
vidéki birtokán tartózkodik. (MTI)
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Tisztviselői pályázat a s z e í f
földmérési felügyeföségé^
Budapest, április 28. A
pénzügyt010!^
Sium a szegedi m. kir. földmérési felÜS^f jk
létszámában betöltésre keriiló földroé r ^J á g 0 k
tiszti, tiszti, segédtiszti és gyakornoki ; i l ,
ra pályázatot hirdet Az állások
csak a közszolgálatban alkalmazott
. jjjjé'
feltételeknek megfelelő olyan pályázó
veszik figyelembe, aki középiskolai
vei, vagy ennek megfelelő középiskol" 1
sítéssel rendrikeaiA
M,

\

Rémíti*

lacxhó

jSen

érda#

ViUamossxevencséiienség
a Tissa-tajos-kSruton

József

ékszerész

a fejen, az arcon
sérülési

féf UélmagyaroTszág munkatársától)
Sze8®»<SsétIeit Külamösgázolás történt hétfőn délBtán 2 órakor a Tisza Lajos-körűt ós a Fodorttt
«a sarkán. Egy a Tiszapart felé haladó villamos elütötte a Tisza Lajos-körűt 27. szám
alatti lakása felé tartó Laczkó-Fistfier József
dinert szegedi ékszerészt. A szerencsétlenséget
a
villamos vezetője még idejében észrevette és
a
villamost sikerült azonnal megállítania.
Eaczkó József, aki csak a véletlennek kÖ^Snhette, hogy nem került a villamos kerekei alá, a szerencsétlenség következtében a fej
jobboldalán a csonthártyáig hatoló zúzott sé-

is
mttfiti^
íot n»jf
utalás0®'
tót tté-'

tflt -Wíf
litti P'f
értesüle8
i ni'

. Ci Délmagyaröftszág munkatársától) NagyWentőségfi megbeszélések kezdődtek hétfőn
Sí
egeden. Mint vasárnap jeleztük, Szily Kál"téa kultuszminisztériumi államtitkár,
az
^Setemi osztály főnöke Szegedre érkezett,
itt a helyszínen folytasson előkészítő
btégbeszéléseket az illetékes faktorokkal mindhtokról a nagyfontosságú
és halaszthatatlan
3ti W 1*'
ésekről,
amelyek
a
Délvidék
visszatértével
azcmbaP
~M>ésolatban
felmerültek.
Szily
államtitkár
\Úee& \
s0
"étfőn
kora
délelőtt
előszón
Szent-Györgyi
Alagd*o :
be
£t rektort kereste fel az egyetemen, akivel
rad- '°sszabb, részletes megbeszélést folytatott. A
^gyal'ásökba bevonták az egyetemi taná'ös tag3
í
is. Az első megbeszélések befejezése után
sóról *
^ államtitkár a városházára hajtatott, ahol
J^h orás tárgyalás kezdődött Tukats Sándor
k ^páimál. Pálfy József polgármester 12 óraN átment a főispáni hivatalba, ahol fél 2
^áig tartottak a megbeszélések. Értesülésünk
110
a tárgyalásokba bevönták
Fálkay
Ry
>tíát, az ítélőtábla elnökét is, tekintettel arhegy a Délvidék visszatértével igen jelenöméltój
,6lí®Dyen kibővül a szegedi tábla területe és
* szegedi felsőbíróságnak mulhatatatlanul
.^öisóge van korábbi széképületóre, ahol jea központi egyetem működik. A megberozas®,
' 2e«sek után Szily államtitkár részt vett azon
! ®héden, amelyet Glattfelde* Gyula megyés5
adott. Az államtitkár, a rektor, a főa polgármester és az ítélőtábla elnöke
nindsj
,®tegyésfőpásztorral együtt folytatta megbeelésait,
' .
ívu" ^ r Kyalások részleteiről egyelőre nem
^^latkoztak illetékesek. A kiszivárgott hírek
j,
elsősorban a jogikar megszervezéséről,
v ssza
áll*
'
állításáról volt szó s olyan elvi
^Pöntra sikerült jutni, amelyből remélhehogy

-«*

r>

már az őszre ismét megkezdheti
működését az egyelem jogikara,

t btCel
tyre azért is igen nagy szükség van, Kogy

B01

bei
áH^i
jltes®
fi*
ItsUK
cérel4

szenvedeti

rülést, a jobbarwn könnyebb sérülést szenvedett, ezenkívül a balkéz kulcscsöntja eltörött,
A mentők Laczkó ékszerészt a Tóth-szanatóriumba vitték.
A szerencsétlenség színhelyére kiérkezett
rendőrségi balesetjárőr megállapította, hogy a.
szerenSsétleniil járt ékszerész a szerencsétlenséget megelőzően valószínűleg másfelé tekintett és ezéiet nem vette észre a közeledő villamost. A rendőrség megindította a nyomozást
annak megállapítására, hogy a szerencsétlenség előidézéséért terhel-e valakit felelősség.

Szily államtitkár Szegeden tárgyal
a szegedi egyetem
jogikarának visszaállításáról

ap
.
nzügy*^
,1 ér®áf

,sli

és a balkézen
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^ m d é k fiatalságának képzése halasztást ne

Belvárosi nozi
Kedden és szerdán is az

H

O

L

D

Pík, Metró-filmgyár grandiózus filmremcke.
szereplői
JÍ«HETTE MAC DONAID

és EODY NELSON
f
31111
'/PnlJ. oézze meg ezt a csodálatosan szép,
o ^ ^ a s filmremcket.
S, 7, 9

Mein£tö€
Kérész ntca 6.
Egészen jelentéktelen
vesztesége volt a honvédségnek
a délvidéki harcokban
Budapest, április 28. A MTI jelenti: Eddig
beérkezett adatok szerint a Délvidék visszafoglalására irányuló április 11-től 20-lg vívott
harcokban a m. kir- honvédség veszteségei a
vetkezők voltak;:
Hősi halott: 5 tiszt, 60 legénység.
Sebesült1 3 tiszt, 231 legénység.
Sérült; 5 tiszt, 6t legénység.
Eltűnt: Semmi tiszt, 15 legénység.
Beteg• 8 tiszti 328 legénység.
A névszerinti veszteséglajstromöt a legközelebb teszi^ közzé—oOo—»

szenvedjem ÍSs biztosítsa szamukra a kultuszkormányzat a legmegfelelőbb és legcélszerűbb
jogi oktatást A most folyó előzetes tájékozódások után remélhető, hogy ennek nem lesz
semini akadálya és egyéves szünet után szeptemberre ismét megnyílik a szegedi egyetem
a jogi és államtudományi kar, a Délvidékre
való tekintettel kibővítve. Ugyanekkor megbeszélések kezdődtek az egyetem központi épületének ügyéről, amelynek megoldása azzal kapcsolatban merült fel, hogy a kibővített ítélőtáblának vissza kell kapnia eredeti épületét.
Bár a kezdetkor talán lehetne ,megoldást találni, felmerült annak szükségessége, hogy
(14 Délmagyarország
munkatársától)
Df.
amint Csak lehetséges, azonnal hozzá kell kezdeni a félbehagyott szegedi egyetemi építkezé- Tukats Sándor főispán szerdán délután 4 órásek befejezéséhez és ennek során először a köz- ra összehívta a törvényhatósági kisgyűlés .ápponti épületet kell felépíteni, ahol kényelmes rilisi rendes ülését-. A kisgyűlés tárgysorozaelhelyezést nyerhet nemcsak a jogikar, de az tát hétfőn • délelőtt készítették elő tanácsülés
egyetem hivatalai is. A szegedi nyilvánosság keretében. A kisgyűlés igen rövidnek ígérkezik,
a legnagyobb érdeklődéssel várja a megbeszé- mindössze 18 pont szerepel a napirenden, azok'
lések részleteit, amelyek remélhetőleg már kon- között is a legtöbb kisebb jelentőségű és szekrét megállapodást és az építés megindítását mélyes természetű. Az ülésen adják vállalatba!
fogják bejelentenia belterületi úták burkolásához szükséges kőanyag szállítását Ez igen fontos kérdése a vá*
rosnak, mert a város belterületén sok helyett
megint igen megromlott állapotban
vannak
különösen egyes forgalmas kocsiútak és számítani kell aíra, hegy ha sürgősen rendbe
Budapest, április 28. Charonóv Nikola buda- nem hozzák a kátyúkat, még további gyors
pesti szovjetorosz követ, aki mint emlékezetes, romlásra van kilátás. Egyes utcák úttestei
április 8 án Moszkvába utazott, hétfőn a me- máris úgy néznek ki, mint a húszas években,
netrendszerű moszkvai gyorsvonattal vissza- amikor a járművek alig tudtak közlekodni életveszély nélkül néhány forgalmas útvonalon.
érkezett Budapestre.
Mielőtt tehát bekövetkeznék ezek az ismert ál—oO»—1
lapotok, a „szabadalmazott szegedi hullűmvasútak", gondoskodni kell a megrongálúdot úttestek mielőbbi kijavításáról.
A kisgyűlés elé kerül Farkas P á l és Hajas
Budapest, április 28. A Budapesti Közlöny Sándor altisztek nyugdíjazási ügye, több inlegközelebbi száma közli a minisztérium rende- gatlanvétel! ajánlatot, építési engedély ügyét
letét, amelybon a minisztérium közhírré teszi, tárgyalják és határoznak: a Filharmonikusok'
hogy az országgyűlés hozzájárulásával a kivé- vigalmi adójáról, illetve a befizetett vigalmi
teles hatalmat egyelőre 1911. évi szeptember adó összegének megfelelő segély engedélyezéséről. Több köztórhasználati engedély és beteg2-ig továbbra is igénybe veszi.
szabadság engedélyezést tárgyal még az áprilisi kisgyűlés.
Korzóban
mmmmmmmmnmmmm

Szerdán ülést tart
a törvényhatósági kisgyűlés

1 bndatiesti szovjetkövet
visszaérkezett Moszkvákéi

Szeptember 2-sg meghosszabbították a kivételes hatalmat

Ma utoljára
A vérfagyasztó dzsungelfilm!»

Z ANZIBAR
Azonkívül:

5TAN

és

P A N

falrengető bohózata:

A búva bélelt boxbainok
és B e v o n u l á s

Újvidékre

Karády-Jávor

EGY TÁL LENCSE

CSORTOS, KISS MANYI, MALY GERö,
MAKLARY
SZÉCHENYI MOZI
Mindenrap 5, 7, 9
Elővétel; 36-3.1

szaftadkanisiJtvcrfifíszon

J J S P * * "
Reléiig, április 28. Al valt
Határálm trianoni
1 1
lomásról eddig 4 ára 54 perekor és 6 óra 30
perckor érkeztek vonatok. A reggeli vonat most
átmegy Szabadkára, az esti pedig
Újvidékig
közlekedik. Április 37-én 10 óra 40 perckor
ment át ez első budapesti vonat, amely most
már Újvidékig tud eljutni. Eddig ugyanis Ujverbászig haladt a vonat, azután kompon kellett átkelni ée másik vonatra szállni. A csatornát most teljesen helyreállították, úgy, hogy
a .Vonat 5 kilométeres sebességgel mehet át
rajta.
Szabadkán a 7. számú vasúti felüljárót,
amelyet a Bzerb visszavonuláskor
felrobbantottak, helyreállították. Fáradhatatlanul dolgozó honvéd hidászok és utászok a nagy rombolás helyén már annyit elértek, hogy a vénátok hét sínpáron szabadon közlekedhetnek.

" " '

Mmmimtm

párna, 3 huzat, dr. Merényi .Miklós 1 párna 3 b*
zattal, 1 lepedő, vitéz Halmay Barnáné 2 bálAing, Halász Mihály 1 párna huzattal, Lakos Sománé 1 párna, 1 kispárna, 1 paplan, özv. Nórák]f
Bertalanná 1 párna huzattal, 1 kispárna huzat!®1.
1 alsólepedő, Palmádv Ernő alezredes 1 vaságy,
Szegfű Sándorné 1 vaságy, özv. Sárossy Ferencné
á
m
m
t
2 ing, 2 alsónadrág, t pár zokni, Schaffer Gyulání
3 hálóing, N. N. 2 ing 1 kispárna huzattal, N. N<
Egyébként a volt trianoni határállomáson egyI ing. 1 kispárna huzattal, Szent Terézke-Egyesuí d é M vonatok,
f 0 n a amelyek
m
mást érik la vműszaki
a. szük- let gyűjtése: 3 párna, l t párnahuzat, 9 ing, 3 alsóséges anyagot és a munkásokat viszik a felsza- lepedő, 7 alsónadrág, 4 fásli, Vermesné 1 leped®.
Vas Lászlóné 3 törülköző, Schilllnger Kálmán M
badult teriiletfe.
vizespohár, 1 párna huzattal, Adler Mór Í0
Kelebián a vámhivatal már Vsak a múlt
pohár. 2 belegivóesésae, 1 ágytál, Barna Györgf
emléke. A határrendőrség még működik. Itt ell darab 12 literes fazék, Gál Fefenené 3 P*rn«
lenőrzik az igazolványokat, mert esak az me- huzattal, 1 takaró, 1 szalmazsák, Heszlényi fé'*
né I párna 2 huzattal, 1 Paplan 3 huzattal. 1
het át a visszafoglalt területre, aki a területpedömegváltás
1 pengő,
szerűleg illetékes hadtesfparanespokságtól erre kiilün engedélyt kap. Sok utas érkezik megfelelő igazolvány nélkül. A rendőrségnek a
legszigorúbb utasítása v a n arra, hogy ilyeneket ne engedjen át. Az utazóközönség tehát mielőtt nekilátna a bosszú útnak, saját érdekében gondoskodjon megfelelő
igazolványról,
mert ennek hiányában semmi körülmények kö(A Délmagyarország munkatársátél) le®*'
zött sem érheti el a felszabadult területen léretpe, hogry a város a minisztériumi dönté"
vő célját. (MTI)
után kénytelen volt W szellemi inségmunkéá
elbocsátani, akiket nem vettek fel a visszatartottak névsorába. A 127 Inségjnunkas a legn®"
hezebb helyzetbe került és minden remény
nélkül néz a jövő elé. A legutóbbi napofcbf
akció indult meg, hogy valamiképpen biztosi
sák ezeknek az embereknek az elhelyezkedési
a népjóléti hivatal és a munkaközvetítő b»v*'
tal felhívást intézett a szegedi muTikaadókb"*
M
dS
nW
hogy elsősorban egeket az elbocsátott ind?
munkásokat alkalmazzák
A mozgalom edété
mivel a 12 pengő segélyért, minden hónapban teljes eredménytelenséggel járt.
Mint értei*
külön kellene megjárni azt az útat, amely az lünk, a munkaközvetítő hivatalnál eddig
igazolás kiadásáig vezet.
jelenthettek olyanok, akik hajlandók
wlM^
A munkaközvetítő hivatalnál számos olyan kenyérheg juttatni őket. Tisztviselőkért u f f f
asszony jelentkezik elhelyezésért, akik a meg- is a legutóbbi betekben nem érkezett igénflf
vizsgált adatok szerint minden tekintetben rá a hivatalhoz, továbbra is csak fizikai mO®*?
vannak utalva Éppen ezért a hivatal felkéri a sok küldését kérték, így a J37 elbocsátott
c!
munkaadókat, bogy elsősorban ezeket, ag asszo- lemi inségmunkás a legsúlyosabb helyzet
nyokat alkalmazzák és juttassák kenyérhez, néz. Most újabb mozgalmat kezdtek, hogy
bármilyen időszaki munkánál is. A legneme- laraiképpen biztosítsák legalább a
sebb bötelességteljesítést jelenti az, ha nemcsak rászorultaknak a minimális megélhetés
a hivatalok, hanem a magánosok ia elősegítik ségét.
ezeknek a támasz nélkül álló
asszonyoknak
munkábaálUtását. Az elmúlt évben a hivatal
mintegy 700 családisegély ügyet bonyolított le.

"nmemen . «

Biztosítani kelt
127 slbücsájtotf szellemi ínségmunkás elhelyezkedését

Komyczeliaiiiilrifiníioh utón mm
a koronának családi scacinér

Amaim. .„„„„a, Kerneh a .amoauas
(A Délmag var ország munkatársától) A hatósági munkaközvetítő hivatal kiegészített apparátussal megkezdte a fegyvergyakorlatra
bevonultak Családi segélye kifizetésének előkészítését. Mint ismeretes, a bevonultak feleségei 12 pengő, egy-egy gyermek pedig S penyá segélyben részesül. Az asszonyok akkor
kapnak segélyt, ha gyermekek eltartásáról kell
gondoskodniok. Sobszázszámra érkeznek szabályszerű igénylések a hivatalhoz, amelyek
mindegyikét kijelölt tisztviselők elleuőrwk és
M adatokat lenyomozzák. Erre a munkára hét
tanítónőt és tanárnőt rendeltek be á hivatalhoz,
akik egyenként környezettanulmányokat
végeznek a segélyéi-t jelentkező családoknál.
X gyermektelen feleségek érdekében is mindent elkövetnek illetékes tényezők. Elsősorban
Valamilyen elhelyezkedést próbálnak számukra
biztosítani arra az időre, amíg a behivottak
szolgálatukat teljesítik.
Amennyiben
nyele
nap alatt nem sikerült az asszonyok részére
elhelyezkedést biztosítani, úgy ezt a hivatat
igazolványa tanúsítja ée ebben az esetben ki
fogják részükfle is utalni a IS pengő segélyt.
Az asszonyok legnagyobb része azonban segély
helyett elhelyezkedést, munkalehetőséget kér,

marad"
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ki
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szeged a 400 atfuas
vorfóftereszHióritázerf

Kél nemzetgyalázási biíniiSV
az ütiístanács elölt

(A Délmagyarország munkatársától)
zetgyalázási ügyeket tárgyalt hétfőn a SS^t,
to
törvényszék ötöstanácsa dr. Novak Jenő f
Vasárnap közöltük azokat « pénzadományokat,
n
vényszéki tanácselnök elnökletével J » f (
amelyek ujabban érkeztek a szegedi 400 ágyas
Vöröskereszt-kórház felállítására és felszereté- 20-án Gyapjas Jenő 29 éves makói kereskedőS '
sére. Ujabban a következő természetbeni adomá- egyik vendéglőben mulatozott és szóválté M
nyok érkeztek a Katolikus Növédö koronautcai keveredett az egyik vendéggel. A szóválté6
székházába:
verekedés támadt, rendőr, keriibt elő, a^1 j,
ár
A» ujszegedi Szent Vince-Egyesület gyűjtése; verekedőket a rendőrségre akarta kíe ".
Koltuszy Györgyné 2 párnahuzat, 1 kis párnahu- Gyapjas ellenszegült a rendőrnek, majd s ú l ^
zat, dr. Jambrik Kimérné 1 párna 2 huzattal, 2 kifejezéseket használt a magyar é l í M ^ ,
lepedő, Csajkovics D ngóaé 3 ing, özv. gathó Már- szemben. Az ügyészség a kereskedő elleB Ő L
tpnné 1 paplanhuzat, 3 kispárnahuasat, 8 kispárná- setgyalézás miatt adott kl Vádiratot M " , ' j
Szeged íCsekonfcs ésKiss-ufca sarok
tok, özv. Wattay Istvánná l kispárna, Török Mitanács előtt a vádlott kereskedő ittasö-p^;
hélyné 1 párnátok, Agóczy Imréné 1 ing, %
{ sónadrág, özv. Keméndy Andrásné 1 kispárna hu- védekezett. A törvényszék jogerősen ^
MÁZTA RTA8I FHMÁRUK:
Bádog
pusntartó
-©.14 i aattal. Sándor Ferapcné J páma, 1 kispárna Hu- fogházbüntetésre ítélte.
| zattal, Tisza,szálló tulajdonosa 8 hálóing, 3 MP"
Nemzetgyaláaás miatt került bétiőn a
Litografált kártya tányér
palj ing, 3 törülköfő, Gsezner gmlka 3 ®rűlkö*ó. \'énysnék elé Xsék jéasef 63 éves tápéi
índjan«r sütő
—14
Magyar Kender- Un- és Jutaipari Rt. Ujswged
Nyeles teasjürő
í '
300 m. lepedő- A Szent Korona Szövetség ajándé- géd is. Zsák az ellene emelt vád szerint
—18
bélgembolyu re»ael«
ka: 2ű csésze aljjal, 2 tésjtástál, 4 talpaspohár, 2 20-án lakásán használt súlyos kifejezés®*"^)
-18
Alumínium hamutartó
talpaspohár, 3 likőröspehár, 3 vizespohár, 1 réz magyar állammal szemben. A 83 éves J ^ ^ g f
Edény súroló fém csutak
-18
vizmelegítő, Szent üejlért Konviktus ajándéka: tagadta bűnösségét, azt hangoztatta.
Derelye metsző
100 vaságy, Dákics Györgyné 1 párna 2 huzattal,
-.24
haragosai bosszúból jelentették fői A
0Lapos kombinált reszelő
1 lepedő, dr. Sáray pörencné 10 uj párnahuzat,
A
Alumínium teatojás
napon
nem
is
tartózkodott
lakásánözv. Ruttkay Arpádné 3 párnahuzat, ögv. CzinboAsztali gyufatartó
linecz Bmilné i párna, Klonga Mikjósné 2 párna vényszék a tanúvallomások alapján '^L-sí''
—24
Dugóhúzó
huzattal, 1 lepedő, 2 törülköző, Vágó Lajosné 1 látta a vádat és egyhónapi foghásbii" ll (i jj>
—2ö
Asztalvédő rács dróthói
kispárna huzattal, özv. Izmay Ferenené 1' kis- sújtotta Zsákot. Az ügyben a Kűri* 010
Tt*M
Aluminium gyerünk bögre
párna 2 huzattal, Schwarz Las*lóné 4 kispárna-'
ki a végső szót.
—48
Szegletes filszertonna közép nagyig
huzat, 1 törülköző. Eperjessy Andrásné t törülkö-.48
Alumínium Byeles teaszűrő
ző, özv, Borbély Mihélyné 1 párna huzattal, 1 alP 1,08
Kézi dióreswdő
sólepedtí, 1 férfiing, 1 alsónadrág, Bloch Mói 13
— Az olyan egyénnek, akinek béiürtUj ű
P 2.28
Kávédaráló faszekrénnyel
törülköző, Suamméry Györgyné 1 párna huzattal, felen s síért sméMtése üteg van t t * ^ " * . ^ l >
P 3.18
Mákdaráló
3 köpőcsésze, ő*v, FuUegar Jójwelpé, 3 kispéma- «j wm tód, ajánlatos korán
Priort
P 4,7*
huzat 3 törűlködő. 3 zsebkeedő. N. V. 8 borogató másaetas »Ferenc Jé«s«!« kssarúvU«« r r á e J'
Kávédaráló festett
P 5 88
ruha, Körössy Zsuzsanna 2 műláb, JÓ*m Rálné 1 .•a inni, mert ennek bashsjtó h»té«« , #10*'
Fémmors.'r
P R.M
kacsa. Fasekas János 1 eárna 8 buaattal. 1 kis- biztos, envhs ás kellemes Kárdawt"
Konvhamérlesr

Párisi Nagy Áruház R t
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Bárezay államtitkár szemléje
a Szeged-környéki árvizeknél
és a mentesítési munkálataknái
Budapest április 28. A földművelésügyi miniszter megbízásából Bárezay János államtitkár
kedden reggel az alföldi vízmentesítési munkák
megtekintésére utazik. A kétnapos körúton az
államtitkán megszemléli a Dunavölgyében
a
mentesített és még vízzel borított területeket,
továbbá a Szeged vidékén és a Tiszántúl történő vízmentesítési munkálatokat.
Az államtitkár szemléje közben érintkezésbe lép az érdekelt közigazgatási hatóságokkal, a vízitársulatok vezetőivel és a helyszínén megteszi a szükséges intézkedéseket.
—oOo—

feles ege elköltözése miatt
szivenlötte magát
egv fiatal napszámos
(A Délmagyarország
munkatársától)
Reved-veres öngyilkosságot fedeztek fel vasárnap
este a Rókusi feketeföldek 56. szám alatti ház
lakéi. A ház egyik lakója, Varró István 29
éves napszámos vasárnap egész nap szótlannak,
zárkózottnak mutatkozott. Este korán bevonult
lakásába, ahonnan nemsokkal később revolvendöírenés hallatszott. A házbeliek feltörték Varrt lakásának ajtaját, ahol az ágyon fekve,
eszméletlen állapotban, vérző mellel találtak rá
a lakás bérlőjére- Varró mellett egy 9 milliméteres átmérőjű Frommer-pisztoly feküdt. A
golyó közvetlenül a szív fölött
hatolt be a
testbe 'és a hátgeritrcben megakadt. A házbeliek az öngyilkosságról nyomban értesítették
a mentőket, akik a szerencsétlen ember súlyos
állapotban szállították a közkórháziba.
A z öngyilkosság ügyében megindított nyomozás megállapította, bogy Varró néhány hónap óta bülönváltan él feleségétől- A gondolatba azonban nem tudott belenyugodni, az
ntóbbi időkben szótlan, zárkózott volt. Néhány
nappal ezelőtt egyik barátjától sikerült egy
Frommer-pisztolyt szereznie, amivel vasárnap
sste végrehajtotta tettét-

—í> Oo—

Perselnfoszfogatö
az ntszegeai templomban
A I n n i (ói i n t e r n á l á s b ó l e l l o n l á h n y o l c
nóvendéK k a b á l l á l
(A Délmagyarország
munkatársától)
Vakmerő betörések ügyében nyomoz a szegedi
rendőrség. Vasárnap reggel az újszegedj templom sekrestyése észrevette, hogy a Szent Antal-oltár előtt elhelyezett perselyt
feltörték.
Azonnal jelentette a történteket Ugi Géza plébánosnak, aki megállapította, hogy a lelketlen feszógató körülbelül 15 pengőt zsákmányolhalott a perselyből. A nyomozás megállapítása
szerint a betörő még szombaton
a délutáni
ÓTákban lopózhatott be a templomba, megvárta, amíg a templom kiürül és ekkor felfeszítettp a perselyt.
Vasárnapra virradóra betörők garázdálkodi k Újszegeden a tanitóiuternátusban is, áhol
egyik tanterembe hatoltak be álkulcs segítségével. A tanteremben a betörők I Internénövendék kabátját találták s valamennyi
kabátot magukkal vitték- A rendőrség feltevese szerint a betörést helyi ismerettel rendelkező tettes követhette el, aki a szombati nap
tolyamán az intézet pincéjében búzhatta meg
magát.

FE RENCJÖZS EF
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Hetim* diák a
Szegedi

iskolák

papidafáu

tnoéefnalikcU

(A Délmagyarország munkatársától) Az arofileatralisao emelkedő tejemben csöpd van. Nem
a drukk, a »felelés« előtti feszültség, hanem az
elmélyülés, mondhatni a gondolkozás csöndje,
lígy sereg diák papírlap (ölé hajol és egyetlen
fegyveréivel, a töltőtollával indul küzdelembe. A
cél: megfejteni ás megoldani a feladványt, segítség és segédeszközök nélkül, pusztán « gondolkozás bizonytalan és lemérhetetlen anyagával.
Matematikai verseny van ezen a vasárnap
délelőttös. Szinte nem hisz az ember a szemének
ebben a csodákkal terhes korban: vaeárnap van,
odakint áprilisi nap incselkedik, a tavasz talán
mégis megérkezik, a kisarjadt füvön már vigan
száll a futball w* itt bent a gimnázium
padjaiban hetven diák a papírlap fölé hajol és kényszer, osztályozás, esetleg a jutalom reménye nélkül felveszi a küzdelmet (vagy talán játékot) a
matematika semmiképpen sem epjkureusi, inkább
eiiziumi mezőin. Ilyen verseny is van, ahol nem
az erő, nem az izom, mégkéwsbé az erőszak az
eszköz, nem az az első, aki legyőzi a másikat, hanem az, aki legszebben és legszabatesabban gondolkozik, Az ember alig hisz a szemének, ahogy
végignéz az áhítatos csöndben hetven diákot, aki
ezen a délelőttön fehér papírlap fölé hajol.
/
yersenu
a
padokban
Mindenesetre ez a verseny a szegedi középiskolákban folyó munka és természetesen a matematikai oktatás győzelme. Nem emlékezünk ilyen
alkalomra, amikor kényszer és felszólítás, osztályzási előnyök nélkül, csak ugy önkéntesen,
néhány lelkes tanár ösztönzésére hetven diák ült
volna össze szellemi versenyre, hogy megfejtsen
néhány matematikai problémát, fts annál szebb
ez az eredmény, bogy egy incselkedő és nyugtalanító tav»szi vasárnap délelőttön indult el hetven diák a matematikai labdatérre. Ez a jelenség nyilván eredménye annak is, hogy a közelmúltban a szegedi középiskolás diákok részére
matematikai röpiratokat? rendszeresítettek, amelyeknek feladványait állandóan
szép számmal
fejtették meg a diákok és ezzel a rendszeres kapcsolattal ébrentartották a felsőosztályos diákok
matematikai érdeklődését és ösztönözték fejlődésüket.
A tanárok által kezdeményezett és az iskolákban folyó munkának ime itt van a látható és
mindenesetre lelkesítő eredménye. A szegedi középiskolák matematikatanárai legutóbb elhatározták, hogy Iskolaközi versenyt rendeznek, bekapcsolnak mindenkit aki az egyik legszebb szellemi
tudomány iránt érdeklődik. Nem helyeztek kilátásba semmiféle előnyt, mégkevösbé osztályzási kényszert és az első hivó szóm ime hetven
szegedi diák gvült össze, hogy összemérje erejét. nem, gondolkozását ezen a tavaszvasáraapi
déipiöttöm
i

A

zsűri

Az öt szegedi közőp-tskolábéd szinte egyformán jelentkeztek versenyzők, fiuk és lányok egyaránt. Délelőtt 10 órakor már ott gyülekeztek a
Klauzál Gábor-gimnázium termében Nyoma sincs
aB izgalomnak, inkább az érdeklődés és a várakozás halk suttogása érezhető, — öntudatos fiatalemberek és komoly kislányok várják a "Startét*, hegy hűek legyünk a versenyek formáihoz.
Az útbaigazítások után izgalom nélkül, szépen
és nyugodtan elhelyezkednek a termekben, hang
és suttogás, súgás nélkül elgondolkoznak a tételek rejtelmeiben, aztán lassan ráhajol*^ a pupivlapra ... És ba az első pillanatban nem m e gy •
megoldás, újra kezdik. Nincs ájulás, nincs zokogás, mindenki elmerül gondolataiban és dolgeaik,
A verseny célja nem a«, hagy »megfejthetetlemi, úgynevezett »nehéz« példákkal tegyék akadályversennyé ezt a kis diákolimplászt, hanem
az, hogy aránylag kisebb ténybeli tudás mellett
is elősegítsék a matematikai gondolkozást, ösztönözzék a rendszeresítés, a logika, a kombinatív
készség tudománytát, ap invenció művészetét.
Ezért van az, hogy pgv esopertba osztották be
az V. és VI. osztályosokat és egy csoportba «
VII.
VIH-os diákokat. Nem a szorosan vett
tananyag saeropol a versenyen, a tételeket invencióval *s rendszereaö logikával azok is megáldhatják- akik a térgyi tudásban még nem haladtak annyira előre,
A verseny megrpndezésát » középiskolai n|S'
teiMtüf* tanárok «g]l«ft M ejeeetom 1B álöfegb
tette. 4 néipaMptáwi képviselői rtfjrt vettek »
feladatok mef*»«!»keK)!téréh«n 4* hrtv*t foglalóit
a ej űriben is. Minden iskola •gr-ttr
tanárral

ueestHpe,

uasáutap

déletöbt

szerepel a zsűriben, amely tiz tagú plénuma «WMt
el fogja bírálni a dolgozatokat.
Az egyetem részéről részt vesz a zsűriben
S z ő k e f a l v y N a g y Béla főiskolai tanár és
dr. K a l m á r László magántanár, adjunktus a
Rólyai-intézet képviseletében. A felsöoaztályosok
zsűrijében helyet foglal dr. S o ó s Paula (Árpád
házi Szent Erzsébet leánygimnázium), H á m o r i
Jenő (Baross Gábor-gimnázium), S ö r l e y Tibor
(piarista gimnázium) és D o m b i Béla (Klauzál
Gábor-gimnázium), akinek lelkes munkája hozta
létre elsősorban ezt a versenyt és ezt a szép
eredményt.
Az V.—VI. osztályosok csoportjának zsűrijei
következő: dr. B a k o s Tibor (Baross G á h o f ,
dr. E c k m a n n é M u s u l i n Mária (Arpádházi
Szent Erzsébet leánygimnázium). C s o n k a
Mihály (piarista gimnázium) és dr.
Mészáros
György (Klauzál Gábori-

i g

kis

kombtnatorika

"A Klauzál-gimnáziunfi énektermeben
felsőosztályos diák gyűlt össze négy iskolából, itt
két diáklány vállalkozott a versenyre. Egymás
mellett ülnek a versenynők, ráhajolnak a papírlapra s merengve dolgoznak. Minden segédeszközt szabad használni, de nem igen segít ilyesmi,
csak az önálló gondolkozás cs invenció. Súgástól
és »puskától« sem tartanak a versenyrendezők,
hiszen itt mindenki magának dolgozik és nem segít egy véletlenül megértett sugás-töredék. Két
példát kaptak a versenyzők, egy kombinatorikai
és egy geomatriai feladatot.
Az első igy szól: »Hánylélekeppen lehet 100-af
három pozitív egész szára összegére felbontani
(Két felbontás, amely csak az összeadandók sorrendjében különbözik, nem tekintendő különbözőnek)*.
A geometriai tétel komplikáltabbpak
látszik:
•Bizonyítandó, hogy bármely konvex-ötszőgufk
van legalább egy olyan csúcsa, hogy a belőle kiinduló két oldallal szerkeszthető paraileogrammának nincs pontja az ötszögön kivfil. (Konvex
ötszögön olyan 5 szöget értünk, amelynek minden szöge kisebb 180*-nál)«.
Lányok ülnek az első padban, hátrább húzódtak a fiuk. A probléma elég érdekes, komolyan elmerülnek a megoldásban, elgondolkoznak
és lassan leírnak egy-egy kísérletet. Három ór»
áH rendelkezésre a feladatok megfejtésére, negyed kettőre be kell adni az utolsó dolgozatot te.
De mór fél 12-kor akad két hetedikes, aki beadja
munkáját és öntudatosan távozik. Egy perc múlva jelentkezik egy harmadik, feladta a vorsenyt.
De a legtöbben elkészültek a munkával. Hogy hogyan gondolkoztak, azt majd a zsűri bírálja el-

Naptar

szerkesztés

Au V.—VI. osztályosok a fizikai előadóteremben dolgoznak. Itt 30-an vannak, de köztük
lí
lány, fis ez a legszebb diadala a munkának. Az
első tétel olyan kalendáriumsaerkfsztésj feladat,
igy szól:
»Ma 1941 április 27,-e vasárnap v a n, mikor
lesz legközelebb hármas ünnep karácsonykor?*
Meg lehet oldani egyszerű naptárkészitóssél. de
szabatos gondolkozással elegánsabb megoldás?
is lehet találni.
A geometriai feladat igy hangzik: •Bizonyítsuk be, hogy az olyan derékszögű háromszögben,
amelynek egyik hegyes szöge 15 fok, » magasság
ág tátogó negyedrésze*. Megoldható trigonometria
segítségével, de anélkül, geometriai következő lessel
is azok számára, akik még nem jutottak el a |H«w
alfa rejtelméig
Láthatólag ezek a
lő éves fiuk, lányok
mintha élénkebben dolgoznának, 12-ker mg* vagy
tizen készen vannak. A többiek sem adják fel 3
versenyt, kitartanak éa ha nem sikerül, legalább
e
gy kis, kevésbé sikerült részletet Byujtanak át
a zsűrinek. Vannak fiuk, kipirult kislányok, akik
láthatólag küzdenek a feladattal, de nera adják
fel a munkát. A felsősök megfontoltabbak, talán
kissé lassabban dolgoznak, ezek élépkebbek talán. Hol lesz több szép dolgozat? ..
Egy órára az utolsó versenymüvet is beadták
a kis matematikusok, Kilencedikén összeül a zsűri és 22-én a plaristagimnóriumban ünnepélyesei*
kihirdetik az eredményt, kiosztják na önképzőkö
rök által felajánlott dijakat.
Hetven szegedi 4iék matematikai ki*üUmpiá«*
korunk egyik lagásuhh
legnemesebb varavgye
»olt, epcá a japfáM** Uvg^zpléi vasárnapon
(v. gr-l
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Kik utazhatnak a fetszabadiloft
Délvidékre

ö
Budapest, április 28. A MTI jelenti: A fclszabi*.
dult terület záróvonalának átlépését a honvédvezérkar főnöke a május elseje utáni időre az aláte
— Június elején nyílik meg a turistaszálló. Je- biak szerint szabályozta:
s nemzetközi vásár ideje a!att
Magánszemélyek részére a záróvonal átlépése
lentettük, hogy R o h r i n g c r Endre az Országos
Magyar Idegenforgalmi Hivatal helyettes igazga- engedélyezhető:
. Budapest, április 28. A M Á V igazgatósága
1. A legközelebbi hozzátartozó halála eseté/
tója a Délvidékre utaztában szombaton Szegeden
közli, hogy a budapesti nemzetközi vásár al- járt és megszemlélte a Bajza-utcai turista- és ben.
kalmából várható erősebb utasforgalom lebo- diákszálló befejezéshez közeledő építését. Mivel a
2. Olyan betegség esetében, amely azonnali benyolítása érdeké! on a menetrend szerint köz- munka már a közeljövőben elkészül, elhatároz- avatkozást vagy halaszthatatlan speciális kezo
lekedő szeiuólyszálR'.ó vonatok szerelvényeit ták, hogy az épületet az ipari vásárral egyidőben lést igényel.
nyitják meg és a megnyitásra felkérik "Varga Jó3. Nemzetgazdasági, vagy egyéb közérdekű
erre az időt" rtamra a lehetőségig
megerősítik.
zsef kereskedelmi és iparügyi minisztert, aki ün- szempontból, ha az utazás az anyaországra, vagy
A megerősített rendes vonaton kívül meg a nepélyes külsőségek között adja majd át az uj in- a visszafoglalt területre előnyt jelent és gazdakövetkező mentesítő, illetőleg
különvonatokat tézményt a forgalomnak. Megállapodtak abban is, sági, vagy kereskedelmi szempontból balaszthahogy 3000 pengős keretben kiképzik az épület kül- tatlan és azt a magyar legfelsőbb igazgatás megindítja';
ső frontját, hogy ezzzej tetszetős formát adjanak felelő szerve elkerülhetetlennek és szükségesnek
Szegedről 23 óra 58 perckor indul a 759. sz. a turistaszállónak. A külső kiképzéssel még máitcli meg.
személyvonat Május 1-én, valamint a. május jus első felében elkészülnek, hogy semmi se aka4. Különösen méltánylást érdemlő rendkívüli
5-től érvényes menetrendben a 23 óra 20 pere- dályozza a juniusi megnyitást
család^ illetőleg létkérdést érintő ügyekben.
kot! induló 719. sz. személyvonat, május 5-én
A felszabadult területen belül tettes utazást
_ Dr. Olasz Béla csütörtökön foglalja el hiszabadság áll fenn. Ennek esetleges korlátozására
az 10-én a Nyugati pályaudvarra is két részvatalát Nagyváradon. Mint ismeretes, a kormánya déli hadsereg katonai közigazgatási főparancsben közlekedik.
zó a nagyváradi törvényszékhez törvényszéki tanokságának vezetője jogosult. Magánszemélyek
A Budapestről visszautasok részére közle- nácselnökké nevezte ki a szegedi ügyvédtársadautazását Budapesten a honvédvezérkar főnökének
kedik a Budapest-Nyugati pályaudvarról Sze- lom egyik kitűnőségét dr. O l a s z Béla volt vá- a vámpalotában elhelyezett szerve, vidéken a hadgedre 21 óra 10 perekor induló 762. sz. vonat radi ügyvédet. Az uj tanácselnököt a közelmúlt test, illetőleg a honvédkerületi parancsnokság, a
napokban búcsúztatta el meleg, bensőséges ünnepmájus 2-án, majd a május 5-től érvényes ú j
felszabadult területen pedig az elsőfokú katonai
ség keretében a szegedi iigyvédtársadalorn. Legmenetrendben a 23 éra 15 perckor induló 720. utóbb letette az előirt hivatalos esküt és csü- közigazgatási parancsnokság engedélyezi. Akik
sz. vonat május 6. és 11-én Szegedig két rész- törtökön foglalja el hivatalát a nagyváradi tör- azonban a 3. pontban említett indokok alapján kívánják átlépni a záróvonalat, azoknak kérésükletben közlekedik.
vényszéken, ahol az egyik büntetőtanács elnöke
kel az anyaországban a szállásmesterhoz, (Budalesz. Dr. O l a s z Béla hétfőn búcsúlátogatáson
pest V.. Sándor-utca 9.) a felszabadult területen *
jelent meg P á l f y polgármesternél és ugyanakdeli hadsereg közigazgatási főparancsnoksága vekor bejelentette, hogy Szegedről való eltávozása
zetőjéhez kell fordulniok.
miatt lemond tb. 'főügyészi tisztségéről is. Dr.
Olasz Béla szerdán utazik el Szegedről Nagyvá—oOo—4
radra, ahol azonnal elfoglalja hivatalát.
_ MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 9 kovács,
Budapest, április 28. Még 1923-ban történt,
1 villanyszerelő, 2 asztalos, 2 facsztergályos, 3
hogy V a r g a Mátyás 27 éves földműves szüleikerékgyártó, 2 kosárfonó, 6 kötélgyártó, 1 szabó
nek Vásárospécs községbcli lakásáról ismeretlen
(női munkára), 1 kalapos, 1 borbély, l cukrász, 2
körülmények között eltűnt. A csendőrség most
menekült pincér, 3 gazdasági mindenes. Nők: '2
szőnyegszövőnő, 2 bölgyfodrásznő, 1 könyvkötőnö,
megállapította, hogy Varga Mátyást annakidején
B a l l o n kabátok
10 mindenes fözönő, 23 mindenes leány, 2 szobaszülej meggyilkolták és holttestét lakások udvarán
leány. Hadigondozottak részére fenntartott munelásták. A földműves apja, Varga András a csendLampel és Hegyinél
kahelyek: 3 gyári munkás, 3 gyári munkásnő, l1
örök előtt a bűncselekményt beismerte, a fiataleméjjcljör. Munkaadók figyelmébe! 100 elbocsátott
ber anyja időközben meghalt Varga Antalt a
szellemi inségmunkás keres elhelyezkedést (könycsendőrség átadta a kaposvári ügyészségnek.
velő, gép- és gyorsíró, napszámos).
(MOT).
<85|»
— Magántanári próbaelőadás. Dr. P á r d u e z
Mihály adjunktus kedden délelőtt 12 órakor tart— Május 5-tól fokoratosan életbelép a nyári ja »A kora—szarmata idők alföldi őslakosságának
menetrend. Az Államvasutak igazgatóságának
régészeti emlékei* ciinü magántanári próbaelölegutóbbi értekezletén elhatározták, hogy má- adását a bölcsészetkari régiségtudományi intézet
jus 4-től 5-ére hajló éjszaka 0 órakor életbe- tantermében (III. em.) Az előadás nyilvános, aü
íéptetik
a nyári menetrendet. Az első napokban egyetem vendégeket szivesen lát.
'(74 Délmagyarország munkatársától)
Most
azonban még nem közlekedik valamennyi vo— Villamos—autókarambol. Hétfőn délután
tartotta igazgatósági ülését a fűszerpaprika- nat, amelyet a menetrendbe felvettek. Az u j
termelők, kikészítők és értékesítők szegedi szö- menetrendet csak fokozatosan lehet életbelép- fél 3 órakor szerencsés kimenetelű villamos—
autóösszeütközés történt a Tisza Lajos-körut
vetkezete. Az ülésen megjelent dp. vitéz An- tetni s emiatt a MÁV hivatalos menetrendcs a Csekonics-utca sarkán. Egy ismeretlen
talfy Sándor miniszteri tanácsos, Gergely Ist- könyve nem jelenik meg május 5-én, csak jú- rendszámú autó a Csekonics-utcából a Tisza
ván, a Paprikaközpont ügyvezető igazgatója, nius glső felében. A vonatok közlekedéséről Lajos-körutra fordulva nekifutott az éppen
t
egyelőre az állomásokon kifüggesztett hirdetarra haladó villamosnak. Az összeütközés ködr. Pálfy József polgármester, Szanyi István mények utján tájékoztatják a közönséget
vetkeztében mind az utó, mind a villamos
kísérlctügyi igazgató, a szegedi vegykísérleti
— A mérnöki kamarából is kizárták a nyilas megrongálódott, de szerencsére sem az autó*
Ss paprikakíscrleíi állomás vezetője és sokan,
Grubcr Lajost Budapestről jelentik:
G r u b c r sem a villamos utasainak nem történt baja.
mások.
Lajos volt nyilaskeresztes képviselőt, aki mér^ Pclmagyarország gyűjtése az árvízkáro'A jelentésekből megállapítható, Hogy a papnök, a mérnöki kamara törölte tagjai soráhóL A sultaknak. A Délraagyarország gyűjtési akciójárikabéváltó szövetkezet .1940. október 1-től m'árképviselőház összeférhetetlenségi bizottsága
az val kapcsolatosan D o b ó Ferenc (Királyhalom) 10
feius 31-ig, tehát az elmúlt hat hónap alatt
pengőt küldött kiadóhivatalunkhoz az árvízkároelmúlt héten kimondotta, hogy Grubcr képviselői sultak javára. Az összeget rendeltetési h e l y é r c
284 vagon paprikát váltott be, 5 és félmillió
megbízatása megszűnt A mérnöki rendtartás ér- juttattuk. Eddigi gyűjtésünk összege: 1201 pengő
pengő értékben. Ebből Szegedre esik 161 vagon,
01 fillér.
3,171.000 pengő ériékben. A multevi hasonló telmében szintén törölni kell a kamarai tagok sorából
azt
a
mérnököt,
akit
a
legfelsőbb
bíróság
_ 8 kilóért — 1 hónap. Hétfőn a szegedi töridőszakához képest az emelkedés 17 százalék.
vényszék
Ungváry-tanócsa
közokiratbamisitás
A belföldi eladás az elmúlt bat hónapban 156 közönséges bűncselekményért jogerős szabadságmiatt jogerősen egyhónapi fogházbüntetésre itélt©
vesztésre
itélt,
jllctvc
politikai
jogaitól
megfoszés fél vagon volt, a tavalyi 141 vagonnal szemB a l á z s András szegedi gazdálkodót, mert deben. Exportra került ugyanezen idő alatt 111 tott.
cemberben egy eladott sertés súlyát TÍ6 küografflVagon, ami a multévikez képest 23 százalékos
_ Ünnepség Tömörkény sírjánál. A Tömörkény ról 134 kilogramra javította ki a járlatlcvélen.
Irodalmi Kör, a Pusztaszeri Arpád-Egyesület, Szeemelkedést jelent.
— Halál a mentökocsiban. Hétfőn délután *
Aa ülés további folyamán Szanyi István ded Város Tisztviselőinek Egyesülete, az Orszá- Hétvezér-utca 23. szám alatti lakásáról alkohol'
gos Dankó Pista-Társaság, a Turul Szövetség szeigazgató bejelentette, bogy az elmúlt hat hó- gedi kerülete és a Dugonics András Bajtársi mérgezés tüneteivel szállították a mentők a közkórház felé B a l o g h Dezső 45 éves zsibárusinapban 6.1 vagon különleges őrleményt minő'Egyesület együttesen rendeztek meg vasárnap dél- Mielőtt a mentőautó a közkórházba ért vol£?>
oJ0»<
síteti Szegeden és ezen a címen 28.000 pengővel előtt kegyeletes, szép ünnepségüket Tömörkény Balogh a mentőautóban meghalt. A haláleset ü£
SS3?*
több bevétel jutott a szegedi paprikakikészí- István sírjánál, a belvárosi temetőben, halálanak ben elrendelték a boncolást
.
tőkuek, niiut tavaly. Az összes minősített őrle- évfordulója alkalmából. Szeged város is clkü'dte
—
Halló
mentők.
Vasárnap
öngyilkosjelöltbe
ményeknek SO százaléka csemegeédesnemes és koszorúját nagv fia sírjára. Az ünnepségen inegje. hívták a szegedi mentőket M á r k i Lajos 26
lent Tömörkény István özvegye cs a Tömörkényédesnemes, ami a kikészítők és malmok goudó's család. A magyar Hiszekegy elmondása után Rn- szobafestő vasárnap este Zombori-utca 26. sza®
munkáját dicséri. Csipösségmentes
paprika biezky Ede mondotta el a? ünnepi beszédet. Hit- alatti lakásán mellbcszurta magát Tettét hozza*
mC
Szegeden csupán 1-5 százalék került minősítés- vallást tett arróí, hogy a magyar ifjúság mindig tartozói vették észre, akiknek értesítésére a elT
re. Bejelentette még Szanyi igazgató, hogy a •meg fogja becsülni Tömörkény István irásmüvé- tök a sebészeti klinikára szállították. — A Szi'\ r •
sugárut 23. számú ház elölt vasárnap este 8 £> **
szegedi paprika niinőségo nagymértékben ja- szptét s müveiből kiáradó szellemét, anielv a sfcekor
mCntöautó állott meg. Az egyik szobakonyt"'vult, ami
a lelkiismeretes kidolgozás ered- gény embereknek komoly felkarolásában kn>tá- lakásban J a m b r i k Géza csapos uiellbC¥Zu' '"lyosodik ki. Végezetül dr D i ó s j Géza Piarista,
ménye. .
m sutát. A küzkórhuzba szállították*
tanár imádkozott a sirhál.

Mentesítő és különvonatok
Szegedről Budapesre

18 év előtti fíu gyilkosságot
lepleztek le

Hat fiénap alatt 164 vagon
paprikát váltottak be Szegeden

SZÍNHÁZ
ÉS

MŰVÉSZÉT
=s R a l» Eszter bemutatkozása a szegedi színházban. Kedden este érdekes előadás és vendégszereplés lesz a szegedi szinházban. A fiatal sziBésztársadalom egyik legkitűnőbb tagja, R a b
Eszter mutatkozik be a »Kaland« főszerepében a
szegedi színpadon, akinek művészi pályája elé a
legnagyobb várakozással néznek budapesti színházi körökben. Rab Esztert, aki R a b Gusztáv kitűnő és ismert kollégánknak, a kiváló írónak, a
•Mocsárláz*, a »Mentont ajánlanám*, valamiül
számos más nagy sikert aratott regény szerzőjének a felesége — rövid néhány hónapi színpadi
szereplés után a Vigszinház színpada számára
fedezték fel, további színpadi szerepléséi azonban
férjhezmenetele miatt rövid ideig nem folytatta tovább. Legutóbb Hegedűs Tibor, a Vigszinház rendezője egy társaságban hallotta előadását és felszólította, bogy készöljön fel vigszinházi szereplésére. A szerződésről máris tárgyalások folytak
és Harsányi Zsoltnak, valamint Jób Dánielnek, a
Vigszinház igazgatóinak az volt a kívánsága,
hogy előbb a szegedi szinházban szerezz*® színpadi rutint. A kiváló fiatal színésznő igy rövid
időre a szegedi színház tagja lesz, hogy azután
Szeged visszaadja a Vígszínháznak. Kedd esti fellépése elé — amikoris Márai Sándor »Kaland«-jának női főszerepét játssza el — a legnagyobb érdeklődéssel és figyelemmel néznek.
—oQ»—
A SZÍNHÁZ HETI MŰSORA:
Kedd délután: Pezsgős vacsora (Filléres oetyárak).
Kedd este: Kaland (Rab Eszter felléptével. Filléres heiyarakj.
Szerda; K a laud (Filléres helyárak).
Csütörtök délután: Kaland (Filléres hely árak,
uepies előadás).
Csütörtök este: Fenség fizetek (Bemutató, preouerbérlet 29.).
Péntek: Fenség fizetek (összevont A- és B-bérlet 29.).
Szombat este; Müvészest (Fremierbérlet 30.).
Vasárnap délután: Müvészest (Mérsékelt helyárak).
.Vasárnap este; Művésziét (összevont A- és
B-bérlet Szezonzáró előadás.),
A SZÍNHÁZI IRODA LUK E l :
Ma két előadást tart a Városi Színház. Délután 4 órakor a nagysikerű Békeüy-vigjátck, a
Pezsgős vacsora kerül színre filléres helyáraskal
ugyanabban a pompás szereposztásban, amelyben
olyan nagy sikert aratott a kiváló, sok humorral
teletűzdelt vígjáték a benmtatódöadason.
Igye.
kezzék biztosítani a helyét, mert az előjelekből
ítélve igen nagy az érdeklődós. Este ugyancsak
filléres belyáru előadást tart a szinbáa. Szinrekerül Márai Sándor gyönyörű irodalmi értékű
színmüve, a Kaland, amely Budapesten a Nemzeti
Színház együttesének szereplésével több. mint kétszázszor került színre. Az előadás érdekessége,
bogy azon Rab Eszter, a kiváló fiatal drámai színésznő fog bemutatkozni a szegedi közönségnek.
Rab Eszter a női főszerepet fogja alakitani, azt a
szerepet, amelyet a szegedi bemutatón Sándor I w
a
'yan ragyogóan alakított.
A színház szezonvégi hatalmas sikere: • KaIn ml.
Használja ki az utolsó alkalmat, a színház va*ái nap este játszik utoljára az idei szezonban.
Szerdán este közkívánatra kerül szinre filléres
riöadásban a kitűnő Márai-szdnmü, hogy mindenkinek alkalma legyen megnézni ezt a remek protói darabot. A szerda esti előadás ugyanabban a
szereposztásban kerül előadásra; mint a bemutatehát a női Főszerepben Sándor Izavai,
Csütörtökön és pénteken este bemutató: Fenség
tizetek!
Csütörtökön két előadást tart a színház Délután filléres helyárakkal utoljára kerül szinre a
s
<wzonban a Kaland, ez a nagyszerű szinmü, este
pedig prózai bemutatót rendez a színház. A pre^'erbérlet 29-ben szinrekerülö vígjáték
cime:
PftQaég fizetek! Sommcrset Maugham irta ezt a
rémek vigjátékot. amely Budapesten a Pesti- Szín

Havi

fillérén

mindennap cserélhei

a

könyvel

Délmagyarorszáci

Kolcsönkönyvtárában

házban közel 100 előadást ért meg. A társulat fokozott ambícióval készül a csütörtöki premierre,
amely a legjobb szereposztásban kerül a közönség
elé. Jegyek már válthatók.
Vasárnap délután: Müvészest. Mérsékelt helyárak.
Szombaton este és vasárnap délután és este
a színház búcsúelőadása 1 egy rendkívül sikerült
összeállítású Művész-esttel kedveskedik a szegedi közönségnek, A müyészest keretében két egyfelvonásos darab is szerepel. Az egyik Herczeg
Ferenc: Hoücsi Cupidója, a másik Sehutra A'fréd:
Háromszöge. A legszebb művészi élményben lesz
része, ha végignézi a nagyszerű produkciót.
Bérlők figyelmébe! A színház Igazgatósága
kéri az igen tisztelt bérlöket, bogv a még esetleges hátralékban levő igen tisztelt bérlők elmaradt bérletrésaleteiket a szinház titkári hivatatá
ban mlélőhb befizetni szíveskedjenek.

DÉLMAGYARORSZAG
K E D D , 1941. Á P R I L I S 28.

Rovarok ellen preparált világmárka a valódi

„ C E L L O P n a r bfő zöhártya
„NOVACELL" az extra vastag

átlásaó hártya uborka, paradicsom, paprika
eltevéséfaes.

HAJDÚ és BOKOR

Budapest, VII., Sip-utea 3Képviseli: V É R T E S J Ó Z S E F ,
Bocskai-utca 10.

Sw««d,
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SPORT
E l e k t r o m o s — S x e g e d
Az NB I. osztály vasárnapi fordulóját az jel- i
lemezte, hogy a kiesési zónában lévő együttesek (
jó napot fogtak ki. A Szeged is egy veszélyezte
tett csapatot fogott ki ós az Elektromos nagy lel
kesedéssel szemben a piros-fehérek csak — bai
szerencsével operáltak. Szerencse kellett ahhoz
hogy két szegedi gólhelyzetet hárítottak el ti
zenr*jessxabálytalaiisággal és a két büntetőből
a pirog-fehérek csak egyet értékesttettek; az első
a kapufán csattant. Mindenesetre bosszantó, hogy
olyankor kellett vereséget szenvedni, amikor minden eredmény a Szegednek alakult. Ha győztek
volna, a negyedik helyen állnának a piros-fehe
rek. A harmadik helyen álló DMA VAG-tó! négypont választja el,
Saendrődi vewtőgólja után, a második fél-

2 : 4

( 4 : 0 )

időben Baróti állt neki egy jogoe tizenegyesnek,
de a kapufát találta el. A felbátorodott Elektromos ellentámadásba ment át és Buaássy révén
>:Q-ás vezetést biztosított. Hat perccel a befejezés előtt ujabb tizenegyeshez jutott a Szeged, ezt
Kisuezky belőtte. 8:1.
Tóth hibátlan volt, Szabó és Raffai a második
élidöben elégített k i Megfelelő, de azért láttuk
már jobbnak is a fedezetsort, a csatérláucból
Mester, Bognár és Kisuexky vált ki.
Az NB I. osztály eredményei: BSzKRT—Szolnok 1.-0 (1:0), Ferencváros—Haladás 5:3 (1:0),
WMFC—Újpest 3:1 (2:0), Törekvés—Tokod 3:1
(2:0), SBTC—Gamma 4:2 (1:0), Kispest-DMAVAG
3:0 (0:0).

A piros-kékek biztosan haladnak
a bajnokság falé
Yasutas-SYSE )>•
Szeged veresegere vtgasgt adott a
Vasutas,
amely vasárnap biztosan győzte le az SVSE-t,
Annak ellenére, bogy a piros-kékek győaelme
egy pillanatig sem volt vitás, nem láttuk azt a
megnyugtató játékot, amellyel egy bajnokaspirásnak a kilencedik helyezettet le keli győzni. Az
a pompás védelem, amellyel a Vasutas rendelkezik, feltétlenül eerdményesebb támadósort érdc.
melne. A piros-kékek támadólánca ismét abba a
hibába esett, mint legutóbbi mérkőzésein; a két
összekötő nagy gondot fordított a védekezésre A
két szélsőben nincsen elég átütőerő, Féli, nagyon
körülményes. A vasárnapi Vasutas is elég volt
a soproniak legyőzéséhez és remélni lehet, elég
lesz a többi ellenféllel szemben is, de nem ártana a rendelkezésre álló kéthetes pihenő időt a
csatársor feljavítására fordítani. Ha minden csapat veszíthet meccset a II. osztályban, a Vasutas
nem; a piros-kékeknek minden mérkőzésüket meg
kell nyerni, mert a bajnokság a tét.
A biztos győzelmet
Péli (2) és Borbély I.
góljaival szerezte meg a Vasutas. A riválisok
lassan kezdenek lemaradni, kikapott a Vasas és
a BLK.
As NB II. osztály Duna-e,soportjánák eredményei: D. Magyarság-BLK 8:1 (1:1), Pécsi DVAC
—Vasas 3:1 (1:0), Zugló—Pénzügy 5:1 (30),
SzFC—Postás 3:0 (1:0). ETO-SFAC 1:0 (©«).

—®o«—
X A Tanítóképző kiesett a S»en< Láaslé-vándordijas küzdelmekből.
Vasárnap játszotta le
soronkövetkező Szent Lissló-vándordijas mécsesét a Tanítóképző. Ellenfele Kiskunhalason a
református gimnázium együttese volt, ameMől
1:3 (1:3) arányú érdemtelen vereséget szenvedett.
Rossztalaju pályán a nagyobb technikai képességekkel rendelkező szegedi csapat fölénye nem
domborodhatott ki, tűihez járult még az, hogy
Sebestyén és Tóth megsérült és Így játszotta végig a mérkőzést. A szegedi gólt Véesey lőtte és
ez ID-iő vezettet jelentett Ezután sérült meg
Sebestyén, aki kisehbfoku agyrázkódást saMvedett. Tóth alapos rúgást kapott s lábéra, Farkaslnsrkrt pedifl kiállította « íátékvesető A vere-

(2iO)

sug wuvutknatuhen a Tanítóképző kiesett » tó*ab
ói küzdelemből.
X Aa UTC ifjúsági fölényes bajnoki gyámime. Vasárnap Szegeden csak egy ifjúsági bajnoki
meccset rendeztek meg az alföldi kerület fordulója keretében; as UTG—Kunsági FG találkozót.
Győzött az újszegedi csapat 10:1 (5:0) arányban.
A gólokat Savanya (5), Burkus (2), Héger (2),
Boxoki, illetve Csonka lőtték. — Barátságos mérkőzések: Szeged: Vasutas II,—Postás 3:3 (3:2)Vezette: Czeglédy. Góllövők: Bakos, Kasza, Vadas, illetve v. ördög és Solymosi, UTC—Szl K
5:3 (0:0). Vezette: Kiss II. Góllövök: Jung (2),
Molnár (2), Tóth, illetve Kókai 11. (2) és Fáskerti. KAC (cégcsapat)—Sándorfalvi
AC 10:1
(4:0). Vezette: Csűri. Góllövők: Lovas (5), Biezók (2), Papp, Pakay, Király, illetve Szoluoki.
X SzTK—Felsöipar-staféta Szabadkára és 2<>«iborba. A Délvidék felszabadítása Szeged sportéletét is egészen közeiről érintette s az egyesületek
természetesen igyekeznek a régi kapcsolataikat
felvenni a visszatért területekkel és azok sportegyesületeivel. örömmel üdvözölhetjük az SzTKstaféta inditását, mely május 4-én indul Szabad
kára s onnan tovább Zomborba. Természetesei
ünpepélyes formák között indítják útnak a stafé
tát, mely az egyik legrégibb szegedi egyesület üd
vöelctét vissa a két felszabadult városba.
oQoNEMZETI BAJNOKSÁG
L osztály:
20 I? 3
t. Ferencváros
20 13 3
3. Újpest
30 10 4
3. DMAVAG
20 7 8
4 WMFC
5. Szolnok
20 9 4
A Elektromos
30 10 1
7. Szeged
30 8 4
8. Tokod
20 7 4
9. SBTC
30 6 5
1© Gamma
20 7 3 11
11. Kispest
20 6 4 10
13- BSsKRT
20 (
3 11
14 Tózokves
30 5 3 13
14. Haladás
20
* 13

84:30
61:42
51:43
46:88
39:36
38:38
34:37
38:45
37:49
40:45
37:45
35:46
33:56
3D-M

28
34
23
32
21
20
18
17
16
16
tt *
13
1?
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KÖZGAZDASÁG

APRÓHIRDETÉSEK
tilos
a f a g g i j g felhasználása

C l a d O
Házas* €s

üHOinőlcsösöh

lőiitjdsbirioftoh
Eladó adómentes bérház forgalmas piacnál
9500 P évi bérjövedelemé 200.C00. Háztelek
forgalmas utón
négvsíőgölcnkint 130 pengő.
ÚJSZEGEDEN:
Adómentes 2 szobás ház,
kerttel postánál 10.00U
P. Adómentes villa, 3
szobás,
fürdőszobás,
nagy kerttel, kőrútnál
10.000 P.
Magasföldszintéi pincézctt, 4 szobás, fürdőszobás, korttel hid közelében 16.000
P. Adómentes, nrigasföldszjntcg,
4 szobás,
fürdőszobás,
kerttel
kőrútnál 22.000 P. Adómentes uri villa.. 5 szo
bás, minden komforttal,
kerttel, hjdhoz közel 30
ezer P. Róbuson: földszintes ház, 3 lakással,
megosztható nagy telekkel 12.000 P. Rókuson templomnál, köves
ntcán, bérház, 6 lakással, udvari
épülettel,
nagy udvarral, iófcar
ban 20.500 P. Magasföldszintes,
4 szobás,
modem és 2x1 szobás
lakással, kerttel, körúton belül 28.000 P.
Emeletes
sarokbérház
üzletekkel, fürdőszobás
lakásokkal, körúton belül 21.000 P. Kétemeletes bérház, 8 lakással, suaáruton 2500 P
bérjöv 35000 P Bérház 3x3, 4x2. 8x1 szobás lakással 3500 P
bériöv. Poldoffasszonvsugárutnál
40000 P.
Gyümölcsös
2100 n.
öles. adómentes lakóházzal, fö ntoti 22.000 P
Szöllö
és gyütnöl"csös 3 holdas.
Domaszéken.
tanyával,
vasútnál 10.000 P 25
holdas szántó, tanyával
250 sertésre bizlalónkollal, müutnál 35.000
P. 30 holdas szántó, tanyával Bánátban 36000
P. 55, 86. 70. 118 holdas
Üánáti tanyás Birtok.
Alkalmi vételét

H C z c r n é

Egy erős kézimunkás
és tanonc felvétetik —
Kilcz szabónál, Feketesas u. 21.
Gyakorlott varróleány
állandó munkára felvétetik. Kriener Jcnőnc
divatterme, Vár u. 7, I.
emelet
Ügyes
tanulóleányok
azonnal felvétetnek. —
Lestár varroda. Polgár
u. 24:
Gyakorlott önálló és
cgv
KÉZIMUNKÁST
állandó munkára azonnal felveszek. Harkányi, Klauzál-tér 9. 270

HdoJflAXáJi
Házvezetőnőnek, anyahclvettesnck ajánlkozik
jólelkű, megbízható középkorú leány. Intelligens jeligén.
Bejárónőt délelőtti órák
ra azonnalra keresek.
Felhő u. 17.

Mf-Vflff
Faj galambok és szódás üvegek kert díszítésére eladók.
Va?asszentpéter u. 13 b. házmesternél.

Bélveneit
most drágán értékesítheti. Bélyegkereskedés. Iskola u. 29
Telefon 39-03.
398
Bükkfa szelozés kapható Juhász Géza fakoreskcdőnél, Tisza Lajos
körút 27.
Jégszekrény két ajtós,
fehér, alig használt olcsón eladó. Pulcz u. 7,
földszint 1.
Megásott és
bevetett
konyhakertet
átadnék
részesedéssel, gondozásért. Bárka utca 13.
Uj diófa kombinált —
szekrény eladó. Francia müasztalosnál. Püspök u. 12.

Lépcsőházi kiilönbejáratu, földszinti, bútorozott szoba azonnalra
kiadó. Kazinczi utca 15

HALLÓ,
Kállay liget vendéglő
* május 1-én

Két fiut felveszek albérletben.
Móra utca
14 szára.

Szivcs pártfogást
Rákos.

KOldkllflfe

MEGNYÍLIK
kér:
2-53

Vnsondolálásboz
modellt keresek: 1 hónap
jelige.

üzlethelyiség azonnal
kiadó Petőfi Sápdor sugárút 40. Tudakolni:
Londoni körút 13b.

t-oOo—•

aEkalrnawü

F. KI. ingatlanirodánál,
Horthy M. n. 2. (Kul
'turpalotánál.)

Kiadó azonnal egy üres
szoba
nyugdíjas özvegyasszonynak, Ilóbiárt nasa utca 7.

Budapest, április 28. Az iparügyi miniszter
rendelete szerint a mészáros az általa levágott
állatokról lefejtett faggyúval nem rendelkezik
szabadon, hanem köteles azt a Zsiradékgyüjtő
és Elosztó K f b-nek, vagy bizományosának felajánlani megvételre. Igaz ugyan, hogy a mcszarosiparos külön engedély nélkül jogosult
iparűzése közben fel nem használt faggyút
szappanfőzésre felhasználni, amíg azonban az
említett rendelet érvényben van, est a jogát
nem gyakorolhatja. Az a mészáros, aki a rendeletben megbatározott felajánlási kötelezettségének eleget nem tesz, kihágást követ el és
2 hónapig, háború esetén 6 hónapig terjedhető
fogházzal büntethető. A hatóságok szigorúan
ellenőrzik a rendelet megtartását és a rendelet
megszegői ellen a kihágási eljárást minden
esetben, megindítják. (MTI)

HÚSZEZREN
OLVASSAK
naponta a
DÉLMAG YARORSZAG
-ot Csak természetes,
hogy eredményesek a
hirdetései.

Százhaifan kSlönvonaf
ás a meneirends zeril járafoklsoz csatolt
pálkocsik teljes kényelemben fogják
a közönséget
a Budapesti Nemzetközi Vásárra
szállítani

TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat. Az elmúlt napolt
szilárd irányzata a hétfői tőzsdére is átterjedt é«
ennek következtében az értékek emelkedő árakon
cseréltek gazdát. Egyedül a Fegyver volt valami*
vei alacsonyabb előzőnapi árfolyamánál. A vásárlási kedv következtében a bányapiacról kiindulva az Urikányi részvény magasabb árat ért el
A tőzsde további folyamán az üzlet elcsendesedett
és a legtöbb részvény lemorzsolódó árakon csóréit gazdát Az árcsökkenés alól kivételt képezett
a Fegyver, amely az üzleti ajánlások miatt ismét
felszínre került. Zárlat előtt ismét élénkebbé
vált a tőzsde és egyes értékekben az árcsökkenés
nemcsak megtérült, hanem kisebb árjavulás is ért
el és ennek következtében a tőzsde gycríjgén tar*
tott irányzattal zárult. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 295.—, Kőszén 705.—, G'anrt
28.5, Izzó ÜSS.—, Szegedi kenderfonógyár 122.—.
Zürichi devizazárlat. Páris 7.90, London 17.30,
Newyork 431 , Milánó 21.72 fél, Berlin 172.50,
Szófia 4.25, Belgrád —.— Athén 2.87 fcJ, Bukarest 2
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai Angol font
, belga fr.
, dán kor. — , dinár
, dollár 343.00-348.00, francia frank
— , hollandi fórint —.—, cseh-szlovák korona
(20 K-nál nagyobb címletek kivételével),
szlovák kor. 11.45—11.75 (20 K-ná) nagyobb ciraletck kivételével, kanadai dollár 250-300, 'eve
— —. leu 3.20—3.40. lira 17.40-17.90, német márka
— , svéd kor. 71.70—72.70, svájci frank 79.68-*
80.60.
Budapesti terménytőzsdezárlat. A gabonatő®
dén az árak változatlanok.
Bndapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzést,
Búza 78 kg-os 24.—, rozs 71 kg-os 20—. sörárp*
kiváló 26.00. sőrárpa I. 25.90, sörárpa 24.90, iparf
68 kg-os 23.80, takarmányárpa 65-66 kg-os 21.80,
takarmánvárpa középminőségű 20.80. zab 41 kg-w
22.70. kukorica 1980
Caikágói terménytőzsdezárlat Buza Jól tartott
Májusra 91 ötnyolcad—fél, fuliusra 89.5-bárotw
nyolcad, szeptemberre 89.5—báromnyolcad. Tengeri Jól 'tartott. Májusra 68.5, júliusra 6S.75, szeptemberre 68.75. Rozs szilárd. Májusra 47 cgynyoh
cad, juliusra 54 ötnyolcad, szeptemberre 55 egynyolcad.

A Budapesti Nemzetközi Vásárra előreláthatólag nagy tömeggel utazó közönség szállításának
lebonyolítása szempontjából igen nagy jelentősébe a vásár és a MÁV között lefolyt azoknak a
tárgyalásoknak volt, amelyek szerint a MÁV kétféle megoldásra készül. A menetrendszerű szerelvényekhez, szaknyelven »torzsvonatokhoz* szükség és lehetőség szerinti mennyiségben II. és III.
osztálya külön kocsikat fog kapcsolni, kizárólag
vásárigazolvánnyal ellátott utasok szómára. A
kocsikon külön táblák fogják jelezni, hogy csak
vásárlátogatók szállítására állnak rendelkezésre. Szeged ra kir, v'áfos 1 fokú közrigazgatósásí
hatósága.
Indítani fog ezenkívül a MAV úgynevezett » másodrész-vonatokat*, ami annyit Jelent, hogy a me- aiJS2550/1941. Kig. sz.
netrendszerű vonatok után mintegy 10 perces
Tárgy: terményfeleslegek bejelentése,
időközzel egy-egy kisegítő-vonat fog indulná, természetesen ugyancsak a vásárigazolvánnyal ellátott közönség számára.
Értesülésünk szerint a MAV ezeket a május
Felhívom a város közönségét, hogy termény*
2-töl 12-ig nyitvaálló, a Budapesti Nemzetközi feleslegét a Szeged város belterületén, telepein,
Vásárral kapcsolatos különleges kiegészítő ko- a város körüli feketeföldeken, Röszke és Szentcsikat és járatokat májas 1-től 15-ig fogja forgalomban tartani E két hét alatt összesen 80 vá- mihálytelek kapitányságban lakók a Futura
sári vonatpár fog az ország különböző vasútvo- szegedi kirendeltségénél, Folsöközponti kapinalain közlekedni, terv szerint olymódon, hogy a tányságban lakók a felsőközponti kirendeltségvonatok páratlan napokon indulnak Budapestre nél, Alsóközponti kapitányságban lakók az alés páros napokon mennek vissza vidékre, össze- sóközponti közig, kirendeltségnél 194L április
sen tehát 160 külön beiktatott vonat állna rendelkezésre. Ugy ezeken, mint a pótkocsikkal el- 30-ig annál is inkább jelentsék be, mert a fenti
látandó menetrendszerű vonalokon 50 százalékos határidőn túl a bejelentő felárat nem kap, aki
utazási kedvezmény fog a vásárigazolvány alap- pedig a megengedettnél rosszhiszeműleg keveján rendelkezésre állni.
sebb terményfelesleget jelent be a fenti határArról, hogy a május 2-től 12-ig megtartandó időig, attól az ellenőrző közegek a rosszbiszeBNV alkalmából mikor, hol és mely vonatokhoz müleg visszatartott több terményt elkobozzák
csatol a MAV külön kocsikat, illetve mikor,
honnan, mely útvonal mentén indítanak külön és amellett még* szigorú büntetésben is révonatokat, részletes felvilágosítást a sajtó és az szesül.
Szeged, 1941 április 26-án.
lBUSz összes fiókja, valamint általában .a menetjegyirodák adnak.
Dr. BIACSY BÉLA s. k., tb. tanácsnok.
—oQo—
Szerkesztésért és kiadásért felel;
)"( A részletüzlet haszonkulcsa. A Budapesti
BEREY
GÉZA
Közlöny közölte a 9100—1941. számú rendetetet,
főszerkesztő,
amely a részletfizetésre történő eladásnál. felszámítható legmagasabb bruttó haszuot szabályozza. a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat Wügyvezető-igazgatója.
A rendelet meghatározza azt, hogy ki tekintendő
mert a részletfizetésre történő eladásnál felszá- Szerkesztőség: Szeged, Rudolf-tér 6., I. em. — É0r
mitható legmagasabb bruttó haszon kérdésének szakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiad "
eldöntése eddig a birói gyakorlatra támaszkodott. hivatal: Szeged, Aradi-ütca 8. _ Telefon (szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 13-01
A erndelet meghatározza azt, hogy ki tekintendő
Kiadótulajdonos:
részlctkereskedőnek, majd különbséget tesz bútor
és egyéb cikkek között. Bútornál a felszámitható Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat
haszon bathavi hitelnyújtásnál 45 százalékot hathónapot meghaladó hitelnyújtás esetén 50 százaNyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgÓgép*«
lékot nem haladhat meg. Egyéb cikkeknél 70, ilSzeged. Kálvária-utca 14., telefon 10-81
letve 65 százalék a legmagasabb határ.
Felelős üzemvezető: Ablaka István.

Nemzetközi Vásár t t u r a

Hirdetmény
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