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

Portugália és Törökország
az ul események vonalában
Berlinben nem tudnak török kormányférfiak németországi utazásáról
J peloponnezoszi űflfhihiHtilí íeté tolnlK a nemet etónnomulAs —
'ováöb fari a \^muuhzm\st$ Tobrnhnál és Soltom körnuékéft ~
flcsszeiiordó agyúit három és fétorálg bombáztáh Dovert

XVII. tiftolaam 97. s
Ugyanaz az eset ismétlődik meg. mint Dünklrciíennél. Az angol csapatok maradványai fegyvereit,
lőszerek, hadianyagok és mindenféle felszerelési
tárgyak hátrahagyásával vitorláshajókon, halászhajókon, hárkálton és minden elképzelhető vizijármüvíin igyekeznek menekülni, liogv ezeken az
apró csónakokon Kréta szigetét elérjék. A német
légihaderő könyörtelenül lecsap rájuk. Sok vitorláshajót még a part mentén, részben pedig átkelés közben megtámadlak, bombákkal és géppuska
tűzzel sokat elsüllyesztettek közülük, másokat
megtongállak. (MTI)

Dover bombázása

Berlin, április 29. A Német Távirati Iroda
Róma, április 29. "A Popolo dí Roma jelentése ' a Korinfliosz&'ól és Patraszból előrenyomuló néjelenti:
A német hadsereg messzehördó ütege'
met csapátok találkoztak a Peloponnézoszon.
berlini körökben rámutatnak arra, hogy a
en
gelyhatalmak haderejének hatókőre reudkivül
C a p s a 1 e s egyiptomi görög követ kijelentet- keddrcggel óta lövik a Dover közelében lévő
j^gnövckedett a görög félsziget elfoglalásával. A
te, hogy a Krétába menekült görög kormány Nagy- fontos katonai célpontokat.
é
8ihaderő veszélyeztetni tudja az egyiptomi anbritannia rendelkezésére bocsátja a görög keresA Beuter-iroda jelentése szerint a Dover vitámaszpontokat is. Kréta szigete ugyan még
kedelmi flottát
dékének bombázása 3 és félóráig tartott. (MTI)
az
angolok kezében van, de ennek a szigetnek .
A Reuter-iroda kairói Jelentése szerint az ot"Syanaz a helyzete, mint Máltáé, mert Krétát épp
tani angol középkelcti főhadiszállásnak a göröglehet bombázni a Peloponnczogzról. mint Mál- országi arcvonalról kiadott hivatalos közlemé,at
Szicíliából.
nye ezt mondia: Misazavonnlásunkat folytatlak.
Katonai körökből származó ínformáció szerint
Berlin, április 29. 'A Német Távirati Iroda
jelenti: Német gyorsnaszádok kedden reggel
az angol partok felé haladva, ellenséges gyors->
naszádokra bukkantak. Harc kezdődött, amelv«
Berlin, 'április 29- Berlinben mit sem tudnak
Németországba látogatná?. Ezt a Választ állták uek során néhány angöl gyorsnaszádot meg!n
<mü török államfőnek németországi utazásá- I kedden a Wilhelmstrassen külföldi részről fel- rongáltak. (MTI)
í6l
> sem arról, hogy más tüj-ük államférfiak ] tett kérdésekre. (MTI)

Nlmet es aiutoi tfqorsnaszádoft
harca

A törők államfő Derültbe utazik ?

tandon cs Wasisinátoit iiüomősi éuahorol Portugáliára
,.„ Berlin, 'április 29. A német főv'Srős politikai tel helyezte a portugál kormány védelmi állaf°íei élőuk figyelemmel fordulnak Portugália potba az Azófi-szigcteket. Portugália nem en[y. A Lisszabonból érkező hirek ugyanis ar- ged az angol és amerikai nyomásnak és kész
l1 számolnak be, hogy Angliának és az Egye- arra, hogy gyarmatait fegyveres erővel meg
Államok nagy nyomást gyakorolnak, sőt védje. Más hirek szerint Lisszabonban angöl>
nyomás leplezetlen fenyegetést is tartal- ellcnes hangulat lett úrrá, az angol követség
Portugália, úgy látszik, nem akarja más és az angol eégek előtt tüntetések zajlottak le.
^ m o k példáját követni, illetékes portugál Berlini poliikai körökben rámntatnak arra,
®szről kifejezést adnak annak, hogy a semle- hogy ez az angol nyomás a balkáni kudarc óta
mindenképpen meg akarják őrizni- Az erősödött meg. (MTI)
8
°1 és amerikai fenyegetésre való tekintet-

Nérnél íeleufés a peieponitázoszl előretörésről
és a sofcHHii harcoKről

/inHol légitámadás a noltánd
partvidék ellen
Amszterdam, április 2©. Hétfőn és a keddre virradó éjszaka néhány brit repfdő megkísérelte,
hogy berepüljön Hollandia fölé. Az erélyes és sikeres elhárítás következtében ez csak néhány
esetben sikerült. A ledobott bombák legnagyobl
része hatástalan maradt, kár csak két helyen ke
letkezett Egy másik helyen lakónegyedre dobtak
egy bombát, háiom lakóház megsemmisült, eg\
asszony és három leánya életét vesztette, hárem?
asszony és négy férfi megsebesült. (MTI)

(Kosz gftztlsOn menekülték*
a ftordg es szerb diplomaták
Zürich, április 29. Istantrali jelenles szeri ni
egy orosz gőzös érkezett oda. amelynek fedek
zetén 22 görög és 5 jugoszláv diplomata volt
Közöttük voltak a szófiai és a budapesti jngo-(
szláv követek is,

— A brit szigetország eHeni harc során erősebb harci kötelékek megtámadták
Plymouth
hadi kikötőjét. A támadás nyomán sok nagytj
német Csapatok a Pelopönnezosz megkiterjedésű tűz és rombolás keletkezett. Sikedöf 1 . ia ? a közben több görög városon keresztül
res bombatámadások
irányultak
ezenkívül
y'^nvban
törtek előre. A légierő a g ö r ö g
Great Yarmouth kikötője, a skóciai partvidé5
Bukarest, április 29. Az összes román Tápok
kúrf
kereskedelmi hajót süllyesztett el és
ken fekvő kikötővárosok, valamint vasútvona•sugalmazott cikket közölnek vRomániát nem feés ? ! ü t t t ö b b kisebb hajóban is. Német harci
lak és baraktáborok ellen. Harcirepülők Dunnyegeti éhínség* cim alatt A cikk többi között
8o ^uhanóbombázó kötelékek az elmúlt éjszaka
a következőket irja:
deetől keletre 2 kereskedelmi hajót pusztítataa
el}e hatásos támadást intéztek Málta szigete
— A román hatóságok pontos és okadatoTt feltak el.
világosításokat adtak a helyzetről. Ennek ellené— Az ellenség április 28-án Éssaknémetorre akadnak még olyan emberek — Románia ellentáljT ^ szakafrikaban
a német felderítő badosz- sság felett pár bombát dobott le. A bombák
ségeinek ügynökei és összekötői —, akik a gazdacsak kis kárt okoztak. Az elmúlt éjszaka a né- sági szempontból válságos helyzetet ki akarják
r ^ a t a i
mélyen behatoltak
ellenséges tehasználni arra, hocv felizgassák a kedélyeket e<
H é - i Sollum
környékén ujabb érzékeny vcsz- met birodalom felett hojciggelekményekre nem
f
ö0k
bizalmatlanságot hintsenek szét. Ezek az emberek
került sör.
et okoztak a brit csapatoknak.
két bűnös és elhibázott célt követnek. Először is
a bizalmatlanság légkörét akarják nirgteremfeni
az államban, bogy ezzel aláaknázzák és a pusztulásba vigyék a román államot. Fondorkodásoknn
., Berlin. a p r i l i s
A^'ések^"'
^ A keddi hadijelentés kiegé- I ellen végrehajtott vállalkozásáról közölt résziédolgoznak a nemet—román szövetséggel és ká'o
A
n a N é m cc 1 T I a
német -ieCn
it ném«?,
» TI a következőkről
következőkről értesül
értesül: tekből kiderült, bogy erős légvédelmi fészkek lenai, politikai ós gazdasági együttműködéssel kaplo
C
Pat0k
i Ponii'"'Jtatják clőnyoronlásuknt t
génységét, az ejtőernyősök egyszerre leereszkedve csolatban. A lelkiismeretes románoknak azcmbin
' ^ Ü h h f Z 0 n 6 5 m á r közelednek Görögország
meglepték és 30 löveget zsákmányoltak. Kötelé- fel kell lázadniuk ezek ellen a mesterkedések elr SZOn ,CVÖ
kikötök felé, amclvek a Göküknek
egyrésze a zsákmányolt tehergépkocsikon len. Torkon kell ragadni minden ügynököt, mii"
CsD
Portnt°I " l e s 01 n o t n ha ?yolt angol badseregüldözőbe "vetté a menekülő angol csapatokat. A
den álhirferjcsztrit és minden bűnözőt cs azonn.i'
a görö
« •
S hadsereg szétugrasztott réát
kell adui őket a hatóságoknak. Az egész romé*
legújabb
jelentések
szerint
április
16-tól
összesen
r
hyős
"Cndelkezésére állanak. A német ej- 305.600 tonnányi angol szállitóhajóferet süllyesz- nép vegye tudomásul, hogy Románlát n'm feny1
adaszoknak a korinthoszi földszoros tettek el és 87 gőzöst rongáltak nirg súlyosan. geti éhínség _ fejezi bc a cikk.
es

in, 'április 29. A
Qokság a jelenti;

német véderő főpa-

„Romániát nem fenyegeti;
ttitnseg"

•togttan foglaltan el a z citöcrntjősők Korinthoszi

n e m smerfllí m m&®i®h hircuaiüai fámtöái^
ftSaS, április 10 A Stefani-iroda a görög hadMfetórrtí! beszámol ax angolok eredménytelen
kísérleteiről, amelyek azt célozza. hogy a görögországi angol haderő visszajuthasson Kirenaikábfli Legutóbb kétségbeesett kísérletet tettek arra.
hogy bekerítsék s Solluro Capuzzo és Bárdi a körff! álló tengelyerőket és elérjék Tobrnkot, HatVad nehéz és közepes harci gépkocsiból, páncélos
gépkocsiból és tüzérségből álló alakulat megtá-

onutrarság
— Mélységes hálával, vagyunk — snoa® 5^
| madta a Gapuasótö! és Soiluaitól délre álM olasz — a magyar szóért, amely 23 évig késett ebbe®
és német előőrsöket. A támadás nem járt sikerrel. a teremben. Magyarságunkat nemcsak me0£
Az angolok terve ha sikerült volna, a Tobrukerödbe zárt angol és . görög erők megkísérelték tott.uk. ár azt hiánytalanul át is adjuk az aníA'
volna a kitörést s igy két tüz közé szorítottak országnakvolna a tengely erőit. A tengelycsapatok meghiúA bunyevácok nevében Jurics Marko
sították a tervet, az angolok súlyos veszteségek- országgyűlési képviselő, aki a jugoszláv Psr'
kel kénytelenek voltak, állásaikba visszavonulnilamentben is képviselte városát, mondott rt*gyár nyelven üdvözlő beszédet.
— Kérjük, Kogy biztosítsák számunkra a ^
Ketőséget a termelő munkához — mondotta
kogy az itt élő magyar testvérekkel. egVp>
saglieri egységek nagy SaTci értékét. Xz angol mint eddig is, jóban, rosszban, barátságii*'
közlemény szerint az aostai herceg még jelen- becsülettel és tisztességben élhessünk és boldotős ösapattestekkel rendelkezik, amelyek Gon- gulhassunk a 7töz javára.
dar környékén, erősen ellenállnak.
A katonai parancsnok köszönetet mondott í
felszólalásokért, majd a nagyterem ablaka alatt

Mmm ötön üöitöaritö! foliük m olasz ellenállás
.Seft*, április 29. A Stefani-iroda jelenti? 'A'
Sozépkeleti brit főparancsnokság közleménye
hangsúlyozza az olaszoknak Dessziénél tanúsított elkeseredett ellenállását és az alpesi és ber-

C h u r c h i l l o iöwá hcfre halasztottá

á heiuzefrói

Beádon április 89 'Az alsóházban í h a r Rfclll miniszterelnök kijelentette hogy az ország
bizonyára nem kíván a háborús helyzetről olyan
értesüléseket kapni, amelyek veszélybe sodorhatnák a csapatokat akkor, amikor veszélyes és válságos hadműveleteket hajtottak végre. A miniszterelnök hangoztatta, bogy vitára majd csak a
parlament jővő heti üléseinek első papjaiban keríthet. sor, Lehetségesnek tartotta hogy É d e n
is részt vesz abban a fontos vitában, amelyet a

az alsóház litöiáf

következő határozati Javaslat alapján vezetnek:
— Az alsóház helyesli Churchill kormányának
politikáját hogy segítséget küldött Görögországnak és bízik benne, hogy a hadműveleteket a Középkelefetj és a. háború többi szakaszán a kormány a legnagyobb eréllyel folytatja.
Churchill elutasítja azt az indítványt hogy tanulmányozzák
(tzflkebhkörft háborns kormány
megalakításának szükségességét. (MTI)

Fdcinclték státusra Szegeden
az igtofeihetö cütöntaifangok szántát
kímmtttm csfthkenfeflek a k i n f a n t a f f t íőUnDörmemtutscaeS —
iizeflsüelf AZ nfatvanqdtt atoll mcnlestiesOKef Kérték

a

m-

f3 DMmagyarország munkatársától) Á ssegeffi Közellátási Hivatal előkészületekét tett,
bogy a májusra érvényes oipőutal ványoka t Sifissza az Igényjogosultak között A keddi napos értesítés jött Szegedre a. közellátás? miaisztérmmtóL Arról értesítették a várost, hogy
májusfa valamivel felemelték a kiadható őipőKtalványok számát. Áprilisban 380i pár cipőre
szóló utalványt, osztottak ki a szegedi igényjogosultak között, n kiadható tat/pbörmenmyixég
2785 kg-ra szólt. Májusra a minisztérium 1500
párra, emelte fel. a készcipőre szóló utalványok
számát, tehát a következő hónapban 706 páf Cipőre szóló utalvánnyal, többet ad ki a Közellátási Hivatal, mint áprilisba!) Ebben a hónapban a 3804 pár cipőra érvényes utalványt már
az első hetekben kiigényelték, ugyanígy a ki-,
ntalt talpbőrmennyis'éget is.

A kisfizetésű hivatalnokok és munkások körében mozgalom indult, hogy mentesítsék őket
az utalványdij megfizetése alól. A Bipöutalvány után után 50 fillér fizetendő, míg a javításokra szóló utalványok díja 20 fillér. Külö
nősen a sokgyermekes családokat, érinti a?
utalványok díja, ezért azt kérték a Közel lá
tási Hivataltól, hogy az ntalványdiják fizetése
alól a szegényebb családokat mentesítsék. A
hivatalban azonban közölték, hogy országos
rendelkezésen alapul a eipőutalványok
után
számítandó díj és az alól senkit sem mentesíthetnek. Erről Fodor Jenő ny. polgármesterhelyettes, a szegedi Közellátási Hivatal vezetője ezeket mondotta:
— Miniszteri rendelet írja elő. bogy a eipőutalványok után díjat számítunk fel. Ezzel
a városnak pontosan el kell számolnia. Most is
X közellátási minisztérium ugyanabban a 7800 pengő értékű utalványt küldtek le Szegedleiratában, amelyben a késWipőkre szóló utal- re és az összeggel megterhelték a várost, a hóványok felemeléséről intézkedik, értesítette a nap végén ezzel az összeggel el kell számolni
várost, hogy átmenetileg májusra 1000 kg-gal a minisztériumnak. Csakis a minisztérium incsökkentette a Szegedre szóló talpbőtmennyisé- tézkedhetik, hogy bizonyos társadalmi osztáget. 'K májusra 'érvényes üipő- és talpbőrutal- lyok esetleg mentesüljenek az utalvánvdíjak
ványokaf a szegedi Közellátás? Hivatalnál megfizetése alól.
Csak a jövő héttől, kezdődően lehet igénvélni.

Szabadkai magyarok és bunyevácok
üdvözölték a város katonai parancsnokát
„Cél a sebek íisggesz lése. a lelkek Ssszehangeiása és a nemzeti érdekek szalgálata"
Szabadka, április 29. Szabadka váüos katosai parancsnoka tegnap a városházára összehívta a város 200 főnyi vezetőségét, köztük
magyarokat, bunyevácokat és szerbeket is. X
v
árös parancsnoka a megjelentekhez intézett
beszédében mindenekelőtt, megemlékezett a koílmányzó úr őfőméltőságáról, majd így folyiattaí

— A katonai közigazgatás céljait hármas
yonalbai) vélem íeszearezhetőnek. Első a sebek

heggesstése, második a lelkek összehangolása,
a harmadik pedig alapot szerezni a majdan
életbelépő polgár közigazgatás számára. Manapság az a legény a gáton, aki cselekszik, ennek folytán az a legfőbb kötelességünk, hogy
az ént detronizáljuk és helyére a közt ültessük,
Egy a feladatunk, egy munkánk, egymás megértésévél a nemzeti érdekeket szolgálni.
Az eljenzéssel. fogadott beszéd ntán. a szabadkai magyarság képviselője tolmácsolta a

felhangzott

liliom"

a

„Szabadkai

udvaron,

kinyílik

9

cfm6 dal. (MTT)

1 bácskai csetnikek névsara
a m m n v katonai hatóságok keién
Szabadka, április 29. "A magyar katonai h*'
foságnak sikerült megszereznie az egész
ka területén letelepedett csetnikek névsorát
a részükre kiadott fegyverek számát, is. X
jugoszláv hadseregben snölgált bácskai mOOV* )
és bunyevác katonák hazaszállítása már roft
kezdődött. A Magyar Nemzeti Bank fiókjai &
rilis 23-án estig befejezték jg dinárngk.peng^
való átváltását. (MTT)
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Szabadka, április 29. A város felszabadul*5''
)
*Hmé
nak emlékére a szabadkai atléták váltófutást
deznek Budapestre. A fővárosban niegkoszort!^
a hősök emlékművét és a Szabadság-téren .
Dél szobrát A váltó szombaton este 6 őrekor
dtrt el és vasárnap délben fél 13-W érkezik f
dapestre. A nagyváradi futók viszont S z a b a d j
rendeznek váltófutást a felszabadulás ör50fr7
Az egyes versenyzők erei-ezer métert futn^után autóbuszon viszik tovább őket. Útira"?0,
Szeged. Kiskunfélegyháza. Kecskemét. Budaf0'
'MTT)

t

A beavafltozlts tele

Nenyork. április 29. A Német TI jelenti5- W.
a Newvnrk Post londoni tudósitója jelenti, 3 j .
közelebbi negyedévre amerikai repülőket
J
tak be az angol légihaderőhöz megfigyelőkké^ ,
tndósitó szerint ezzel azt akarják elérni,
w
kiválogatott repülők tanuljanak az angolok ^
0
pasztáiatalhól. mielőtt az Egyesült-Ali®^ ,1
visszatérnek. Közvetlen harci cselekmények'*
amerikai repülők kerülni fognak.
Newvork, április 29. Mint az Associated
Losangelesből jelenti. Roosevelt rinök fe1fí
egy nyilvános előadás ntán megkérdezték
0
tartja-e az Egyesült-Államok elnöke igére!®'
távoltartia-a a HAborntól ar Egyesült-AW8"1^
Rooseveltné kijelentette, hogy az elnök
»
tett ilven Ígéretet hanem azt mondotta. bAhékét óhajtja. A végső döntés a néptől
(
Egv másilt amorikninak. aki ezre! n.s"(í|éííl,| '
gésben azt mondotta, hogy csak amerika'
f
áldozná fel életét. Rooseveltné azt válaszol^^r
neim akar harcolni ott. ahova küldik a® "eíj
rtkal. (MTT)
woostffP?

fia K í n á b a *
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Cfuingkíng, április 29 James F o o s e 8 ffo<£
Egyesült-Államok elnökének idősebb
^
V
kongból Jövet. Csnnekingba érkezett.
hogv i napig marad Kinában. utána ""Ltó megv. majd K»íróba utazik. James E(>oS''<níi ^
folja azt az értesülést, amelv szerint k* í0
nácsadókínt érkezett Csungkingba,
t**,
— Tannlni jöttem
mondotta — ^ g p L
esőt adni. Különös érdeklődéssel tanul"1*0 |,<f ](
szállítási és oversonya"kérdést knián"^ kiflit. magóval hozta Cf s » n g-K a i-S C k
(MTI)
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Pajkos szerelem!

Asszonyi huncutság!

PAUL HÖRBI0BR

és G U S T I

D É L M Á G Y'AR O R S Z A G

Fülbemászó muzsika !

Óvás!

WOLF

Amidőn szíves tudomására kívánjuk l»«ttni Szeged város közönségének, hogy a
nemzetek vetélkedő filmgyártásnak egyik
legnagyobb és legértékesebb alkotását, a

pazar főszereplésével

BÉCSI VIG ASSZONYOK

Kék hosef vói^yF
c. k. millió dolláros Columbia filmjét
Szegeden a Belvárosi Mozi valószínűleg
még éhét végén a közönségeié viszi,felhívjuk mindenki figyelmet, hogy a film
nem tévesztendő össze a Metró filmgyár
tagadhatatlanul nagy értékű szenzációs
»Uj holdt-jával. A

A biedermayer Bécs romantikus kedves, megható és dalban gazdag regénye

A szegedi tábla szeptemberben
visszaköltözik régi épületébe
7 torvényszékkel és 25 járásbírósággal b ő v ü l hatásköre
teljes bizonytalanság az egyetemi kérdések k ö r ü l — Szily államtitkár
Nyilatkozata szerint most még nem tárgyaltak a jogikar visszaállításáról
és a központi épület felépítéséről
(3. Délmagyafország
munkatársától)
Két
Pja — mint ismeretes — Szegeden tárgyalt
, Süly Kálmán knltnszminiszteri államtitkár. A
) Megbeszélések —, amelyek egymást követően
a városházán, az egyetemen és az ítélőtáblán —, kedden este fejeződtek be, amikoris
** államtitkár) visszautazott Budapestre, hogy
j®lentést tegyen Hóman Bálint kultuszminisz^nek. A kétnapos tárgyalások részleteiről
,e
ta hangzott el tájékoztató nyilatkozat és jel l e g m é g az egész kérdéskomplexum bizonyfofonítajfe látszik, az égyetem ügyének fejlődé' téf m gg nem ie h,ct megítélni. Jelenleg
na

s

(

homály fedi mindazokat a kérdéseket, amelyek megoldását Szeged nyilvánossága a legnagyobb érdeklődéssel
várja és amelyek természetszerűleg
merültek fel a Délvidék visszaszerzésével kapcsolatosan,

Átezetes jelenleg még nem lehet megítélni,
°Pyan fejlődött
a jogikar visszaállítása, valamint a
központi épület felépítésének ügye.
^ azonban kétségtelennek látszik, ez pedig
r Fogy a szegedi ítélőtábla — amely a Délvivisszatérésével visszanyerte egész régi tefoféí — visszatér eredeti széképületébe. Ez9 kapcsolatosan a legsürgetőbben félmerülnek
j. J^goldásra váró egyetemi kérdések, amelyeíelenleg még bizonytalanság takar.
mennyire fejlődött az egyetem ügyen
l j előkészítése, jelenleg megítélhetetlen, miüs
Kálmán államtitkár kijelentette, bogy
t„ a szokásos látogatását tette a szegedi
etemen és nem nyilatkozott sem a jogikar
sem pedig a központi egyetem
in ^ tésének
ügyéről. Valószínűnek kell tartalék v' ^ogy ezekben a kérdésekben illetékes táakkor kerül sor, ha az államtitkár
t^" ^ fcs jelentést lesz miniszterének. Természo' h °Sy ebben a stádiumban is

?Z0Sed nyilvánossága a legnagyobb
®réleklödéssel és figyelemmel várja az
gveteni jogi karának visszaállítását,
8a
'amin! a központi épület fclcpilcsct,
53

ls

inkább, mivel Hóman Bálint kultuszzter először díszdoktorrá avatásán, mnjd
B e l v á r o s i

M o z i

Szerdán és csütörtökön utolsó napok

^ANETTE MffCDONAID
és EDDY NELSON

v*.
V

pompás filmremeke, az

HOLD

a H'drthy Miklós-egyetem megnyitása alkalmával kijelentette, hogy újabb területi gyarapodás esetén helyreáll a szegedi egyetem épsége,
raiértis a jogikar szüneteltetése Csak ideiglenesnek tekintendő. A Délvidék visszatérése pedig egyenesen sürgetően követeli az egyetem
integritásának megvalósítását.

A keddi tárgyalások
Kedden délután Szily Kálmán államtitkár
ujabb hosszabb megbeszélést folytatott az egyetemen Szent-GyöTgyi Albert rektorral és értesülésünk szerint a tanácskozásokba bevonták az
egyetem tanácsának több tagját is. Az egyetemről az államtitkár az Ítélőtábla épületébe
ment, ahol Falkay Gyula táblaelnökkel folytatott megbeszélést, majd utána megszemlélte
a táblának már régebben is szűk és alkalmatlan
épületét. A délután folyamán több ujabb megbeszélést tartottak', amelyen jelen volt Tukats
Sándor főispán és Pálfy József polgármester is.
A megbeszélés ntán a főispán és a polgármester kijelentette, hogy a kétnapos tárgyalásokról nem kívánnak nyilatkozni, a nyilatkozatot Szily államtitkár fenntartotta magának.

Szily Kálmán államtilk&r
mindössze a következőket mondotta?

— Tulajdonképpen
jelenleg nincsen
mondanivalóm
a nyilvánosság
számára.
Mostani szegedi tartózkodásom nem más,
mint a szokásos évi egyetemi látogatás,
amelyet
kormánybiztosi
minőségemben
szoktam as egyetemeknél fenni.

Szent-Györgyi rektor
a megbeszélésekről
Kedden délután a megbeszélések befejezése
után Szent-Györgyi Albert rektor a következő
nyilatkozatot tette:
— A megbeszéléseken nem kerültek szóba
azok a kérdések, amelyek az egyelem szempontjából a Délvidék felszabadulásával kapcsolatosak. As államtitkár úr időnként szokásos látogatását tette egyetemünkön, természetesen
felhasználtuk az alkalmat arra, hogy kivánságainlcat előterjesszük. Az államtitkár úr a tőle
megszokott megértéssel fogadta az előterjesztéseket és közölte, hogy kéréseinket tolmácsolni
fogja a kultuszminiszter úrnál
— A szegedi közvéleményt meg kell nyugtatni — folytatta a roktor —, hogy a mostani
tárgyalások más irányzaja nem jelenti azt,
hogy az egyelem kibővítésére irányuló eddigi
tárgyalások eredménytelenek volnának• A kérj dés jelailcg még nem időszerű, de mód nyílik
' majd arra, hogy a légközelébbi jövőben megI tárgyalhassuk a kultuszminiszter úrraL
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Kék

h o * « * vöNye
egy misztikus, eltűnt világ csodálatos
szépségeit tárja elénk, az a film, melyet
soha nem fog elfelejteni senki, akár csak
a Ilindu síremléket.
A Belvárosi Mozi igazgatósága

A * ítélőtábla visszatér
régi epületébe
Annak ellenére, bogy az elhangzott nyilat'
kozatok szerint a. kétnapos megbeszéléseken
konkrét formában nem kerülhettek szóba art
egyetemmel kapcsolatos kérdések, befejezett
ténynek látszik, hogy az ítélőtábla már a közeljövőben visszatér régi épületébe. Ezt erősíti meg az a nyilatkozat, amelyet kedden dél*
ben Falkay Gyula ítélőtáblai elnök tett.
— Az ítélőtábla épülete már régóta neut
megfelelő, mint az köztudomású — mondotta
Falkay elnök. — Ez a tény most még jobban
nyilvánvalóvá válik, amikor az ítélőtábla igét*
jelentékenyen kibővült és visszakapja egész és
megcsonkítatlan régi területét. Eredetileg is a
szegedi táblához tartozott a szabadkai, az űjviCsak a kor lesz szép A S Z T A LL O S a lakása, ha bútorát
n á l u n k vásárolja! M E S T E R EK

k

B

Bútorcsarnoka

^

i
Szendrényi Géza és Társai,
.
Szeged. Dugonics-tér 11. •
Telefonszám: 11—28. 4 »
K2

déki, a kikindai, a beéskcrcki és a zomboti törvényszék, hozzájön még ebhez a pan~c.s~0.vai és
a fehértemplomi, úgy, bogy
összesen hét törvényszékkel, 25 járásbírósággal bővül ki a szegedi
tábla kerülete.
A szegedi és a bajai törvényszékkel cgyüt'L
összesen kilenc törvényszék tartozik tehát t
szegcdi ítélőtáblához, míg a gyulai törvényszék
visszakerül Nagyváradhoz.
— Azzal, hogy visszakaptuk egész rég! ierületünket, gondoskodni kell természetesen as)
Ítélkező tanácsok számának felemeléséről. Jelenleg mindössze kct_ polgári és két büntetőtanács működik, legalább ugyanennyit kell felállítani, de setleg még ennél is többet, hiszen
nemcsak hét új törvényszék ügyeiről lesz szó,
hanem a tábla hatáskörébe tartoznak a magyan
és a szerb földbirtokreformmal kapcsolatos
ügyek is.
— Bejelentettem az államtitkár; úrnak —
folytatta Falkay Gyula táblaelnök —, bSgy a
Dugonics-téri eredeti épületünkhöz
ragaszkodom és annak visszaadását szeptember l-re ké-

ld ezer néző beszél
a szezon nagy magyar sikeréről,
100 euren éneklik az uj KARÁDY-slágert

EGY TÁL LENCSE

KARÁDY, JÁVOR,
CSORTOS, KISS MANYI, MALY, MAKLÁRY
Mindennap 5, 7, 9
«
S Z É C H É N Y I

M O Z l )

DELMAGYARORSZAG
SZERDA. 1941. Á P R I L I S 80.
Amlkoíi az épületet átadtuk az egyetemnek, a megállapodás a kolozsvári egyetem részére szólt és csak addig az ideig, ameddig a
tábla visszakapja régi területét. Ez most bekövetkezett, a megállapodás szerint természetes.
Hogy vissza kell kapjuk régi épületünket és
helyre kell állítani mindazokat az átalakításokat, amelyeket az átadáskor az egyetem részére végestek.
Falkay Gynla ítélőtáblai elnök nyilatkozata
fvól tehát kitűnik, Hogy a.z ítélőtábla szeptemberre visszakapja régi épületét. Hogy az átalakításokat, a közfalak vissza állítását ki fogja végezni, azt. a következő megbeszéléseken
fogják a hnszév előtti megállapodás értelmébe®
részletezni. De ugyanekkor fölmerül az
is.
Hogy Ha a tábla visszakapja épületét, gondoskodni kell az egyetem új központi épületéről.

Átmeneti megoldatok ?

1 söiüOByitelepi ass^esívgyllkos iogerfis büntetési!
12 évi fegyház
Kedden hirdették Rí a Kúria ítéletét
(A Dél-magyaro-rszág munkatársától) A 9 és lévő henteshez szalonnát, Kenyeret vásárolni
a 11 éves kisfiú arca, amikor, az elmúlt éy má- A rendőr éppen akkor fogta el, amikor az add
jus 24-én a somogyitelepi kis ház lefüggönyö- ajtaján kilépett Megállapította a nyomozás
zött ablakán bekukkantott, rémületet tükrözött is, bogy Nagy Miháy, aki valamikor dolga*
vissza. A konyha földjén szétvert fejjel, élet- szorgalmas ember volt, az utóbbi időben ivá*
telenül feküdt édesanyjuk, Markoviés József- nak adta magát, keresetét elmulatta, esaládjá
né. Rémült siránkozásnkra rendőr került elő, val nem törődött. Többizben megtörtént »«
majd rövid idő múlva egy rendőrtől kísérve, hogy gyermekei és vadházastársa a népkonykezével kenyércipóval előkerült a gyilkos- háról voltak kénytelenek ételt kérni.
Nagy ellen gyilkosság eímén indult eljárás.
Nagy Mihály 49 éves kőtörő.
A rendőri nyomozás során megállapították, A törvényszék a vádban mondotta ki bűnöshogy Nagy Mihály, aki közel 10 esztendővel ez- nek és életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte.
előtt lépett, vadházasságra Markovics József- Az ügy a tábla elé került, amely megsemmis*'
néval, május 24-én a korareggeli órákban ö«z- tette a törvényszék ítéletét és n évi fogyké*
saeszólalkö'zott vadházastársával. Előzőleg egy büntetésben állapította meg a gyilkos bűnt*
liter bort fogyasztott el, majd a vita heveben,
Az ügy végső fokon a Kurta élé
ittasan baltát ragadott és többször vadházastársának a fejére sújtott Az asszonyt elöntötte amelynek ítéletét kedden hirdették ki a felééi
1
a vér, élettelenül zuhant a földre. Nagy Mihály gyilkos előtt. A Kúria elutasította a. sem©' '
véres tette után rendbehozta a szobát, az abla- ségi panaszokat és Nagy Mihály 12 évi fefff
kokat lefüggönyözte ée elment a szomszédban hásbüntelését jogerőre emelte.

Hír szerint az ezután következő fárgyalásofoB esetleg különböző átmeneti megoldásról is
tanácskozásokat folytatnak. Az egyik ilyen átmeneti megoldás az volna, hogy amíg felépülhet
egyetem nj központi épülete, addig az ott
slHelyezett Hivatalokat és intézményeket a tábla jelenlegi épületében helyeznék el az egyetemi könyvtárral együtt, ezzel azonban még nem
Kedden alkalmazta először a szegedi törvényszék a rehabilitációs törvény*
történne gondoskodás a visszaállítandó jogikor
«lJielye%és~éről és működéséről. De az átmeneti
(.A Dclmagy&roJ szág munkatársától) Kezükben Augusztus 23-án irta meg utolsó Levelét
megoldás esak addig tartana, amíg fizikailag
meg a targyaiás megnyitása utan is ott szoron- ben a követelt összeget 40 pengőre emelte
j
leHonyolftható a központi
épület felépítésegattak az idézőt, drappsárui elegáns esököppeny- mint irta azért, mert 6 pengőt adott az mcbem^
Ezektől az egyébként nem hiteles feltevéseki.qn állottak a törvényszék B ó k a y-tanácsa előtt. aki hiába várt Hillerre és a másik 6 pengőt
től függetlenül arról is értesülünk, hogy a ked- Egyforma magasak voltak, hasonló korúak is, az követeli, hogy megbüntesse^ >Ha rendesen
'
di megbeszélésekkel kapcsolatban, hir szerint, egyik 20 éves, a másik most töltötte be a 19. élet- dik, még üzletet is köthetünk, ha nem, hétfő®
évét. N. Jenő 3 polgárit végzett, péksegéd. B. Béla
ülni fog. Többet nem írok, mert nehezemre
több helyen szemlét tartottak és alkalmas meg6 elemit járt szabóscgéd. Az ügyészség zsarolás tehát viszontlátásra csütörtök este 8-kor —.
,,
oldást kerestek új központi épület számáfa.
vétségének a kísérletéért ültette őket a Vádlottak
borítékban — ne felejtse e l . . . Egy Jóakarói®'"
— fejeződött be az utols^ levél.
Jelenleg teh'át még a legteljesebb bizonyta- padjára, mert augusztus 13-án, ltí-án és 23-án
>folytatélagosan, de egységes akaratelhatározáslanság mutatkozik az egyetemi kérdések körül
B. Béla a vád szerint ugy kapcsolódott
sal* levelet írták H i 11 e r Béla kereskedősegédés Ceaff akkor várható a Helyzet tisztázása. Ha
ügybe, hogy jelen volt. amikor barátja a leveW^
hez, az egyik szegedi áruház alkalmazottjához. A
megírta és ő volt az. aki a kereskedősegédet
Sfelly államtitkár jelentést tesz Hóman Bálint
levélben 40 pengőt követeltek.
ta.
Hiller a levelekkel elment a rendöreégr* ^
kultuszminiszternek és a minisztériumban megA vádirat felolvasása után B. Béla elhagyta a megjelölt helyett azután a kereskedösegéddel
kezdődnek majd az érdemi tárgyalások. hihetőtárgyalótermét, magára maradt társa idegesen detektívek is megjelentek és leleplezték a két
leg azzal az eredménnyel. Hogy a jogikor viszgyűrte össze ujjai között az idézőt
rétot.
szadi,lítésa, a központi épület felépítése kalastl_ Bűnösnek érzi magát? — fordult hozzá B öA védd enyhe, irgalmas ítéletet kért,
k a y elnök.
katalan.
kérte a törvényszéktől, hogy a vádlottak ^ T J
— Bűnös vagyok... de én nem akartam zsa- korára, meggondolatlanságára való
rolni — válaszolta N. Jenő. Hiller Jó ismerősóm alkalmazza a bíróság a rehabilitációs éörvé®?* ^
volt, összevesztem vele. Ezért irlam a levelet...
A Mröság rövid tanácskozás után megbó^? jj 1
Nem akartam én pénzt szerezni, esak meg akartam
ítéletet. Mind a két vádlottat zsarolás k i s * ^
magam bosszulni, »kit ölni* akartam vele...
ben mondotta kl bűnösnek és ezért N. Jenőt ^
— Esak ki akartam tólni vele... hajtogatta
Srdráiílát miatt elítéllek ót ktíbekhézi gazdát
ítélet végrehajtásának felfüggesztésévet 60 P " V
N. Jenő.
R. Bétát pedig 40 pengő péníhüntetésre itétt'-yd
(A Délmagyarország munkatársától) Uzsora és
» Megbízottam várja esntörtök eeée 8-k«Z S mondotta a törvényszék azt is. bogy a
árdrágítás! ügyekkel foglalkozott kedden a sze- Haraszthy előtt — irta az ominózus levélben. — A
Héleí hátrányos jogkövetkezményekkel e«o - 0
gedi torvényszék uzsoraibixóeága dr.
N ó v á k pénzt tegye fehér borifékba — ez lesz az ismertető
Az ítélet azonnali jogerőre való emrik.^4
Jenő tanácselnök elnökletével. D e á k Matild 25 jeJ.r
éves gyári raunkásnő ellen az ügyészség uzsora
A levélre nem érkezett válasz. Erre l«-án W, után két felderült arcú fiatalember lépett *! tf
büntette miatt emelt vádat. A vád szerint Deák
Jenő ismét levelet irt. Most sem kapott válasz*. törvénvszék kapuján.
Matild A-6 esztendővel ezelőtt jogtalan kamat
nellett kisebb-nagyobb összegeket adott kölcsön.
Így 100 pengő kölcsön után havi 3 pengő, 40 pengő után pedig háromhavonkint 10 pengő kamatot
követelt azoktól, akiknek pénzt adott. A vádiott
tagadta bűnösségét, védelmére előadta, hogy a
védbeli időben Sándorfalván M a z a n e c Aladar
házában volt alkalmazásban. A pénzeket nem 6,
hanem Mazanec kölcsönözte, ö csak tudott gazMAGYAR VÁLLALAT NAGYSZABÁSÚ
iájának kölcsönügyleteiről.
BEMUTATÓJA.
A kihallgatott tanck elmondották, hogy amikor a pénzt Mazanectől kölcsönkapták, a vádlott
'A >100 eves magyar ipar* külön csoportja —
í. állandóan jelen volt, sőt több alkalommal Beák
Erdély külön kiállítása — »A ma ipara* —>
Mátild adta át a pénzt K bizonyítás lefolytatása
Közép- és kisipari külön csoportok — Élelmiután a törvényszék igazolva látta a vádat é«
szer- és korcsoport kostolópróbákkal — DiDeák Matildot 16 napi fogházbüntetésre «e 40 p«n
vatrevü 350 modellel — A .Nemzetek Teréaril
gő pénzbüntetésre Ítélte.
Németország, Olaszország, Japán, a SzovjetÁrdrágítás miatt kei ültek a bíróság elé S z í .
Unió. Szlovákia és Svájc nemzeti pa Villonjai.
P o v i c z a József. D o k t o r Benedek, B a r t e s
Péter, P o p Péter és P o p Jano6 kübekházi gazdálkodók A vád szerint január első napjaiban
Szirovicza. Doktor és Bartos a megállapított 17
pengő 30 filléres i r helyett 18 pengőért adták el
Érvényes: Budapestre IV. 26—V. 12, vissza V, 2- -V. tS. 88* kYdvezménv külön
a tengerit Pop Péternek és Pop Jánosnak akik a
utazásra.
tengerit
szegedi piacon a Szegedre megállapí-

»Csíitörtökön este 8-kor, fehér borítékban..

3z$erakatnattr! 13 napi fogház

BUDAPESTIm NEMZETKÖZI
VÁSÍB
á j u s 2 — 12.
isoo
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utazási

k e d v e z m é is!

a

tott maximális árban adták tovább A törvényszék
megállapította valamennyi vádlott bűnösségét és
Sziroviczát 40 pengő, Dóktort 30 pengő Bartosl
Ml pengő, Pop Pétert 60 pengő, Pop Jánost 30
r<v»rő pénzbüntetésre ítélte.

l'clvilágositás és vásár igazolvány kapható: Budupesten a vásárirodánál, V. A l k ^ j J*
8., Szegeden a DÉLMAGYARORSZAG JEGYIRODÁBAN, vidéken a menet jegyiroda"
V
a vásár tb. képviseleteinél.

M tábla is
megállapította
Sétmeidev János taniié
bűnösségét
és 300 pengőre emelte fel büntetését
A z hétéi

végvehajtósát

felfüggetxieiiék

Délmagyarország
munkatársától)
Kedden foglalkozott a szegedi ítélőtábla Curry-taháesa másodízben azzal a bűnüggyel, amelynek
középpontjában Schneider János, a móravárosi
"d emiiskola igazgatói jeímmel felruházott tanítója álL A tábla megváltoztatta a törvényszék
ítéletét ée az ítélet végrehajtásának
felfüggesztése mellett 300 pengő pénzbüntetéssel
sújtotta
Gchneidert.
M i n t emlékezetes, a tanító ellen az ügyészség
töbüendbeli hivatali hatalommal
való visszaélés miatt adott ki vádiratot. A vád megállapításai szerint Schneider János tanítványait,
élsű ée második elemista tanulókat olyan súh/os testi fenyítésben részesítette, hogy a gyermekeken a verés nyomai meglátszottak. A
épülőknek ezekről a bejelentéseiről annakidején
részletesen beszámolt a Délmagyarország.
A
tanító ügye nemrégiben került a szegedi töryényezék elé. Schneider
János
beismerte,
Bogy tanítványai közül többeket testi fenyítésben részesített. A fenyítést azonban csak azokban az eseekben alkalmazta, ha a tanuló tossz
polt, vagy feladatát nem készítette eL Felmutatta azt 25—30 centiméteres nádpálcát, amelytyel tanulóit megverte. A' törvényszék első ítéletében megállapította
ugyan az igazgató-tanító bűnösségét, de a bűnösség csekély fokára

való tekintettel nem hozott érdemleges Ítéletet
és megszüntette az eljárást.
Az ügy ügyészi
felfolyamodás során ekkor a tábla elé került,
amely visszatette az iratokat a törvényszékre
és utasította az elsőfokú bíróságot, bogy az
ügyben érdemi ítéletet hozzon, mert a megszüntető végzésnek nincsenek
meg az alapfeltételei.
Március 7-én tárgyalta másodszor az ügyet
a törvényszék és 10 rendbeli hivatali hatalommal. való visszaélésben mondotta ki Schneider
Jánost bűnösnek, ezért 100 pengő pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet szerint Schneider hivatali hatáskörét — amikor a tanulókkal szemben testi fenyítést alkalmazott — túllépte.
Fellebbezés folytén kedden került a bűnügy a tábla elé, amely Schneider Jánös meghallgatása, majd az iratok ismertetése után
megsemmisítette * törvényszék ítéletét ós az
igazgató-tanítót az ítélet végrohnjósának a felfüggesztésével 300 pengő pénzbüntetésre
ítélte.
Az ügyben a K ú r i a m'öndja ki a végső
szótSchneideíi tanító ellen az ügyészség előbbi
bűn ügyétől függetlenül ujabb vádiratot nyújtott be a törvényszékhez. Ebben az ügyben a
törvényszék TJngváry-tanácsa xpájus 7-é.re tűzte ki a főtárgyalást.

zéri

esik
feh^

Parragi György s

Miért nem sikerűit Napokon
második inváxiós kísérlete
ni.
Napoleonnak Anglia ellepj inváziós terveiről
izolo cikksorozatunk befejezéseképpen most a második inváziós kisérlel meghiúsulásának
okaira
kivanunk rámutatni.
Megírtuk, hogy Napoleon éveken keresztül készülődött erre a második inváziós kísérletre.
Nemcsak hatalmas szárazföldi hadsereget vont
Sssze 1804-ben a Csatorna francia partján, főleg
Bonloigne vidékén, hanem az összes hajógyáráksak parancsot adott tengeri flotta építésére. Be
folyására a spanyol király is hadat üzent Angliának, ami Napoleon számára főleg azért volt kedvező mert megkapta és francia flottához ^iwpa
csatolni * tekintélyes spanyol hadiflottát.
francia hadiflotta zöme Toulon Földközi-tengeri kikötőben horgonyzott Villencuve admirális parancsnoksága alatt, aki a spanyol flotta parancsnokságát is átvette, 1805 juniusában Villencuve flottájának sikerült kimenekülnie a Nelson admirális veretése alatt álló földközitengeti angol flotta blokádjából. Napoleon ezekután minden figyelmét a
Csatornára összpontosította, annál
ip inkább.
®ert most már a francia tengerészelj szakértők
is lehetségesnek tartották inváziós tervének végóhajtását

„Botond az a nemzet*
^melynek nincsen hadserege"
Napoleon felfogására jellemző az a levét, anieiyet 1805 junius 9-én intézett D e c r c s admirális
tengerészeti miniszteréhez: »Valóban nem tudom
^gondolni, milyeD preventiv intézkedéseket tud
Anglia megvalósítani, hogy megvédje magát aza szörnyű veszéllyel szemben, amely felette
tebeg. Milyen bolond az a nemzet, amelynek piti"sen hadserege és erődvonala és mégis megkockáztatja százezer felfegyverzett katona invázióiát Flottánkra most vár mesteruBüvének bemutetása. Igaz, hogy az a flotta pénzbe kerül. íizoncsupán « óráié: legyünk a tenger ura és An£ha megszűnik léte/ni*.
Villeneuve admirális közben flottájával elvi'orlftzott Nyugat-Indiába, a mexikói partok felé,
®°gy megtévessze Nelson admirálist, akin»k min>
gondja az volt. hogy megakadályozza
azt.
te^gy a Gsatorna 'a francia llotta uralma alá kerüljön.

Villeneuve hadihajóit valóban követték Nelson hajói. A francia admirális elérkezettnek találta most az időt, hogy gyorsan fel nyomuljon a
Csatornába és lehetővé tegye az inváziót, azáltal,
hogy elpusztitja a francia partokat blokáló lord
Cornvallis angol admirális flottáját.
1805 augusztus 22-én Napoleon is megérkezett
Boulogneba, hogy személyesen irányítsa ax Anglia elleni támadást. Behajózta csapatait, sőt kedvenc lovát is, amiből arra lehetett következtetni,
hogy személyesen is részt vesz a vállalkozásban.
Nem várt másra, csak Villeneuve admirális által
megadandó jelre. Az admirálishoz ezekben a napokban a következő parancsot intézte: >Remélem,
gyorsan megérkezik Brestbe. (A Csatorna partján fekvő francia badi kikötőbe). Ne veszitsen el
egy pillanatot sem, hanem gyorsan jöjjön fel a
Csatprnáha. Anglia a mienk lesz. Mi készek vagyunk. Minden már a fedélzeten van Huszonnégy
óra ólait legyen itt. akkor mindent lebonyolítunk*.
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szállítsa partra -az olasz tárentói öbölben, Ugyanakkor elküldötte Napoleon R o s i l l y
víceadmirálist, hogy váltsa le az alkalmatlannak talált
Villoneuvet. liz természetcsen bántotta az admirálist, aki elhatározta, hogy legalább személyes
becsületét megmenti. Feltett száudéka volt, bogy
megütközik életre-halálra a Gadiz kikötőjét biokáló Nelson-féle flottával. 1805 október 20-ra virradó éjszakán a vezetése alatt álló francia—spanyol flotta felszedte a horgonyt és kihajózott Cadizból, bogy a Gibraltári-szoroson át » Földközitengerbe vonuljon. Természetesen ezt észrevette
Nelson admirális is. Október 21-én
trafalgán
foktól 22 km-re északnyugatra megkezdődött a
világtörténelem egyik legfontosabb tengeri csatája, A francia flotta jóval nagyobb volt, mint az
angol. 18 francia és 15 spanyol sorhajóból állt
Nelsonnak 2f7 sorhajó állt a rendelkezésére. Ezcu
a napon jelezte Nelson zászlós hajója, a Victory
a történelmivé vált parancsot: »England expect*
thfct every man will do his dutyi* (Anglia elvárja,
hogy mindenki megtegye a kötelességét.) Rőglöe
ezután eldördültek az első ágyulövések és megkezdődött a trafalgari csata, amely Nelson számára olyan győzelemmel végződött, amilyet még
tengeren nem arattak. Az egész francia—spanyol
flottát megsemmisítette, illetve 17 hajót zsákmányolt. Nelson maga is halálos sebet kapott a
Victorvn. A győztes angolok vesztesége halottakban és sebesültekben 1700 ember, a szövetségeiknél 7 ezer. Villeneuve admirálist is elfogták a*
angolok, 1806 áprilisában becsületszóra kiengedték az angolok a fogságból, azonban nem kívánt
élni a kapott szabadsággal, mert kétségbeesésében öngyilkos lett.

„Nem lehetek ott mindenütt44
Napoleon rendörminisztere, a hires F o u c h é
írja le emlékirataiban, milyen hatással volt a csata hire a francia császárra. «Trafalgári szerencsétlen katasztrófa, amely megsemmisítette flottánkat, Anglia biztonságát megerősítette — írja
Fouché. — Néhány nappal az ulmi kapituláció
után a Bécsbe vezető uton értesül Napoleon a
hirről. B e r t h i e r marsall
elmondotta nekem,
hogy egy asztalnál ült Napoleonnal. amidőn a
marsall megkapta ezt a végzetes jelentést. N>m
merte egyenesen odaadni Napoleonnak. hanem fokoeatosan a könyökével tolta Napoleon szeme elé.
Amidőn Napoleon átfutotta annak tartalmát, dühösen felállt és csak ennvit mondott: »Xem tudok
mindenhol ott lenni!*
»
• > — — — — — , .
m ,,mm

U * ^ B e r n d o r f i ataakka
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evőeszközök kaphatók
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Hungária etíénvházbas

Tisza Lajos körút 55.
(MihélVi füszerittlet mellett)

SciiweriR-Krosigk német nénz*
ügyminiszter Budapesten

Budapest, április 29. Seh ,eerin-Krosigk vemet pénzügyminiszter kedden délután többnapos látogatásra Budapestre érkezett. A német
pénzügyminisztert a Keleti-pályaudvaron ünnepélyesen fogadták. Fogadásán megjelent Eeményi-Schneller Lajos pénzügyminisztefi. TasAz amerikai vizekről visszaérkezett Villeneuve nády -Nagy András, a képviselőház elnöke, m i i t
admirális azonban C a l d e r angol admirális flot- a Német-Magyar Társaság elnöke, Erdmann
tája bckényszerijfettfi a délspanyolországj Cad'z doerf budapesti német követ, Bárczy István és
kikötőbe. Innen ncrn merj kijönni, mert félt. hogy Zsindely
Ferenc
államtitkárok,
valamint
találkozik Nelson flottájával. Napoleon pedig tüHorthy István miniszteri tanácsos, a M Á V elrelmetlenül várt. Megtette az utolsó intézkedéseket. hogy megtámadja Angliát. 1389 felfegyverzett nöke és a pénzügyminisztérium osztályfőnökei
hajó cs 954 szállító csónak fogadta he art a hat és mások. A vonat érkezésekot a MÁV-zsnekar
francia divíziót, amelyben a császári
gárda is a német Himnuszt és a magyar Himnuszt játrészt vett és amely hivatva volt arra, hogy meg- szotta. A szívélyes üdvözlések után a német
| hódítsa Angliát. Az egész világ figyelme a boupénzügyminiszter a Palatinus-szállóba
hajtalognei partvidékre irányult.
tott.
Délutáu
feliratkozott
a
kormányzó
ú
r
öféKözben Villeneuve nem mert kivitorlázni 6améltóságánál,
majd
látogatást
tett
Bárdmty
dizból. Napoleon ekkor mélységesen megrendült.
Tudta, ba Villencuve nem érkezik meg. akkor László miniszterelnöknél és Bcményi-SchneTler
minden elveszett. Elkeseredetten fakadt ki admi- Lajos pénzügyminiszternél.
rálisa ellen: »Villeneuve még arra sem alkalmas
Este a német pénzügyminiszter és ki
G
_ kiáltotta — hogy egy fregattot parancsnokolReményi-Schnellef, Lajos pénzügyminiwter lajon. A félelem vakká leszi Artiló é* gyív»!«
kásán szűkkürű vacsorán vett részt.

Napóleon lemond az invázióról
Káért Napoleon telraámoHá Anglia elleni inváziós tervét és elhatározta, hogv ismét a kontinens ellen vonul. Vtlleneuvenak parancsot küldött. hogy ismét vitorlázzon be flottájával a Földközi-tengerbe és a halóin tartózkodó katonákat

BALLONJA

újból v í z h a t l a n , ti*

E l
L I D N I C Z M Y »tisztíttatja
náltalia,

Szeged,

H
Gróf Apponyi u. l i .
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HÍREK
—* 15 autótaxi bonyolítja lo a szegcdi forgalmat. A legutóbbi bcnzinkorlátozási rendelet értelmében _ mint ismeretes — a magánutók forgalma leállt. A gépkocsiforgalmat bérautók bonyolítják le, azonban ezek száma is erősen csökkent.
Legutóbb még, a benzinkorlátozás ideje előtt
több, mint 30 bérautó állott a közönség rendelkezésére Szegeden, jelenleg 12—15 bérautó bonyolítja le a város gépkocsiforgalmát. Beszéltünk bérautók vezetőivel. Arra a kérdésre, hogy miképpen bonyolítják le a magánautók leállításával
erősen megnövekedett gépkocsiforgalmat, egybehangzó választ kaptunk: »A forgalmunk megnövekedett, nemcsak a magánautók leállítása következtében, de a bérautók számának csökkenése
mia'tt is. Erős forgalmat tudnánk lebonyolítani,
azonban részint a benzin adagolása, részint az
autógumik kopása miatt nem merünk vállalni
annyi fuvart, amennyit szeretnénk s amennyit
vállalni lehetne.*

/

— Hirtelen meghalt Antal Dénes iparoslanonciskolai igazgató. Antal Dénes, az iparostanonciskola igazgatója kedden délután hirtelen elhunyt. Ebéd után felesége eltávozott hazulról, majd a délutáni órákban hazaérkezve,
férjét holtan találta. Az orvosi megállapítás
szerint a halált szívszélhűdés okozta. Halála
iránt általános részvét nyilvánult meg.

Győrfy-aiiéservíee
Boldogasszony s.-ut 3. <60 Hősök kapuja mellett.
Sheü-semce.
lei. 29—09.
fiái-service.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 9 kovács,
2 fiatal lakatos, 1 fiatal bádogossegéd, 1 villanyszerelő, 1 fagépmunkás, 2 faesztergályos, 3 kerékgyártó, 2 kosárfonó, 6 kötélgyártó, 2 szabó, 1 cipész, 1 kalapos, 1 borbély, 1 cukrász, 2 menekült
pincér, 1 kifutó. 1 szöllőkapás, 2 fiatal gazdasági
mindenes. Nők: 3 szőnyegcsomózónő, 1 cipőtüzőnő,
t ragasztónő, 2 fodrásznő, 1 könyvkötőnő, 1 kihordó leány, 26 mindenes, 7 mindenes főzőnő, 1
szobaleány. Hadigondozottak részére fenntartott
munkahelyek: 3 gyári napszámos, 3 gyári napszámOsnő. Munkaadók figyelmébe! 100 elbocsátott inségraunkás keres elhelyezkedést (könyvelő, gépés "gyorsíró, napszámos).
— Janik-vendéglőben ma flekken és vargabéles.
— Motorkerékpár elgázolt egy 6 éves kisfiút.
Motorkerékpárszerencsétlenséghez hivták kedden reggel Pálmonostorra a szegedi mentőket.
'Az országúton egy ismeretlen rendszámú motorkerékpár elgázolta az ott játszadozó M a g o n v Antal 6 éves nálmonostori tanulót. Magony Antalt a mentők súlyos állapotban szállították a közkórházba.

Párisi Nagy áruház Rt.
SzenedJCsekonics ésKiss-ntca sarok.
HÁZTARTÁSI FÉMÁRUK:
D I V A T Á R U K
Női zsebkendő
Női mcrasslin kendő
—.43
Női divat cérna keztyü
p 1.08
Női táncnadrág
P 1.28
Női nanszu melltartó
p 1.38
Női hímzett piké spicc gallér
P 1.38
Szépséghibás női vékony szálú műselyem harisnya
P 1.38
Műselyem harisnya
P 1.48
Négysarkos divat sál
<P 1.78
Női ptlaszcsikos nadrág
V 1.88
Musslinsál
P 1.98
Négvsarkos műselyem sál, szépséghibás P 2.9S
Műselyem kombiné, szépséghibái
p 338
Női f'ilz kalap divatfazonokban
P 4.98
Műselyem ernyő fekete
P 6.18
Női klotb ernyő
P 6.28
Férfi gyürhctetlen nyakkendő
—Jfó
Férfi divat paszomány öv
—.98
Férfi divat cérna keztyú
"P
Férfi ernvő
P 6.58

Iskolában

tanulton

guorsirási és gépírást

SZÍNHÁZ

Államvizsga. Ingyenes állásközvetítés. Legjobb j
vizsgaeredmények. Beiratkozás kezdő, haladó és |
be«7ÓHiró tanfolyamokra HONVÉD TÉR 4 SZ
A céltudatos egészségápolás egyik legfontosabb szabálya az, hogy az ember hetenként legalább egyszer, reggel felkeléskor, egy pohár termeszetes »Fercnc József* keserűvizet igyon, mert
cz a gyomrot és a beleket alaposan kitisztítja és
az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg
orvosát!

Dr. meü. Lésztó-ltásiltntáiiqeli
444

fajda

békebeli minőségben kaphatók

(Bokor)

JJff-Kiiünö

drogériába®

szappanfőző

fcanlia'l

— Névváltoztatások. A belügyminiszter Táb o r i Márton Csávoly községben 1910. évben született római katolikus vallású csávoljri lakos kérésére a 6941—1938. B. M. sz. névváltoztatási határozat alapján viselt jelenlegi családi nevét, Mária nevű kiskorú gyermekére is kiterjedően korábbi családi nevére »Fischcr*-re változtatta vissza.
Ugyancsak a belügyminiszter F e l h ő s Lipót Nemesnádudvar községben 1913. évben született római
katolikus vallású budakalászi lakos részére a
38.931—1941. B. M. számú névváltoztatási határozat alapján viselt jelenlegi családi nevét »Fogl*-ra
változtatta vissza.
_ Morfium. Hctfőu reggel történt, hogy
a
mentők morfiummérgezéssel a belgyógyászait
klinikára szállították N é m e t h
Sándornét.
aki röviddel a klinikára való szállítás után
meghalt. A rendőrség a halál okának pontos
megállapítására elrendelte a holttest felboncolását.
_ Fclhivás a hatósági légoltalmi szolgálatisokhoz. A térítési dijakát a tűzoltólaktanyában
fizetik ki az alábbi sorrendben szerdán délután 2
órakor a belvárosi, 4 órakor a felsővárosi, csütörtökön 2 órakor a rókusi, 4 órakor az alsóvárosi, pénteken 2 órakor az ujszegedi, 4 órakor a
somogyitelepieknek, szombaton délután 2 órakor
a segédrendőröknek, 4 órakor a légoltalmi központba beosztottiaknak. Igazolólapjukat mindenki
hozza magával Állami, törvényhatósági közüzemi
alkalmazottak és nyugellátásban részesülők térítést nem kapnak.

M Ű V É S Z É T

= Rab Eszter vendégjátéka a »Kaland*-h«B.
Egy rendkívül érdekes egyéniségű fiatal színésznő
bemutatkozásának és megjelenésének voltak tanúi azok, akik megjelentek a szegedi színház kedd
esti előadásán. R a b Eszter, — akinek művészi
pályája ele szinházi körökben a legnagyobb várakozással néznek, — M á r a i Sándor ellenállhatatlan irói verwcl irt színmüvének, 3 »Kalaud*-nak
vezető szerepét játszotta el cs fellépése egyúttal
bemutatkozás volt a szegedi színpadon. ~ AzoE
közé a színészi egyéniségek közé tartozik, akik
l e v e g ő t tudnak teremteni az üres és fülledt
szinpadi deszkákon. Pompás, hajlékony és sudár
megjelenése, érdekesen dekorativ egyénisége egyenesen szinpadra termett, első pillanatra érezhető
kultúrájához hozzájárul hangjának nemes csengése és szines árnyalása, — egyénisége nyilván
a színmüvek világában teremt magának helyet,
otthont és jövőt a színpadon. Könnyed beszédárnyalása, tiszta artikulációja, olykor drámai színezésű fordulatai, emellett öntudatos ábrázoló
készsége megszerzik számára a sikert. Egy-egy
finoman kidolgozott részlete, szöveg nélküli beszéde. ábrázolásának őszinte átélése a meglepetés
erejével hatott, különösen őszinte sikert aratott a
második felvonás virtuóz nagv duettiőhen, aho!
külső hatások és hangos segiiség nélkül Annája
egyedül áll szemközt az orvostanár vívódásával.
Első fellénése őszinte színészi egyéniségét és nel mes tehetségét igazolta, — nem hinnők, hogy tévedünk. ha biztos szinnadi fejlődésére és művé-'
szi iövőiére trondolunk. A nézőtér meleg érdeklődéssel fogadta gondosan kidolgozott, az átélés
ereiével hitelesített alakítását és az első percek
érthető izgalmán tul melegen és hosszan köszöntötte. Első fellénése után szinnadi ütia elé iogoS
várakozással nézhetünk, a iövő szezonra tervezett
állandó vendégiátéka kétségtelenül érdekes értéket ielent a szegedi színháznak R"h Eszter mellett az előadás közönsége szívesen tansolta az előadás többi szerenlőjt: H o r v á t h .Tenöf
ZáeE
Jánost A n t a l Hát A 1 m á s sy Judi.tot, Pá 1 o s Györgyöt és a többieket is.
(v.J
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A SZÍNHÁZ HETI MŰSORA?

Szerda: K a Iand (Filléres helyárak).
Csütörtök délután: Kaland (Filléres helyárat,
népies előadás).
— Nyolchónapi börtönre ítélték a g y e r m e k - $
Csütörtök este: Fenség fizetek (Bemutató, prp*
gyilkos cselédleányL Fiatal leányanya állott
mierbérlet 29.).
kedden gyermeküléssel vádoltan a szegedi törPéntek: Fenség fizetek (összevont A- és B-béí*
vényszék B ó k a y-tanácsa előtL
H u s z á r let 29.).
Julianna 21 éves pusztamérgesi cselédleány az
Szombat este: Müvészest (Premierbérlet 30.))
ellene emelt vád szerint március 7-én putloVasárnap délután: Müvészest (Mérsékelt hely*
vcrrel megfojtotta újszülött
leánygyermekét. árak).
A holttestet a kertben elásta, ahol a rendőrVasárnap este: Müvészest (összevont A- ÓS
ség később megtalálta, A gyermeküléssel vá- B-bérlet. Szezonzáró előadás.).
dolt cselédleány sirva ismerte be a törvényszék
A SZÍNHÁZI IRODA HÍREI:
előtt bűnösséget. A törvényszék
jogerősen
A
nagy
érdeklődésre való tekintettel ugy Satínvolfhónani börtönbüntetéssel sújtotta.
rozott az igazgatóság, hogy Márai Sándor rendMEGHÍVÓ. A Szegedi Katolikus Nővédő Egye- kívüli sikerű színmüvét, amely az idei bu 'apcsti
sület alapszabályszerü XXXII. rendes évi általá- szinházi szezonnak is legátütőbb sikere volt, a
nos tisztújító közgyűlését az egyesület székházá- Kalandot még kétszer műsorra tűzze. A Kaland
nak, Szeged, Korona-ntca 18., dísztermében 1911 ma esti előadása filléres helyárakkal megy, úgymájus 9l-én, pénteken délután fél 5 órakor tartja szintén holnap, csütörtök délután 4 órakor is,
meg, melyre az egyesület összes tagjait tisztelet- hogy mindenkinek alkalma legyen megnézni a poétel "meghívjuk. — Ila a tagok a fenti időben alap- tikusap szép darabot Mindkét előadás a premier
szabályszerinti számban nem jelennek meg, ugy szereposztásában kerül színre.
Már vasárnap este tartja buesnelőadását a bzíba közgyűlést ugyanaznap, 1941 május 9-én délután
ház.
5 órakor tartjuk meg, amikor a megjelentek száCsütörtökön este ismét nagy vígjátéki bemutamára való tekintet nélkül fogunk határozni. Széli
tót tart a színház. Ekkor kerül szinre először *
Erzsébet titkár, dr. Csikós Nagy Józsefné elnök.
T á r g y s o r o z a t : 1. Elnöki megnyitó. 2. Vígszínház óriási sikere, a Fenség fizetek, melyJegyzőkönyvvezető, hitelesítők kiküldése, határo- nek szerzője Sornc.rset Maugham, akit főleg irozatképesség megállapítása. 3. Titkári jelentés az dalmi regényei után kedvelt meg az egész vilás
a Fenség
egyesület működéséről. 4. Osztályjelentések. 5. olvasóközönsége. Lagujabb vígjátéka,
fizetek,
mély
emberi
humorral
megirt
igazi
vígjáZárszámadás az elmúlt évről. 6. Vagyonmérleg az
elmúlt évről és a számvizsgáló bizottság jelenté- ték. A Fenség fizetek a legjobb szereposztásban
se. 7. Költségelőirányzat az 1941. évre. 8. Elnöki kerül színre, mégpedig csütörtök este premierbejelentések. 9. Altalános tisztujitás. 10. Az uj bérlet 29-ben és pénteken este összevont Atisztikar üdvözlése. 11. Indítványok (Az indítvá- B-bcrlct 29-ben.
A szezon szenzációja a szombaton este is vaj
nyokat a közgyűlés alapszabály szerint csak ugv
tárgyalhatja, ha azok a közgyűlést megelőzőleg sámap délután és este színre kerülő irodaim1
Müvészest.
8 nappal az elnökséghez írásban beérkeztek). 12.
Szombaton este lesz az utolsó bemutató a s ó Elnöki zárszó.
házban. Ezalkalommal különös érdekcsséggeJ kedveskedik az igazgatóság a közönségnek. A léS"**
Tavaszi férfl« és aélruhélt
gyobb gonddal összeállított Müvészest keretébe^
445
festesse, tisztittassa
búcsúznak el a társulat tagjai és mindenki a
hetséffénck legmegfelelőbb szerepben lép fe?- .
D A V A I
í r e l m e f e s ' ő - és
Kéri az igaWTatösáff az iffen tiszteli bérlők^
U
T M L
vegytisztitónái
hogy a hátralevő hériofrészletel-et a titkári htó
M K
Mérey-n. M>, ipartelep: Geaba-u. 46. Ifi!.:
talban minél előbb befizetni sziveskcdjcnelí,

aégheed 5 crakó? kerül sör * Vasütas-stadxoabtB.
Az. edzésre a szövetségi kapitány 13 játékost rendelt ki és ez-ek a futballisták kötelesek megjelenni. Felmentést kizárólag Ábrahám László adhat.
Aki indokolatlanul, vagy engedély nélkül távolmarad. fegyelmi eljárás alá kerül.
Ábrahám
László közölte, hogy a csütörtöki rostán Dósai,
Tatai (SzEAC. Komáromi, Pakó, Kakuszi SzTK\
Sebők II., Borbély I., Borbély II. (Vasutas), Énekes. Bonyhády, Horváth. Gregus 'Szeged) és Sebestyén (UTC) tartozik megjelenni.
X Le kell játszani az alföldi kerület vasárnapi
fordulóját. Kéthetes szünet után. vasárnap ismét
teljes forduló lesz az alföldi kerületben. A szövetség ugyanis ujabb fordulóelhalasztáshoz nem
járulhat hozzá, ennek ellenére indokolt esetben
azonban egy-két meccset mégis elhalaszthat.

Csöíörsfthön: Szeded—SzüAV
ftafigar Kupamérkőzés Szolnokon
Az Elektromostól elszenvedett vereség fölött Lassan napirendre térnek szegedi sportkörökben. annál is inkább, mert ezúttal nem a
Csapat hibáztatható a vereségért, hanem kizárólag a balszerencsét okolják a pont veszteség
miatt. Talán az egészben az a legfeltűnőbb,
hogy a Szeged vezetősége a legteljesebb mértékben meg volt elégedve Palásthy játékvezetésével. Ez vesztett meecs után nemigen szokott
előfordulni.
A Szegednek, La minden jól megy, ezen a
héten két mérkőzést kell játszania és mindkettőt a Magyar Kupáért. Csütörtökön ugyanis
Szolnokon a S z M Á V ellen játszik a piros-fehér
csapat és ha győz, vagy eldöntetlenül mérkőzik, akkor továbbjutva, vasárnap Szegeden
méri össze erejét a Tokoddal. A vezetőség minden előkészületet megtett
a Tokod elleni játékra - . .
A
piros-fehérek kedden egészen könnyű
erőnléti gyakorlatokat, végeztek Hesser, Tibor
edző vezetésével, majd masszázst kaptak a játékosok. A Csapat szerdán délután utazik Szolnokra H a l m á n József intéző és Hesser Tibor
edző vezetésével. Hulmán József intéző közölte;
hogy az Elektromos elleni csapat veszi fel a
küzdelmet a szolnokiak elleu. Tartalékként
Bonyhidy kíséri el a csapatot. Bertók sérülése
örvendetesen javul és minden jel arra mutat,
hogy játszani tud Csütörtökön.
-oQo—

Vasárnap: SzEAC—D. Hagnarsftg
Szegeden
Hosszú szünet után vasárpap a SzEAC-nak
is ki kel] állni bajnoki mérkőzésre. Az MLSz
ugyanis az S V S E elleni játék elmaradása után
olyan határozatot, hozott, amely szerint ujabb
lemondás esetén törlik az egyetemistákat a
bajnokságért Tüzelők sorából. Ilyen körülmények között nem tebet mást az egyetemi. csapat, mint kiáll a küzdelemre, de hogy milyen
összetételben, erre a kérdésre ebben a pillanatban nehéz lenné választ adni- Hogy- mennyire
nincsen még együtt az egyetemi esapat, binonyítja az, hogy kedden nem tudtak edzést tartani és egészen bizonytalan a csütörtöki tréning megtartása is.
— Nincs kizárva — mondta Pataky Sándor
intéző —, hogy vasárnap a D. Magyarság ellen
tréningnélkiili játékosokkal állunk ki. A meccs
Szegeden lesz, de hogy melyik pályán, ezt még
iein döntöttük el. Ha a Szeged győz Szolnokon,
nem lehetetlen, hogy a Szeged—Tokod találkozó
előtt, bonyolítjuk le mérkőzésünket.
örömmel vették tudomásul az egyetemi PsaPfctban, bogy játékjogától felfüggeszted MTK
Pontjait a szövetség a SzEAC javára írta. Vasárnap — amint ismeretes — az MTK lett
v
° l n a az egyetemisták ellenfele.
Tekintettel a vasárnapi bupanapra- a Vas'Vasnak szabadnapja lesz, de nem játszik máJus
s r n 1 , ami kőris az M T K elleni meccsé•ré kellene kiállania. A Vasutas a rendelkezésre
álló szabadnapokat hasznosan igyekszik kihasználni- A piros-kékek szeretnének vasárnap
Békéscsabán játszani és ebben az Irányban
'árgyalásokat kezdtek a BMÁV-val. Kedden
Egyébként, edzés volt a piros-kékeknéL
*

-oO—
X Csütörtökön; ifjúsági válogatott
rosta *
utas-stadionban. Jelentettük, hogy május 30-án,
rinius 1-én és 2-án ifjúsági napot rendez BudaDe
sten az MLSz és erre meghívja a/, ország valamennyi szövetségének válogatott együttesét. A
Szövetség utasításának megfelelően
Ábrahám
'-ásfcló ifjúsági kapitány már hjo/zá is kezdett az
Alföldi kerület ifjúsági csapatának az előkészilésehex és az első edzésre csütörtökön déJtHsui
A
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SZERDA, 1941. ÁPRILIS 30.
mis
(Makó), P c s t n k a Ferenc kádármester (Baja),
S t é b e r l András hentesmester (Gyula), I n o k a i
Tóth Lajos férfiszabómester (Szentes),
A véleményező bizottság május 10-én. szombaton délelőtt fél 11 órakor tartja első alakuló
sót.
—oOo—

A biztosítási üonüolitf
érvényesülése
- Szociális goittioshodás

A szociális gondoskodásnak a gyakorlati fteW
be való átültetése nemcsak állami feladat. Mind*
követelőbben tolul élőtérbe a szükségé annak*
NRMZF.Tr BAJNOKSÁG
hogy a magángazdaság is minél többet vállaljon
ebből a feladatból. A szociális gondoskodás kérII. osztály.
Duna csoport.
désének megoldásira sok teret nyújt ugy as ál*
lamnak. mint a magángazdaságnak a biztosítási
19 10 7 3 40:22 27
l.'SzVSE
3 6 42:30 25
gondolat, valamint ennek alapján már kialakult
20 It
2. SzFC
20 10 4 6 tO:30 24
biztosítási lehetőségek. Ennek a felfogásnak az
3. Zugló
érvényesülését látjuk az alsódunántuli Mezőgaz4. Vasas
20 9 6 5 •>9:33 24
dasági Kamara memorandumában, amelyet most
5. PDVAG
20 9 5 6 37:30 23
juttatott el a társkamarákhoz és az Országos
20 9 4 7 47:42 22
6. BLK
19 7 5 7 33:31 19
Mezőgazdasági Kamara budapesti
központjához,
7. D. Magvarság
20 9 — 11 46:51 18
8. SFAC
hogy egységes állásfoglalásra bírja azokat A ka*
20 8 1 11 22:43 17
posvári mezőgazdasági kamara szerint állandóan
9. Egyetértés
17 8 — '
9 28:31 16
panaszok érkeznek a gazdasági cselédek részéről,
10. SzEAG
19 7 2 10 28:39 16
amelyek szerint a munkaadójuknál előforduló tűsIt. SVSE
20 5 5 10 30:31 15
j károk esetén, amennyiben őket is tűzkár éri*
12. MTK
30 6 3 11 39:47 15
i ugyanakkor, ha egyáltalán van munkaadójuknak'
13. Postás
20 5 3 12 32:43 13
átalányblztositása. csak oly arányban kapnak kár*
14. Pénzügy
térítést, amilyen az, arány a biztosított összeg é«
(Az MTK felfüggesztése miatt játék nélkül jua tényleges érték között. Ha pedig nincs a munka*
tott 5—2 ponthoz a Vasas, a SFAC és a SzEACÁ
adónak mezőgazdasági álalánvbiztositása, vagy,
ha a munkaadó a gazdasági cselédek, napszáma*
sok ingóságait, állatait és készleteit egyáltalán
nem biztosította, ugy kártérítést nem kapnak, leg.
jobb esetben pedig méltányosságból némi rés/kár*
térítéssel ké-nytelenek beérni.
A kaposvári Mezőgazdasági Kamara tehát M
A kereskedelmi minisz'er kinevezte
kérdés gyökeres megoldását javasolja. Mivel a
jelenlegi törvények szerint kártérítési kötelezett*
a sz^ed! kamara
•ég,nem terheli a munkaadót, ha tűzkár esetótf
véleményező bizot'sáqárak fagjait
a gazdasági cseléd holmija is elpusztul, ez a kér*
dés országosan és legegyszerűbben biztosítás ut*
A Budapesti Közlöny közli a szegcdi kere-keján lenne megoldandó. A problémát eiry kormány
delmi és iparkamaránál alakítandó véleményező
rendelettel lehetne véglegesen tető alá hoz ri,
bizottság tagjaivá kinevezett kereskedők és iparoamelyet a földmívelésügvi minisztérium adna ki
sok névjegyzékét. A kamarai törvény a vidéki
egy általános érvényű, tehát munkaadók és p n
kamarák tagjainak a számát SO-ban állapította
dasági cselédek érdekeit egyformán szolgáló re*«
meg, a véleményező bizottság tagjainak a száma
dezéssel.
40, Énnek következtében — mondja a kamara köz—oO lése — a kijelölésnél nem lehetett minden szak• •
mának az igényét kielégíteni. A kinevezésnél a
kereskedelemi miniszter ur figyelembe vette a kamarai törvénynek azt az alaprendelkezését, hogv
a kamarai tagoknak a felét a székhelyről, másik
Budapesti évtéktözsdezarlat. Gyengébb irány*
felét pedig a kamara kerületéből választották, ennek megfelelően a véleményező bizottság tagjai- irattál, elénk forgalommal indult a tőzsde. Mivel
az ügynökök eladási megbízásokkal érkeztek á
nak a felét szegedi iparosok és kereskedők közül,
piacra, már nyitáskor a kínálat volt többségbea
másik felét * keriiletbelj iparosok é* kereskedők
és az első kötések a tegnapihoz viszonyítva, gyen*
közül nevezte ki. A kinevezetlek névsora a kővetgebb árakon jöttek létre. A tözsdeidö folyamán
kező:
nvereségbiztositó eladások folytán az árukinalat
B m c k t i e r Ede vaskereskedő, ifj D a n n e r
mindjobban fokozódott, úgyhogy a részvények ár*
János füszernagyI.oresked«. vitéz dr. G á r g y á n
Imre bornagykereskedő. H u d v József bankigaz- folyamai tovább lanyhultak. A Kőszén részvénytszelvény nélkül jegyezték. A tőzsde gyeugébB
gató. K e 11 i n g La jos testiinarykereskedő. L ö f firányzattal, általában a napi legalacsonvabb ár*
t e r György fOszcrkcreskodö R ó k a Gyufa bőrnagykereskedő, S z e i t z Ferenc könyv- és papír- fölvámokon zárult. Zárlati árfolyamok- Magyal!
kereskedő. 8 r. e r e d a i József paprikakercskedő. Nemzeti Bank 245— Kőszén 669.— Ganz 27.-*,'
Egyesült Izzó 277.— Szegedi keuderfonó 123 —
W a g n e r Ferenc vászon- és kglcngyeárnkereskedő. v. G s á n v i János szobafestő és mátetómesZürichi devizazárlat. Páris 9.65. London 17.30,,
fe.r. E r d é l v i András műkő- és cementáruk"szitő.
Newvork 431.--. Milánó 21.72 fél. Rerlin 17250,1
Falndi
Sándor gőzmalomtulajdonos. molnár,
Szófia 425. Athén 287 fél. Bukarest 2 —
K e l l e r Mihály gyufaevári igazgató.
Bainer
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. Art*
Ferenc asztalosmester. S c h m i d t József paprigol font ——. helgfl fr. —.—. dán kor.
dí*
kamalomftilajdonos. molnár. S z o l c s á n v i Is1- nár
, dollár 343.00—348.00. francia franci
ván oki. épitész. építőmester. T a k á c s Béla fér- —.—. hollandi forint —.—. cseh-szlovák kororS
fiszabómester. V a r g a István mészáros- és hen- — - '20 K-nál nagvobh cimletek kivételévelv{
tesmester. W i r t b István miiszfrészmesterszlovák kor. 1145—11.75 (20 K-nál nagyobb cím*
letek kivételével, kanadai dollár 250—300. >ev<*
Vidékről pedig: B e r e z e l i János gabonake— . len 320-3.40. líra 17 40—17.90. német tnávks
reskedő (Szentesi dr. C s á b i Károly textilke— s v é d kor. 71 70 72 70 svájci frank 79.68—
reskedő 'Baja). K r é n e i s z Gé/a vaskereskedő
30.60.
'Baja), dr. G y ö n g y ö s i .Tápos könvV- és papirkereskedő 'Békéscsaba), K i r á l y János tüzelöBudapesti terménytÖBfsdezárUt. Csekély forgaanvaff- és épitöánvasmagykerpskedö 'Wakó\ K d- lom mellett az árak nem változtak.
vácsik
Pál
főszerés
vegvesfcf repkedd
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjeffyréne.
'Szarvasi- r- S z í j j á r í 6 S z a b ó
Sándor fűRtiza 78 kg-os 24 —. rozs 71 kg-os 20—. sőpárpa
szeruagvkereskedő 'Orosháza). T e l e k
And'r
kiváló 26 OO, sörárpa T. 25.90. sörárpa 24.90. ipari
textilkereskedő TTndmorővásárhHv). V e r e s La- 08 kg-os 23.80. takarmánvárpa 6.V-66 kg-o« « 8 0 ,
jos •divatárukereskrdö (Gvnla). ' Z s o l d o s László •tnknrmánvárpa kfizénminősérrö 20 80. zab 41' kg-os
terménykereskedő 'SzentesV G u b i c z . a Sándor
kukorica 1980
asztalosmester 'Orosháza). J o a n n o v i t s
FeCsikágói terménytözsdeznrlat, Buza ogranetlen
renc asztalosmester Tsonarári
K o k r n r KáMájusra 91 cgynyolcad -egynegyed. jnllusra 89 7
rolv kfttszövőgvftros 'TJódtne/ővásórhelv). K o l ötnvolcad szeptemberre 80 ötnyolcad—Iháromne
I e r Tstván sZitásmestcr 'Hndmo/«'á«árheIv K o
eved Tengeri tartott. Májusra 68 ötnyolcad
v á c s Mihálv CÖzmnlomtnlrttdonos. molnár BéHúsra 68.75. szeptemberre 69 szeptemberre ©9
késcsahfl). T. i n P a i Tmre
«ö7ffn-ésrtnlajdOTiOs -Rozs alig tarlotf Májusra 16 ötnvolcad jnliwirn
HórtnaeBftvásárheJvL P a p p József építőmester 54. szeotemberre 54.5.
—oOo-
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Eladó adómentes űérüaz t u ^ a i m a s
^idcnaj
9500 P évi óerjövéd. 200.0U0 P. liázteiek R>rgalmas uton n. ölenkint 130 P,
Ujszece(len
családi baz, 4 szooas, iuruoszobás, szép Kentei 16.000 P. Újszegeden adómentes családi
ház, 4 szobás, turüoszobas, nagy kerttel z^.OUÜ
P . llastciek kötutou nelül 5000, 14.000 P és
lejjebb. Csaiaui uaz 3 szooas kerttel, felsóváros, korúinál 6500 P. Adómentes, niagasioldszintes baz, ket lakással, Kerttel, llokuson 13
ezer P. Magasloldszintes báz 2 és 3 szobás lakásokkal, kerttel templomnál 15.500 P. AJagasíbldiszintes baz 2x2, 5x1 szobás lakassal,
.nagy udvarral, köves uton 20.500 P. Emeletes
üzletes sarokberbaz 2 es 3 szobás, íürdoszubás
lakással, koruton 25.000 P. Kctemeletes bernáz
8 lakással, lóutvonaion 35.000 P. Emeletes u n
ház 4 szobás, komtortos 2 es 1 szobás lakással, szép kerttel, körúton belül 32.000 P. Emeletes sarokberbaz üzletekkel, 6 lakassal, 3800
P jöv. 40.000 P. Kétemeletes 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 főulon 6000 P évi jöv. 80.000 P.
Nagy belvárosi berbáz, 11.000 P jöv. 135.000
P. Szollá es gyümölcsös 1 hold, 2 szobás lakóházzal 5000 P. 2 holdas szöllő és gyümölcsös 2
szobás tanyával Domaszéken 10.000 P. 10 holdas szöllő és gyümölcsös tanyával felszereléssel, állomásnál "30.000 P. 3 hold szántó Vásárhelyi sugárut végén, n. öle 2 P. 1755 n. öl
szántó" Serkéli dűlőben, n. ö l e 2 P . 12 holdas
szántó tanyával, müutnál 20.000 P. 56 holdas
szántó tanyával Bánátban, holdankint 1400 P.
10 holdas" bánáti szánlö tanyával 36.000 P.
118 holdas bánáti szántó tanyával 120.000 P.
Nagy választéki
Alkalmi vclclck!

Mézemé
F. M. irodában, Szegeden, Horthy
(Kultúrpalotánál.)

M. u.

2.

Szeged sz. kir. város adóhivatalától.
30964—1941. va. sz.
Tárgy: Katonai családi segélyek kiűzetése.

hirdetmény
Katonai szolgálatra bevonultak hozzátartozói
részére az 1941. évi április hónapra esedékes
családi segélyek kifizetése a városi adohivaiaiban
a követező napokon történik.
Aláess 4-én A, A, B, C, Cs, D, E, É, F, G. Gy,
ináíus 2-án H, I, 3, K, L, Ly, M, N, Ny,
május 3-án O, ö, P, Q, R, 8, T, Ty, U, O, V,
W, Z, Zs
kezdőbctüjü bevonultak hozzátartozói részére a
város egész területéről, tehát akár a belvárosban, telepeken, feketékCD, vagy Felső- és Alsótanyán laknak.
*
Ezeken a napokon a családi segély lelvétele
végett mindenkinek a városi adóhivatalban a
.Vili. adókerületnél kell jelentkezni
Azon Felső- vagy Alsótanyán lakók részére,
akik a családi segélyt a lenti napokon nem vették fel, a kifizetés az alsótanyaik részére roáius
hó 20-án, az alsótanyai közigazgatási kirendeltségnél, a felsőtanyaiak részére május 27-én a felsőtanyái közigazgatási kirendeltségnél
történik.
Minden családi segély felvételere jogosult feltétlenül hozza magával saját rendőrségi bejelen
tőlapját és amennyiben a bevonult időközben leszerelt volna, ugy ann a k katonakönyvét (igazolványlapját) is, melyben a katonai szolsrálat kezdő és végző ideje 6zámokka) be van jegyezve.
A családi segélyek kiűzetése hétfőn délelőtt
•—13 óra között, szombaton 8—12 óra között, a
többi napokon 8—13 óra között történik.
A családi segélyt a bevonnlt
semmiesetre
sem veheti fel. azt csakis a hozzátartozók részére lehet kifizetni.
A családi segélyt utalványozással kapcsolatos
kéréssel vagy panasszal közvetlenül a népjóléti
hivatalhoz kell fordulni.
Szeged, 1911 április hó 26-án.
Városi Adóhivatal,

Wellisz
DOBOZÜZEMÉT,

Lalos

A " R 5HIRDETÉSEK

KÖNYVKÖTÉSZETÉT

á í h e l y e a j í e

Arany János-u. 11 alnl

HmJngallafi

Feketesas utca 22 alá
(Kellner utóda lisztűzlct mellé),
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Szeged sz, kir. város polgármesterétől.
24.489-1941. II. szám.

Hirdetmény
Az 1936. évi 90,800 és 1938. évi 101.3S0. sz. földmüvelésügyi miniszteri rendeletek alapján elrendelem, hogy Szeged sz. kir. város területen levő
ebek veszettség ellen beoltassanak.
A csoportos oltások helye és ideje:
Május 12-én 8 órakor Fcketeszélen Kotogánvcndéglöncl, 12-én 11 órakor Domaszéken Zöldfásvendéglőnél, 12-én 3 órakor Domaszéken Fodorvendéglőnél, 13 án fél 9 órakor Nagyszéksóson
Széksóstói vasútállomásnál, 13-án 1 órakor Nagyszéksóson nagyszeksósi népháznál, 15-én 9 órabor
Zákányban Longyelkápolnánál, 15-én 2 órakor Zákányban zákányi iskolánál, 16-án 8 órakor Feketeszclcn Kossuth-kutnál, 16-án 12 órakor Feketeszélen Furus-vendégJőnél, 19-én 8 órakor Királyhalmán Várostanyánál, 19-én 2 órakor Kőrösériiskolánál, 20-án 8 órakor Királyhalmán Csipak-iskolánál, 20-án 1' órakor Királyhalmán Kissori-iskolánál, 23-án 8 órakor Mórahalmon alsóközponti
piactéren, 23-án 2 órakor Mórahalmon szentimrei
iskolánál, 26-án 8 órakor Röszkén a piactéren,
26-án 2 órakor Szentmihálytclken Kéri-vcndéglőnél, 26-án 8 órakor Atokházán Gátsarki-iskolánál,
26-án 2 órakor Atokházán ruzsajárási állomás,
20-én 7 órakor Csórván Vágó-megállónál, 29-én
2 órakor Csórván Ruki II. iskolánál.
Május 12-cn 8 órakor öszeszéken az őszeszéki
vasútállomásnál, 12-én 11 órakor öszeszéken Kakuszi esküdt tanyájánál, 12-én 2 órakor öszeszéken Bába esküdt tanyájánál, 13-án 7 órakor Gajgonyán Horváth Zs. esküdt tanyájánál, 13-án 10
órakor Gajgonyán alsógajgonyaj iskolánál, 13-án
1 órakor Gajgonyán Hegedűs János tanyájánál,
13-án 4 órakor Gajgonyán Bárkányi-iskolánál,
15-én 7 órakor Balástyán Nagy Sándor esküdt tanyájánál, 15-én 10 órakor Balástyán Veszelka József esküdt tanyájánál, 15-én 2 órakor Balástyán
Biró-féle kapitánysági iskolánál. 15-én 4 órakor
Balástyán Felsőközponton, 16-án 8 órakor Szatvmazon Báló-vendcglőnél. 19-én 7 órakor Fehértón ördögh Mihály esküdt tanyáján, 19-én 11 órakor Fehértón Nagy János esküdt tanyáján, 27-én
8 órakor Csengelén piactéren. 27-én 12 órakor
Csengelén erdőőri lakásnál, 27-én 3 órakor Csengelén Lippai-vendé.glönél, 23-án 9 órakor városban
felsővárosi bikaistállónál. 20-án 8 órakor városban Gyevi-temető melletti Hatónál, 20-án 2 órakor
városban felsővárosi szivattyútelepnél, 29-én 8
órakor városban alsóvárosi bikaistállónál, 30-án
8 órakor városban ujszegedi vámháznál, 30-án 8
órakor városban somogyitelepi tüzoltólaktanvá
nál. junius 3-án 8 órakor városban országos vásártéren. 3-án 8 órakor városban külpalánki bikaistállónál. 5-én 8 órakor városban Kossuth Lajossugárut 22—24. számú telepen.
Minden kutvatulaidonos a hozzá legkőzrtehbi
oltási belvre vezetheti a kutyáiét. Az Oltésdij
I ebenkint 1 pensff 10 fillér A csoportos oltásokat
| végző állatorvosok igazolványokat adnak ki az
ebtnlajdonosoknak Az ebtulajdonos köteles a ku• tyáját az oltás akadálytalan végzése céljából megí fékezni Minden három hónapof betöltött ebm be
i kell oltani Olfatlan ebet senki sem tarthat
A
• mulasztó ebtulajdonosok ellen a hatóság szigorúan eljár.
A kiadott oltási irázolvánvokaf az ebadó befizetésekor fel kell mutatni, á városi adóhivatalban. ahol kiszolfTÓl'afiák az ebvédienvet. maivet
az eh nvakára tartós módon kell fiiergesztem' Az
chvMü»rtv nélküli ebet a gvenmester összefonja
cs kiirtia
Szeged. 1941 ánrílis 2R-án
T)r. Pálfv Józspf polgármester
BÉRAUTÓNAK HASZNÁLHATÓ:

1100-?$ FIAT csukott
s z e m é l y a u t ó , kifogástalan állapotban eladó:
OLTOK műszaki üzlet. Szeged. Rákóczi tér. 509

Küiönbejáratu elegáns
bútorozott szoba, fürdőszoba használattal kiadó. Tisza Lajos körút
42, II 3. d. e.

ürzicl helyiség
l
.J.ÍLf
dtUUlldl
kiadó Petőfi Sándor sugárut 40. Tudakolni:
Londoni körút 13b.
Küiönbejáratu
lépcsőházi ntcai emeleti szoba 1—2 személynek. —
esetleg
kereskedelmi
irodának
május 1-rc
kiadó. Tisza Lajos körút 06 sz.
Üres, szerény kis szobát keres magányos fér
fi azonnalra: Kis szoba
jeligére
töir
Stoppoltassa
ruháit a
»Budapesti« kézmflszö
vőnél. ErcdeÜ gyár
beszövések. Üzlet: Há
gi cörkerttel szemben
LakásfetütlenKS Vállalat

Cl MN
Irodája, Somogyi ntoa 10 as
T»L 31-77.
Egy ügyes fiu tanulónak felvétetik. Harkányi, Klauzál tér 9.
Ügyes varróleányt, tanulóleány't és
kifutót
felveszek. Váradi Erzsébet. Somogyi u. 15.
Gyermek mellé,
vagy
házvezetőnőnek elmenne perfekt főző:
Úrilány jeligére.
Erős 15 éves
KIFUTÓT
felveszek.
Püspökbazári tejcsarnok.
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UútáOAldsi
aZkoimgJott^
Középkorú
magányos
úriasszony elmenne —
idősebb úrhoz
vagy
plébániára
házvezetőnőnek. eseüeg internátusba fclúsvel őnőnek:
Vidékre is jelige.
Beiárónő egész napra
felvétetik. Polgár utca
24. I. emelet 3.
Rendes bejárónőt délelőttre 2 személyhez —
felveszünk elsejére Kál
vári a utca 13

Alkalmi ölesd
házvételek!
Belvárosban 3 em. Jövmasszív szép
bérház,
modern, koraf. lakásokkal 105.000; másik
*
em. jöv. bérház 70.000;
2x2 szobás adóm.
íj
ház 13.000; adóm. I és
1 szobás uj ház 7000:2
szobás uj ház 6000 P.
Mcgv. LÁZÁR irodától
Attila utca 5. Telefon:
33-56.
119

flWfí-WTf
Faj galambok és SZ'V
dás üvegek kert díszítésére eladók.
Va=ns"
szentpétrr u. 17 0. házmesternél

LeveSflzésér,
bélyegért most na
gyón magas árat fi
zciek.
Bélyegkeres
<edés fsRoía n 29
Telefon 39-03.
348
NÖI KALAPOK
nagy választékban olcsón kapható
BERÉNYI SANDORNÉ
Londoni körút 15 szám
125
Fehér bőr félcipő aüg
használt, 38-as és egy
rokkázó olcsón megvehető. Szilágyi u. 6, —
Szántó.
Biztos
megélhetést
nyújtó könyv és papírkereskedés elköltözés
miatt eladó.
Választ:
Nagy vevőkör jeligére
a kiadóhivatalba kérem.
Eladó hadnagvi kamgarn bluz. férfi öltönyök középtestre, egy
strana kerékpár, 3 méter finom fekete és színes szövet. Szentgyörgy
utca 13 emeleten.
Angóra gvaniut veszet
minden mennyiségben
Robicsck Tmréné, Tábor u. 8. adóhivatal utcába.
Jóforgalmu füszerüzlet
átadó: Biztos jelige kiadóba.

^IÖNEÜÍE
HALLÓ,
Kállay liffet vendég!®
máius 1-éD
MEGNYÍLIK
Szíves pártlogást
Rákos.

kért
Sw*

Szerkesztésért és kiadásért felel:
BEREY
GÉZA
főszerkesztő.
a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat t"ügyvezető-igazgatója.
Szerkesztőség: Szeged. Rudolf-tér 6., I. em. szakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiad hivatal: Szeged. Aradi-utca S. _ Telefon (sz©r*
kcsztöség, kiadóhivatal és nyomda): 13-09.
Kiadótulajdonosf
Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY kőrforgógépé"
Szeged. Kálvária-utca 14.. telefon 10-84.
Felelős üzemvezető: Ablaka Tstván.

MSSSVM. f iláru utazási igazolványai

