Vasárnap, 194!. ¥. 4.
A szegedi egyetem
Xz egykori lapok tanúsága szerint a város
^rsényhatósága díszközgyűlést tartott a ezeSedi egyetem megépülésének iinnepén. A város n a f f y polgármestere, Somogyi Szilveszter
'ártotta az ünnopl beszédet és a beszéd egyik
Megkapó része volt aa, amelyik a késő nemzedékhez szólott: „ha ogyszcj) mogálltok az előtt
43
alkotás előtt, amit mi emeltünk, ne feledkezzetek meg a m i hősi munkánkról, mert inSoványra kellett építenünk, hogy örök-mara'iandót alkossunk."
^ennyivel nehezebb viszonyok között, menyi t mérhetetlen akadályt legyőzve és mennyi
®rhet vállalva fogtak hozzá a szegcdi egyetem
építéséhez 8 valóban ingoványra építkeztek.
a pénz, amiből építkeztek, az anyag, amit
építettek a szegedi egyetem falaiba, a köte0
zettségek, amit vállaltai s a terhek, amit ma^ r a vettek, nem voltak Iemérhetőb, felbe> h e t ő k , — panta rhei. minden elfolyt, amit
étikbe vettek e ebből az ingoványos talajból
' ®bből a konszolidálatlan konszolidációból
ep
«It fel a teljes egyetem.
Mennyivel nehezebb vieZctnyoS között épült
' ^ennyivel könnyebb viszonyok között ösön>
meg a szegedi egyetem! Valóban eposzi
be,
oizmus kellett ahhoz az áldozatvállaláshoz,
> felépítette a falakat, a fájdalomban
épült
v 5- 2 örömben sorvadt el a szegedi egyetem.
> ű e n biológiai tapasztalatnak ellentmond a
> e d i egyetem világrajötte és megcsonknlása"Ókor az ország Csonka lett, az egyetemünk
v o j t s amikor az öRszág elindult a teljeses felé, az egyetemünk akkor csonkult meg.
dobálhatják most kővel azt a kort, amelyek
hegedi egyetemet elővarázsolta, sós kútba
et
ft betik, onnan is kivehetik, kerék alá tehetik,
j ^ a n i 8 kivehetik azt a szellemet, amelyik —
, ® «o.ra loquntur, — kövekké és falakká fa)
a szegedi Dóm-téren —, az a kor mégis
^Stette kötelességét alkotott, teremtett s a
fokból felépítette a szegedi egyetemet•f. ® amikor möst a szegedi egyetem kisugárzó
} ? > n e k kévéjében újjáéledne, az ősi magyar
^JAL- ©
..
. . _ lesz
_ az,
_ _ ami. magyar
© völt jlc
s _a magyar
és
HIA
^^Par maradt, nem volna bennünk elég erő
ab
*edj
* r a t ahhoz, hogy visszaadjak a szee e
Í W ^ t e m n o k azt, ami a szegedi egyetemé!
te ' gazdag országrész forr vissza a
szent
,10z- lepattannak a kötelékek, amelyek a vér*bb 6 t k ö t ö t t é k s az izmokat elzsibbasztották.
a
boldog fellélekzésben, ebben a bátorságÍ4 °
'.'Cv°lö gyarapodásban ninös bennünk elég
ahhoz, hogy véget vessünk a szegedi
fcádt
^obkaságának is! Halotti csend foeb
W
ben a váfösban a szegedi egyetem am34nak
"höst
^határozását és végrehajtását s
lcés ..halotti Csend veszi körül azt az ildomos
fco^ ' ^ t is, ami a város mérhetetlenül jóiig/ .' ,c mérhetetlenül életfontos kérelmének
g Osztásét akarja kimunkálni.
mán hallani a város népe, Hogy
ü k ^ ' h d t a t j a valaki a város hangját is. Nem
s
Uftg
®m versengeni, sem futtatni, sem ár^
részlvcnni azért, ami a mienk, amiért
Un!c
^
fizettünk, amit ez a város nems
ajíc, T n n I t jával és jelenével, nemcsak annak a
M JDV* nagyszerű betöltésével, amit a ncmIme
éj-fl
osztott ki rá. szerzett jogcímet
j ^ j Qmet, hanem amit megszerzett magának
WtettíAV között, is és az ellen.szolgáltatás
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Zürich, május 3. Péntek óta tűzharcban állanak az angol és az iraki csapatok. Bagdadtól 1!)0
kilométerre, a habanniahi repülőtérnél, 21 óra
óta tart a harc. Ilabanniah az egyetlen nagy repülőtér Irak területén, az angolok itt repülőtámaszpontot és pilótaképzőiskolát rendeztek be.
Amikor az angol parancsnok viszautasitotta az i
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a n g o l
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iraki követeléseket, az iraki erők megkezdték a
tüzelést. A brit ütegek viszonozták a tüzet.
R a s i d A l i K a j l a n i iraki miniszterelnök
szent háborút hirdet és Németországtól kért segítséget Anglia ellen. Német részről rokonszenves
érdeklődéssel kisérik az uj iraki kormány magatartását

A csata szombaton foglalódon
BeirútK, május 3. A Német Távirati Iroda
jelenti; Az iraki rádió jelentése szerint az iraki csapatok megszálltak több határhegységet.
London, május 3. Irakból Londonba érkezett
hírek szerint az irakiak több földön veszteglő
repülőgépet elpusztítottak és néhány embert

megöltek. A brit bombázóknak sikerült clhallgattatniok több iraki üteget, amelyek a brit repülőteret bombázták. Az iraki tüzérség szombaton reggel ismét megkezdte a tüzelést. A. csata
meg mindig tart. Londonban nincs értesülés a
hadműveletek pontos lefolyásáról. (MTI)'

Tüzek oz olalildókcii
Istanbul, május 3. X Német Távirati Ifoda
jelenti: Szíriából érkezett jelentések szerint
Irakban igen sok kőolajtartály kigyulladt. Valószínű, hogy az anyagi kár igen jelentékeny.
(MTI)
Vícliy, májns 3. Szíriából érkező jelentések
szerint az iraki haderő megszállta és hatalmába kerítette Kirkuk és Ceyera minden olajforrását és petróleumfinomító
üzemét, yala-

minf a kőolajvezetéket a hozzátartozó állomásokkal együtt. (MTI)
A Német Távirati Iroda jelentése szerint
több köolajralilár
kigyulladt
és ennek következtében egy lőszerraktárban is heves robbanás
töftént. Az Irakban tartózkodó angol Csapatok
és Kasid Ali Kajlani Csapatai közölt több helyen harcra került a sör, amelynek során a tüzérség is beleavatkozott a küzdelembe. (MTI)

Nemei rokonszenv Írok felé
Boriin, május 3. A Német TI jelenti: Berlini
politikai körök véleménye szerint az a dráma,
amely egyre tragikusabb körülmények között fejlődik ki, jellemzője az angol-szász Ielkialkatnak
és a mindenáron pénzt szerezni törekvésnek Rasid Ali Kajlani kormánya helyesen járt el akkor
amikor hazájának szabadságáért és függetlenség
géért harcbaszállt. Németországban élénk rokonszenvvel kisérik az eseményeket, de nemcsak ott.
hanem mindenütt, ahol ismerik az angolszász
úgynevezett civilizáció igazi értékét. Ami pedig
azokat a hireket illeti, amely szerint az iraki kormány segítséget kért Németországtól. illetékes
berlini helyen kijelentették a sajtó képviselői
előtt, hogy ebben
ügyben nincs felhatalmazás
még csak tájékoztatóra sem. (MTD

ról szolnak, Hogy az elmúlt napokban Zllcpőban, Damaszkuszban és Hamaban
összetűzésekre került a sor a rendőrség és a lakosság
között és mindkét részről halottak, sebesültek
voltak. Attól tartanak, hogy az angolok minién "eszközzel" fellázítják
a lakosságot, hogy
megszállhassáh
a
megbízásos
területeket.
(MTI

Anglia a Írókara lefftdisdgosalrtt

> .

szahaszéDüa

Istanbul; május 3. Szíriából érkező Hírek ar-

London, május 3. A l e x a n d e r a tengernagyi hivatal első lordja kijelentette, hogy Nagybritannia most érte el" a háborn legválságosabb
szakát. Nagybritanniát az Atlanti-óceánon, a
Földközi-tengeren, sőt a Fcrzsa-öbölbcn is veszély fenyegeti. Alexander lord annak a bizodalmánál; adott kifejezést, bogy az Egyesűit-Államok egész hajóhada támogatni fogja őket (MTI)

ként kikötött terhek vállalásával és viselésével.
K i hiszi azt el, hogy a magyar jogi kultúra
magas színvonala nem termelt ki annyi kitűnőséget, hogy a szegedi egyetem jogikarát az
egyetem színvonalának megfeíolően lehessen
ellátni professzorokkal! a legilletékesebb
és
legméltóbb helyről kapta a város azt az ígéretet, hogy a jogiliar esák nddig szünetel, amíg a
Délvidék vissza nem kerül az anyaországhoz
3 az
egyetem kibővítésének geográfiai feltélelei ncia valósulnak meg. A maj. kormányzat

Teleki Pál gróf programjának megvalósítását
tűzte ki célul, gróf Teleki Pál végrendeletszcrü
Ígérete maradhat akkor beváltattan!
A városnak harcba kell indulnia azért. Hogy
már az idén teljes legyen egyetemünk- A m a
gyaí város és a magyaC knltnra egyesülnek
ebben a követelésijén, — ami ehhez kell, a»
most már csak a munkabírás és alkotóképesség
dolga. S lehet-e kételkedni abban, hogy ennek hiánya áUhnt útjába a szegedi .egyetem
teljessé tételénekT

Az angolok meg nkarl&k szállni
Szüléi?

NF-

45 e z e r e m b e r t s z á l l í t o t t a k el
iibrbnorsiátfbOl az a n c o i tiat»K
London, május 3. Mint angol hivatalos jelenté? közli, a görögországi brit birodalmi eiöl» el*

98411) ÜM Mfejsíödött
A mattatok elszállitfí a
igen nehéz feladat vwt. miathogy a tengelyhatalmak légi hadereje átvette as Uralmat a görög
pártok felett és a honiba támadásokkal használhatatlanná tették a kikötök berendezését. A brit
hajóhad ennek ellenére 15 <rr?r brit katonát és
számos polgári menekültet szállított cl Görigor.
szagból. A katonai hatóságokkal folytatott tanácskozások után a parancsnokság arra a döntésre jutott, hogy a hajóhad további • e|s/;i|litá*nkat nem végez. F.rmek következtében a brit h'Hcíhnd eavsegeit kivonták a görög: partok közeléből, (MTI)

Révész Imre
református riis^öK Szegeden

(J Dclinagyarorsiág munkatársától)
A
szántüli református egyházkerület püspök* (,r
Révész Imre Szegedre érkezett A püspök SN°M'
8
tottak végre, de veszteséggel visszaverték elköt, haton délelőtt a kórházakban és klinikákon
jóllehet, tüzérségük is erősen tevékenykedeti. A sebesült református katonákat látogatta
német csapatok visszaverték az angol fámn'lási Délután 6 órakor a Kálvin-téri temfflbiöt'""
kísérleteket és sok Foglyot ejtettek. Végül ujabb hálaadó istentiszteletet tartott abból az
•erők bevetésével és erőteljes tüzérségi rajtaütés- lomhót. bogy n Szeged felett fenyegető vesz®'?
sel igyekeztek az angolok megingatni a német és
az olasz vonalakat. - Az olasz gyalogság és a né- elméit. Este a „Soll Deo Glória" szövetség i"'
8
met páncélosok eüt az angol kísérletet is meg- bilúris ünnepségén vett. részt n Városi Een?' '
1,1
hiúsították, nagy veszteségeket okozva az clle.n.- kola nagytermében. A püspök a: egyház és
ségnek.
ifjúság viszonyáról ünnepi előadást tartót'- A
szegcdi református ifjúság — mondotta —
tekinfelben ma is szervezettebb, mint a defa8
eeni református ifjúság, amely pedig többs®"
Dél- és Délkeletanglia tengerparti hadicélpont
ben van. Arról beszólt ezután a püspök,
jai ellen is.
as egyház éltetője a fiatalság. Be kell
— Éseakkfrikában a német szárazföldi hadtest az ifjúságot az egyház vezetéséhé, esak ti®"
csapatai egy helyi jellegű támadás során súlyos
szabad engedni, hogy az Ifjúság egyhúíO"'
veszteségeket okoztak az ellenségnek.
kívüli, világi módszerekkel vegyen részt a
fiszaknémetorsrágban az elmúlt éjszaka az niányzáshan. A reformáció nem jelentett fótt"'
ellenség romboló- és gyújtóbombákat dobott te dalmát, sem a múltban s nem jelenti azt a J*
Hamburg külső kerületében és Bréma környékén. lenhon sem- A reformáció nem revohtC'á• "
Az anyagi kár jelentéktelen. A polgári lakosság
nem reformáció.
körében néhányan életüket vesztették és megseAz est keretében sikeres énekszámmal ®z®r!.
besültekpelt Tfajáú Anna operuénekesnő. B'áhf Feé®"'
zeneiskolai igazgató hegedült, számaikat, G®
nor Károly kísérte zongorán. Közreműködő®
b6
ket. Kilenc tártatékos korosztályt behívtak és még Bakó László. dr. Kiss Sándor és S'°
SP?(
Dániel lelkészek Az est. nagyszámú közÖfl
a védelmi intézkedések kiegészítéseképpen béli irt ak minden 25—40 'év közötti nem mohame- lelebs tapssal fogadta Révész püspök. . o j c ^ T
dán vallású török állampolgárt. A behívás fő- és a többi számokat.
A református egyházfő vasárnap fejtig-ti,
képpen görögökre, örményekre é« sytidókre vorad Szegedon. Vasárnap délelőtt a sándorfa^'
natkozik.
református templomban tartandó istentiszt'*'
fen szolgál.

Heves küzdelem loftro^ndi
Beiruüi. május 3- A Német TI jelenti: A Tobruk körül dúló harcok során a német csapatok a
május l-re virradó éjszaka folyamán támadást intéztek a külső crödvonal ellen, Knnek eredményeképpen a csapatok kereken 8 kilométernyire nyomultak előre. Ezen a helyen az ausztráliai rámpátok még a németek által történt lerohanás után. is
erős ellenállást fejtettek ki és megkísérelték,
hogy külön-külön védjenek meg minden egyes
erődvonalat. A* angolok több ellentámadá-f haj-

Légitámadás Liverpool is Homiinrg ellen
A Néniét véderőföparancsnokság jelenti:
— Április havában különösen sikeresen fo'v
lek az ellenséggel szemben vivoft harcok A .-.lé
gierő valamint a hadihajók é< a trneei al itl jvók
ebben a hónapban összesen I millió 211 ezer
fonna angol, vagy angol szolgálatban álló kereskedelmi háj&t elsüllyesztettek, amelvbőt kereken
iOO.OOO tonnányi a görög vizeken pusztult el
Ezenkívül megrongáltak 25 más hajót
— A : égi haderő az elmúlt éjszaka ,bombázta
Liverpool' kikötőjét. hatalmas tüzek és rombolá
sok keletkeztek. Légitámadások folvtak
még

Roosevelt elrendelte a íeclwikof pozáésitást
Washington, május 3. Roosevelt elnök intézkedett a féclinU.:éti mnzgóiitás elrendeléséről,
A technikái mozgósítás alatt a gyáripar géoeinpk az eddiginél sokkal jobb kihasználását
As a ?f áras, heti 7 napos munkaidőt kell ér
leni. Roosevelt a termelést irányító bizottság
elnökéhez intézett levelében javasolja, hogy az
vrszág különböző részein lévő ViVesználaflan
gépeket, azonnal állítsak üzembe
Bármilyen
magasra is fokoztuk n termelést
mondotta
Roosevelt —. még többre van szükség

Kilenc knrosztálut behivtok
Törökországban
Ankara, május 3. A török sajtó változatlan
tartózkodással figyeli az eseményeket, a koraiányhntóságo'- folytatlak •>•/ óvóíntérkódée»'

Nercen Odesc* chiné
-o()o—
fnrfrássv Katalin Ragusa bom- Bárdossy miniszterelnök ki'
bázásánál életét vesztette
szöno levele M a i s f ő i s p á n i

(A Délmagyarorsgág munkatársától) D®- 1*
Budapest, május 3. Külföldi forrásból Bukats
Sándor főispán táviratiing üdvözölte
dapestre érkezeti hírek szerint herceg Odesdossy
László miniszterelnököt. kormányéin0'fc*
Vglehiné Andrdssy Katalin
grófnő
áprief
lis 12-én Ragusában ellenséges bombatámadás történt kinevezése alkalmából. A tnini*zt '
1 nök szombaton táviratban mondott köszöf'J.
ntk"lmával élete' vesztette, ÍMTP
' a Rzegedi üdvözlésekért. A két távirat a
kezö:
út
„Méltóságos Főispán Ur! M. kir. mini^ j
elnökké történt kinevezésem alkalmából
közönség© és hatósága nevében hozzám '"'f ^ )
üdvözlésért őszinte köszönetet mondok, D®^.
Méltóságodat, hogy köszönetemet Szeged
zönsége és hatósága előtt is tolmácsolt1
veskedjék. Bárdossy s. k "
A másik távirat a következő:
. jd
„Méltósásoa Főispán Ur! Magyar
miniszterelnökké történt kinevezésem
hói a Magyar Élei Tártja szegedi f ö U 8 ' ' ^
tóságí szervezete nevében kifejezésre fa
jókívánságokért őszinte köszönetet
Fogadja Méltóságod igaz tiszteletem irtását. Bárdossy s, k."

Szerb irásu
magyarra átalakít
Kelfer IrógépvállaJ^I
jeuei?, Ke'imen ufc* 8.
Royáí-sza.iu meilett

ÍBICON1

lám Dezső fdkapifányhefyeftes
lesz a szegedi rendőrség
ideiglenes vezetője?
f 2 Délmagyarország munlzatársától) Amint
ismeretes, a Délvidék visszatérésével a belügyminiszter a visszacsatolt országrész közbiztonságának megszervezésére ideiglenesen Szabadkára vezényelte dg. Buócz Béla főkapitányhelyettest, a szegedi rendőrség vezetőjét A főkaPitányhelyettes eltávozása után a kapitányság
yeastésére dr. nemes Szemereg István ny. rend^főtanáSsoe kapott megbízást ®kit visszahívjak aktív szolgálatra.
Most am elterjedt hírek szerint 'dr. nemes
§»merey István ny. rendőrfőtanáesos egészségi állapotára való tekintettel vissza kíván vonulni és a hírek szerint a közeljövőben a «zeVe<S rendőrség vezetését ideiglenesen valósziafileg ér. Lám Dezső ny. főkapitányhelyettes
'teszi át addig, amíg dfl. Buócz Béla főkapijányhelyettes befejezi szabadkai misszióját Dr.
j^ám Dezső főfeapitányhelyottes nemrégiben
tennlt nyugdíjba, ahonnan most szolgálati érdekből aktív szolgálatra hívták vissza.
?UKÁSA K °L LE BUTOÍÁT I
Qálnnk v á s á r o l j a !
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a ^ H M B a n Szendrényi Géza és Társai,
——— Szeged, Dugonics-tér 11.
Telefonszám: 11—28. 4 9
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Szombaton Szegedre érkezett
a szabadkai felszabadulási
staféta
(A Délmagyarország munkatársától) Szabadka
wrttársadalma ünnepelte hazatérését azzal
a
J u t á v a l , amely szombaton este befutott Szej*dre, hogy félórás pihenés ntán folytassa útját
papost felé. A hatvan főből álló stafétát a szejfdi sportegyesületek a lerombolt trianoni hatáQ
® fogadták, V e c s e r n y é s Lajos mondott köl t e t . Fél 10 órakor futott be a staféta az Orhágíászló-térre, ahol a város nevében dr. T ó t h
>? a helyettes polgármester üdvözölte a szabada k a t . Az atléták mellén kék-fehér ing volt
J^badka* felírással, a staféta egyik tagja nem^"szánü lobogót tartott a kezében »Szaba.lka
jteíatért* felirássaL A lelkes ünneplés ntán dr.
ot
b Béla mondott beszédet.
^
Felszabadul ástok ünnepén kérünk benneteket
^ mondotta —, hogy a szabad hazában, a szerető
édesanya ölelő karjaiban minél előbb fe3 s
^tek el a szomorú rabság szenvedéseit és mi
8
„r
magyar élet tavasza előtt Ígéretet teszünk
^ ^ hogy dolgozni fogunk értetek, hogy ti is
j, " álkodhassatok velünk a boldogabb magyar
'MÁÉRT.

te ^ tapssal fogadott beszédre dr. D e c k e r Enszabadkai orvos válaszolt néliánv keresetlen
tét '' ma5d felhangzott a Himnusz. Ezután a statagja piros-fehér-zöld szalaggal diszitaln ^koszorút helyezett el a Országzászló
Utt Z a t a r a - A staféta tagjait a város vendégül
félórás pihenő ntán folytatták utjukat
-uaauest felé

.
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MOZI

ós mindennap
8, 5, 7, 9-kor
a szezon legkiemelkedőbb filmesemén ve!

KÉK HOLD
VÖLGYE
A tegnapi bemutatón óriási sikert ért el.
Hatása lenyűgöző.
A főszerepekben:

í f i i & í P COLMANN. JANE WYAT,
^ " W A R D IIORTON és H. B. WARNER
S a ^ y P A és M A G Y A R
HÍRADÓK
felkérjük a t közönséget, hogy az
p o n t 0 í i me
Skezdéséis foglalják el hclner
t a műsor hossza miatt ss előodá' l ^ ^ p e r c n y i pontossággal kell k e z d e n ü n k

I, 1: i
/

K&SfdLÓ
-r-n.-,,,
A NEMZETKÖZI V A S £ £ $ M
AZ ÉLE LM1SZLR °AVILLCMBAN

A közigazgatási
b ivó ság u j elnöke
i
Eakovszky
Iván
Uj iiikot tanácsosok
Budapest, május 3. Magyarország kormányzója vitéz Lukács Bélát, Szinyei-Merse Jenőt,
a képviselőház alelnökét, Tomcsdnyi Károly
, belügyi államtitkárt, Szása Lajos pénzügyi ál< lamtitkárt a haza szolgálatában szerzett kiváló
érdemeik elismeréséül kir. titkos .tanácsossá
nevezte kL
Püky Endrének nyugalombavonulása alkal-

mával teljes elismerését és köszönetét fejezte
ki. Utódjául a közigazgatási bíróság elnökévé
Rakovszky Iván nyugalmazott
belügyminisztert nevezte ki a kormányzó.

Csizik Béla pénzügyminiszteri osztályfőnöknek a Magyar Érdemrend középkeresztjóhez a
csillagot adojpányozta?

Hétfőtől gyorsvonat közlekedik
Szeged és Eudapest kőzött
(A Bélmagyarország munkatársától)
Hétfőn, május 5-én lépnek életbe az első nyári
menetrendi változások a MÁV forgalomban.
Szegedi viszonylatban az egyelőre korlátozott
nyári menetrend legfőbb változása az, hogy
hosszabb szüneteltetés után ismét közlekedik
egy gyorsvonat a budapesti vonalon. A gyorsvonat mellett változatlanul forgalomban marad az éjszakai személyvonatpár.
A gyorsvonat Szegedről indnl reggel 6 ára
23 perckor, Budapestre érkezik 9 óra 34 perekor, — visszafelé Budapestről indnl délntán 5
óra 11 perckör és Szegedre érkezik este 8 óra
14 perckor.
Az éjszakai személy vonat hétfőtől kezdve
Szegedről 11 óra 30 perikor indul, Budapestre
érkezik 4 óra 50 perckor, — Budapestről Szegedre indul éjszaka 11 óra 15 perckor, érkezik
4 óra 35 perckorSzegedről Nagyváradra ugyanssak gyorsvonat közlekedik Békéscsabán keresztül, amely
jelentékenyen megrövidíti a közvetlen utazást.
A vonat Szegedről reggel 7 óra 20 perckor indnl. Nagyváradra érkezik 10 óra 59 perükor. Ellenirányban Nagyváradról indul este 7 óra 35
perckor és Szegedre érkezik 11 óra 15 perckör.
Ehhez a vonathoz közvetlen Csatlakozás vau
Kolozsvárra. A nagyváradi személyvonat Szegedről indnl 3 óra 52 perckór, Nagyváradra érkezik 10 óra 12 peffck'nr. visszaindul Nagyvá-

Kervóban
Ma 3, 8, 7 és 9-kor

Csak felnőtteknek!

DOROTHY LAMOUR és TYRONE POWER
brill ián s alakításával az irgalmas amerikai,
merész témájú világfilm

BŰNHŐDÉS
Azonkívül:

BELGRÁD
és a legujabh

ROMOKBAN
világesemények

radról délután 4 óra 04 perikor, Szege Jfe 'érkezik 8 óra 10 petekor. Ezenkívül Szeged és
Békéscsaba között két személyvonatpár közlekedik. Szeged és Szabadka kdsdtt négy vonatpár.

TÉLI S Z A L Á M I
Kovács Oszkár

Kossuth Lajos-sugárut 97, Telefon 18-36.
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Ötvenéves a szegedi ítélőtábla
Hétfőn teljes Glésen ünneplik a jnbi enmet és
a Délvidék visszatéréséi
(A Délmagyarország munkatársától) Kettős
jubilettmi ünnepségre ü l össze hétfőn a szegedi
ítélőtábla bírói és fogalmazói kara. Fáthay
Gyula, az ítélőtábla elnöke hétfőn délelőtt fél
12 órára a szegedi tábla 50 éves fennállása alkalmából teljes ülést hívott egybe. A jubileumi
teljes ülésen a tábla 50 éves fennállásának
megünneplésén kívül köszönti a tábla a Délvidék visszatérését, amellyel 22 esztendő után
a tábla visszakapja régi területét.
AZ ÖN KÍVÁNSÁG A PARANCS!

Még e n y s m prolongáltak

KARADY és JÁVOR

különleges magyar filmjét!
Még két
vissza kellett tartanunk

napig

EGY TÁL LENCSE
Karádi énekli: »Gyülölom a vadvirágos rétet...*
Csortos, Kiss Manyi, Mély Gcro, Juhász
Szenzációs Világhiradó
AZ ÖS8ZEBOMB ÁZOTT BELGRÁDBÓL
És A GÖRÖG IIADJARATRÓL
10. és 11. nap!
,

SZÉCHÉNYI .MOZI
Utoljára vasárnap 3, 5. 7, 9 és hétfőn 5, 7, 9

A

felszabadult

Bácska

Szcolö ellen

földjét!

Áldott szállások, ropogó állomások
Horgostól Bács-Topolyáig

VENU$£ D R O G É R I A

(Pillanatképek egy újságíró »hadizsákmanyából«)
(A Delmagyarország munkatársától.) Napok
éta bolyongtunk már tanyák közötti úttalan utakon, árkok szélén, köves talajon és feneketlen
iszaptengeren. A viz, arai feltört arra feljobb
Szeged irányában, itt a bácskai felső területen
is elöntötte itt-ott a batárt. Aztán egyszercsak eltűnik a viz, megmarad a föld alatt s az örök parancs szerint táplálja azokat a gyökereket, amelyek a rögök alatt keresik az életet Lejjebb már
csak elvétve találjuk meg a talajvíz-szivárgás nyomait Itt már zavartalanul működnek a természet
termékeny erői.

A h o l „fonják" a házakat
Errefelé nincsenek tanyák, legalább is abban
m értelemben, hogy nem nevezik, tanyának őket
egy, ment feljebb as Alföldön, itt s z á l l á s n a k
hívják azokat a házakat, amelyeknek északabbra
fekvő testvéreit már tanyának keresztelte el a
nép. Itt esak szállások vannak, ahová a megállás
nélküli munka közben éppen esak aludni, megszállni megy az ember. Fönn Kárpátalján megbámultuk a faházakat s itt lenn, Magyarország déli
felében most megcsodáltuk a nádból font szállásépületeket. A tetőtől kezdve le a fundamentumig minden sásból ép nádból készült ezeken a
szállásokon, a gerendák között vízszintes és függőleges irányban vastag nádfonatok képezik a, falakat Igaz, bogy esak elvétve akad utunkba egyegy ilyen nádházikó: rendszerint olyan szerrér.y
emberek sfontak* maguknak házat, akiknek pillanatnyilag nem telt téglára, vagy vályogra. A nádat földdel betapasztani nem volt érdemes, mert
mire ez a munka végetért volna, már talán termett is annyit a föld, bogy meg lehetett kezdeni
egy tégla, vagy vályogház épitését. Ezek a nádszállások mutatják legjobban, hogy mennyire találó elnevezés a »szállás«. Megtaláljuk őket Borsosnál éppúgy, mint Szabadka környékén, vagy
Ráes-Topolya mellett s lejjebb egészen a Dnna
vonaláig.
Ezek között a szállások között bolyongtunk
•apók óta. Az itteni emberek egyik legjellegzetesebb sajátsága, bogy kevésbeszédüek, önérzetesek
Akadnak majd rövid idő múlva táj- és népkutatók, akik pontos és tudományos okait közlik ennek a sajátosságnak. Most elég annyit mete/íilitení, bogy talán a szünetnélküli megfeszített munka teszi őket hallgatagabbá és a munka kitiinő
sredménye ad nekik büszke öntudatot. Látástól,
vakulásig; hajnaltól estig kell itt megállás nélkül
dolgozni, vigyázni arra. hogy a nagy terméstbo9Ó, erősen igénybevett föld ki ne merüljön. Mindenütt igy van ez. de ezen a vidéken különösen
Így kell lennie, mert a bácskai földön az elmntt
rosszul fizető év folyamán is 18_20_.2S mázsa
gabona termett ugyanakkor, amikor feljebb mezelégedett a természet Ő—8 mázsa terméssel holdanként. Erre a nagyszerű eredményre pedig vigyázni kell, ezt meg kell hálálni a rögöknek.
.Kenyeret lehet sütni a

földből"

fis amit a föld megkiván ezen a vidéken,
ugyanazt kivánja meg a földet munkáló ember is.
Gondozást, a munka értékelését, a munkás élet
szabadságát. Itt a hallgatag, gondolkodó emberek
között keveset érnek a Jelszavak. A történelem
változik, de a föld mindig föld marad. Azt nem
szabad soha elhagyni.
A esantavérf határban sétálgattunk egy ottani gazdálkodóval. Megállt a földje szélén, lehajolt,
főim árkolt a tenyerébe c^y marét földet. Mor.
zsolgatta, szép lassan, szemekre gyúrva eresztette vissza az ujjai között Földet vetett a
földbe.
_ Nézze meg ezt a földet — mondta valami

Mindazon rokonok, jóbarátok és Ismerősök. kik drága jó férjem, Illetve
édesapánk végtisztességén megjelenésükbei és virágadományaikkal fájdalmunkat
enybiteni igyekeztek, ezúton fogadják
bálás köszönetünket,
GZV. BALOGH DEZSŐNK
1 M

CSAL*WA.

• 11 jp tm m
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kiolthatatlan ragaszkodással cs büszkeséggel a
hangjában. — Olyan, hogy itt a földből is kényeret lehet 6ütni.
Szótlanul nézi a határt. Kabátját háromszinü
kis magyar kokárda, szájában szerb cigaretta,
tekintetében az örök föld elmúlhatatlan szeretete
és moidulatlanságában, ahogyan nézi szótlanul a
határt, benne van minden erő, ami ide köti a rögökhöz.
Katonacsizmánk nyomot hagy a barázdákban.
A szemerkélő esőben talpunkhoz ragad a bácskai föld. Minden lépés nehéz munkát jelent. Mintha itt akarna tartani a föld és nem engedné el
azt, aki egyszer rálépett.
— Gyűjtsenek egy kis mondanivalót magukba
mondja kisérő gazdánk búcsúképpen. -- Aztán
fca el is mennek innen, azért a lelkük egy d a rabja
itt maradhat. Mert az ember a lelkekkel tud legszebben beszélni.
fis lassan-lassan összegyűltek a mondanivalók. Apróságok csak, egy-egy kép, egy-egy villanás, benyomás, ami eddig nem volt a miénk. Továbbadjuk őket: nem egyebek, mint az újságíró
egyszerű, szerény hadizsákmányai.

Egy „pattogó" déltttán
Az elnyújtózkodó fekete föld nyugalmából a
betonúton át a városba értünk Szabadka elején,
a felrobbantott vasúti bid elől! álltunk meg húsvét vasárnap délutánján.
Nagy tömeg lepte el a kis teret, ami beletorkollik a város főutcájába. Az autósorok már bekanyarodtak a város belsejébe vezető útra. csak
a mi kocsink maradt a sarkon A sépkoesj olMakucs
elleti

]

fejfáját

legfőbb

a

biztos védelmei nynjt '
f é n v v A ú *

TOLQI-KREN

C B N M B M M N M H W H M M A H H R M N L H M I

LEINZINGER m.
ANTIMIGRAIN
Kapható egyedül
L e i n z í n g e r « R 4 F L F I N R T Á R H N ,

a Szeged'Csongrádi palotában
dalának támaszkodva cigarettáztunk, besaélgettünk a kocsink köré gyűlt emberekkel.
És egyszercsak az autóval szemközti bfa tetején hirtelenül felpattant egy cserép, kiugróit
esy puskacső és éles vijjogással dörrent el egy
lövés.
Semmi érdekesség nincs abban, bogy • pillanatnak egy töredéke alatt irgalmatlan gyorsasággal kiürült az utca, amelynek kövein, mint valami fényes kis halálmadarak pattogtak összevissza
a golyók.
fippen az autó belsejében kotorásztam cigarettát keresve, amikor a lövés el dörrent. A lövés
pillanatában fene,betlen ijedtség vett rajtam erőt.
Gondolkodni nem tudtam s ami a legsajátságosabb, mégis minden pillanat minden mozdulat
rendkívül éles vonalakban maradt meg bennem.
Beugrottam az autóba s a volán alatt ráhajoltam
az ülésre.
Az autón tivttl már gépfegyver, golyószóró,
puska és revolver pokoli koncertet rendezett.
Hogy ebben a ropogásban még mindig nem történt semmi bajom, ez valami megmagyarázhatatlan önbizalmat adott. Nyugodtan felemeltem a fejem. rágyújtottam a cigarettára. Ekkor közvetlenül az a irtó mellett csapódott be egv golyó. Érthetetlen. de ez a fütvülés nem ijesztett már meg.
Csak az futott eszembe, bogy ha egv solvö mégis
véletlenül beletalál az autó belsejébe és véletlenül elküldene engem a másvilágra, az üres autót
minden bizonnyal fölgyújtaná az égő cigaretta.
Mindenképpen ki kell lehat kászálódnom az
autóból Sajátságos — esak később Jirtott_ eszembe
hogv önmagammal már nem Is förödlem.
-In s>r antó sorsa mindenenlul foglalkoztatott.
A golvók szünet nélkül süvítenek a gépkocsi
bőrül s az egvetlen kényelmetlen érzés, ami elfogott az az volt. Hogv az autóban teljes mordn- j
lattansáern vagyok kárhoztatva Lenvomiam az

Mikszáth Kálmán-u. 5.

ajtó kilincsét, kiléptem a kocsiból és általam
megcsodált gyorsasággal az egyik ház fala
ugrottam. Ez az ugrás ugyan nem sokat ért, mert
a házzal szemben levő épület tetejéből éppúgy r0"
pogott a géppuska, mint a fedezékül szolgáló baz
melletti épület padlásáról: igy tehát bárhova
ugrált is az ember, mindenhol csak ezeket a vijjogó darazsakat vonzotta magához. Az utcai harcnál utálatosabb kevés van a világon. Kezembe
volt a pisztoly, de hova az ördögbe lőjjek? Ebben
az ördögi ropogósban csak gyönge kis zacskö
pukkanásnak hallatszott a revolver hangja ' *
9 mm-es golyók ugy pattantak vissza a cserepe*"
ről, mint a borsószemek. Mikor elsütöttem a pi©*
tolyom, egymásután többszőr egész addig, m's
üresen nem csettent a ravasz, olyan befele ©•©
solygó derűvel állapítottam meg. hogy igen
nos pusztítást vittem véghez a szemben levő h®*
ablakában, mentségemül szolgáljon, önhibá©©"
kívül. Számomra az volt az egyetlen legnagyoW
látható célpont. Az ablakon belül sötét volt ©
az ember az ilyen pillanatokban a homállyal, ©
ismeretlenséggel szemben mérhetetlen ellensze"'
vet érez.
Minden környező ház padlásáról, a tetők ©s£
repei mögül vad pnskatüz és cépfegyvergoly0'
zápor zúdult ránk, egy pillanatra sem biztosi^
azt, hogy a következő pillanatban épségben
gyunk-e és én mégis azt a velem szemben leV
szerencsétlen fekete ablakot állítottam be dühö"1
központjául. SzétSöltem s ez az ablak kesén"?'
jajgatással, irgalmatlan csörömpöléssel vált
lattá. Mikor ezt a munkát sikeresen berejiv.tr
akkor éreztem másodszor azt a bizonyos ha'*
félelmet, amit »a halál völgye* és egyéb retten®'
tes cimü ponyvaregények irói közölnek.
A pisztolyom nem sok veszedelmet nyújtod
most mégis, amikor üresen maradt a kezemben,
megmagyarázhatatlan félelem kerített batatmá»*
Ismétlem, gondolkodni nem tudtam. Csak hogy ®
ember gondolkodás nélkül is cselekszik, külön0'
sen. akkor, amikor az ösztönei vezetik,
pár ugrásra levő kis Olympia személykocsi '
neke majdnem a földet súrolta. Ha egyéb a'^'
lommal ilyen kocsi alá kívánnék mászni.
győződésem, hogy sohasem sikerülne. De olt
ban az irgalmatian puskaropogásban, azt
a pillanatok töredéke alatt a kocsi alatt vO!t©p
Itt már volt időm arra, hogy gondolkozzam-. ,
hiába mondja Madách, hogy okoskodás a tett
lála, itt a kocsi alatt jutott eszembe, hogy a ©
zembem tömve van megtöltött tárakkal. Beny^
tam a pisztolyba a tárt, kimásztam az autó © '
sokkal nehezebben, mint ahogy alábújtam és lövöldözni kezdtem a láthatatlan célpontok j*.,
Igy tartott ez több órán keresztül, öten v';.
tunk katonák a téren, egyikünknek sem tőr©,
semmi
haja. Hanem amikor végre elcsendésCK
a >haretérc, egyik katonám táskájába téve » ,
volvert,
BCfll CppCfl a legszelídebb hangon ©
szólalt:
jiji
— Ha most egy ilyen lövöldözős pasas
kerülne, hát esak szájon vágnám . . .1
A
Ez a nyugodt derű feledtette el az
pillanatok alatt ezt a többórás tűzharcot r
nem is gondolt, bogy valami komolyabb esf|e 9 \
detet hajtson végre: egy egyszerű boxütés ®s
dolog el van intézve.
L o Igy
b o glelt
ó k el Húsvét vasárnapjának délutáni*'
1
WTIJ'é
nemA minden
és majdnem
bácskai falun
irt során
keresztülminden
mentünk

^

10'

megkezdődött
a kitfizott
lobogók
bwtóW*
Amikor már nyugalom
költözött
a vidékre.
*
mert a lobogóknak külön nyelvük van.
fcé
Ludason, Csanta véren, Palicnon megható
pet nvujtottak azok a rögtönzések, amely** „AÜ
lókért üdvözölték a magyar honvédeket. rr„f,a
padláson kidugott rud végén egv piro6
egy fehér férfi ing és egy zöld női Vöfény>v ^
meg azt a három szint, amely lobogva
.
tötte a falvakba érkező magyar honvéds^
tf
szeretetnek, a ragaszkodásnak olyan k'cöv^ n'"'
pei voltak ezek, amelyek legszebb ©n1'
vf'í
fádnak. Ezek a zászlók beszéllek és szaj™ [s /
szaesengi a multat és belecsenj: a ^ „ X z n
színek" és szavak lelket öltöttek s a !elk?.*f *»'
resztül megmntatkonott az ember A« f 11
nek »őri kell állnia a vártán*
*****
Kalmár-M»r«n
1.

wT«ífrn.Trt.« tér)
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Az uisSDirö híríse ez o H f t o z
, Az ujságbetük legtöbbször ugy jelennek meg,
.°gy nem tudni ki irta őket és ki áll mögöttük.
Mffia-e
a homlok, vagy redős, ősz halántéku-e.
®agy fiatal, amelv mögött a betűket teremtő gon
fiatok születtek. Valaki irta, utnakindilott;
okét, hogy éljenek és hirdessék a »Hirt. Hogy k
a valaki, nagyon ritkán tudni. Az olvasó be
lenyugszik,
hogy a betűk, sorok, hasábok és ola
" 'ak mögött az újságíró, vagy ha ugy tetszik
88
Újságíró ált, él és dolgozik, de hogy milyer
•Tinek az Újságírónak az arca, vajjou mosoly
Cs
V}Qg-e a szemében., vagy ráncok' árkolódnak
SZa
ja körül, tud-e sírni, vagy nevetni s hogy n
e
"sefivetés nem takar-e könnyeket, ezt nem tudja
ki. Az újság szinte személytelenül születik
talán azért is, mert csak rövid ideig, legjO.'jebb
néhány óráig él. addig, amíg a helyébe
é
Po meg néni öli áz elődöt Talán ezért Is van
"J&y az újságíró nem szeret magáról beszélni
l'niszi,
hogy az ő sorsa másokért élni, rohann
f
'81
;bogni, mint valami süstörgő fáklya, amelyet
yatás szent tüze gyújtott meg azért, bogv m
kasoknak világit, hamuvá váljék.
. És ha most az újságíró kilép a névtelen sec
8,3
rca mögül s ha az olvasóhoz fordul, akivel a
"ap majdnem minden órájában szembe néz, elismerést, vagy kritikát várva, ennek sem az az
mintha az újságíró egyszerre meg akarna
t-'evenedni
s egyéni babérokra törne, hanem az.
n
°Ky rendje nagy közösségének érdekében kíván
stolani. Minket* a muuka lázas tempója színié
•^PPé alakított át s nem szoktunk arról beszélte hogy amikor, a hir szolgálatában acéllá keményedett idegekkel dolgozunk, néha könnyünk
Pereg s szivünk vére csorog a kerekek között,
""(rt
nekünk is vannak emberi fájdalmaink és
c
Hberi érzéseink. Néha, ha megáll munkánk
•tárnoki ritmusa, eszünkbejut, hogy a mi rendünkben is vannak a munkának vértanúi, vannak
tekkantjainfc,
leszünk mi is egykor elhasznált és
e
'kopott gépalkatrészek, vannak és lesznek Szegyeink és árváink.
n

tötfUnetéfi&Z

&

Az újságíró mindenkinek mindene. Ha kell. ke
mény harcos, kész rohamra menni az igazságért
Y létét teszi fel arra, hogy SZÍVÓS védelmiarcban tartson ki véleménye mellett Nincs az a
közügy
amelyben föl ne" emelné szavát, ors
*ágnak, társadalomnak s különböző társadalmi
hegeknek éppúgy rendelkezésére á l l mint egyednek, ha kérő szavukkal hozzáfordulnak. Nem
beszélünk erről, mintha ebben érdem volNem, ez kötelességünk és ezt a kötelességet
y'öden ellenszolgáltatás nélkül teljesítjük is. S
£ tnost mégis az olvasóhoz fordulunk kéréssel.
a munkaasztal mellett kifáradt és nyugalom' a érdemes kartársainkért s az njságiró özveV«kért és árvákért tesszük. Egyik legrégibb és
Jfejáldásosabb jóléti intézményünk, a Magyar
ÍJHapirók Országos Nyugdíjintézete most érkcd a el 60 éves jubileumához. Sok megpróbáltatás
f közért hozott áldozatos gesztus áll Nyugdii""ézetünk hat évtizede mögött s ha anyagi erő)
^^fogyatkoztak, nem a mi hibánk. Azt akarjuk,
tep'y oi-eg napjaira az újságírónak se legyenek
. -jai, a rokkantakat kárpótolhassuk a köz szoiP'atában kimerült energiákért s özvegyeinknek
jf,
Árváinknak olyan segítséget adhassunk, amely
1110
az emberi méltósághoz.
te, Kérő
szavimk megértésre és meleg szívre taa
s ország első asszonyánál, föméltóságu Kor8
® »yzónk fennköltlelkü hitvesénél aki készségéi g vállalta nyugdíjintézetünk megerősítésének
Védnökségét. Jóságos segitő kezét, amelynek ál-

^ÁSÁT
A
BI
SÉT

vP .Megérti ebben az országban minden újságol
most és az elkövetkező napokban azzal a
e h T s e l fordulunk az olvasóhoz, hogy legyen seSteégünkre.
Tudjuk, hogy nehéz az idők járás;
Váll k i fölött s a hétköznapok terhei mindéi
ránehezednek ebben az oi-szágban, de mégihvi j- a z olvasót, hogy adományaival siessen
sgteSoijintézotünk megsegítésére. Fogadja kérétat'AeJ.l ugv, mint a naponkint szive ajtaján kopogépn , y arát kérérfet, akinek a megsegítés fillérje
Piai • an jólesik, mint a nagyobb adomány. A
lenti- n - p t ( i l kezdve májas 18-íg minden nap jJE-

lési 1
^ csatolt postatakarékpénztár!
Inl«
segítségével,
betfiu i - ^ y
pillanatra megláthatta az olvasó a
te sor a
f l a mögött emberi arcunkat. Nem
1
ér( ktebogy; kérnünk kell, mert nem magunk*aink* í
a munkában felőrlődött knrtárPyőződri. h.OZzát!artozóink jövőjéért. Meg vagyunk
kérő e l j "°í?y/a magyar olvasóközönség m/gérti
•fiyszer m i, nka
«( s nem irja rovásunkra, bogv
is
folyik »
emberek mertünk lenni A munka
na
isrnét
P-uap után, szakadatlanul s mi
kátterZk
"k/ a z "jságbetük ismeretlenségének
leélvén
' de' rendünk történelmében és szívünk
tar
k z J ' ? t l y u e t ü k k e l írjuk fel, hogy akkor, mi8
l ülh,„i kezünket kinyújtottuk, meghallgatásra
tarlte,Ehbjen a tudatban tesszük le a Magyar
tak£krok
O/szágos Nyugdíjintézetének eljövenkös-V torsát, « magyar olvasóközönség kezébe s
é^nvr . a r mj'ndunk
már előre is minden adotakkatV' n 4 ? a ? "Éúgirói munka elkopott, meg.
tavát, hiunliásam s az újságíró özvegyeken es
kiváj" sfíPtenl,
(A* Orazácoa Magyar Sajtókamara.

a Nemzetközi Vásárt és ott is ízleljük
meg; milyen pompás minden kávéital*
hoz a

^Fratick' cikóriakávé.

Mindig

előnyös ugyanis, ha a frissen megőrölS
kávé mellett a kávéfőzéshez megbízz
ható és odavaló .cikóriakávét. is haszf

nálunk.'

• •• -

V 1828 óta viseli dobozán a *Frűlíckciköriakávé a megbízhatóság jelét: 3
kávédarálót. Azóta is mindig, mint szem>
nek és szájnak kedves, igazi érték sze*
repel ez a gyártmány a fogyasztók előtt
És méltán! Sötétebb színt, kiváló ízt cs
tökéletes finom zamatot ad mindennapi
kedves káVéatalürrknak a

-

-

•>-!>•

-

•

'

'

'

Készít elsőrendű íavt*
ben szobafestést, mneW
és butorfényezést jutányos
árban
CégtUjajdonM:

DÉLMAGYARORSZÁG
VASÁRNAP, 1941. M Á J U S 4.
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A bKrdoovaboitár
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Caányí

T e l » f o a i ur-

Alig van veszedelmesebb bogárkártevö, minta
kolorádóbogár. Ahol egyszer megjelenik, ott pusztulás jelzi az útját, kopasz burgonyatövek, elszáradt csonkok. A kifejlődött bogár, tudományos
nevén: Leptinotarsa dcocralineata 9—11 mm hoszszu, alakra hasonlít a gazdák által jól ismert
repcebogárra. Domborühátu, zömök bogárka,
szárnyfedőin, melyek vörösek. 10 hosszanti, hátul elkeskenyedő fekete csík húzódik végig. Tora
valamivel sötétebb, közepén 3 hátrafelé tartó
csíkon kívül több fekete pont van. Petéi tojássárgák, kisebb-nagyobh csomókban idősebb levelek fonákán találhatók. Lárvája piszkos sáreás
szinti, első torszelvényét hátul kiemelkedő fekete
széles esik szegélyezi, potroh szelvényei mindegyikén 2—2 fekete pont van egymás mellett
Bábja vörös szinti.
A bogár őshazája A merik3, közelebbről a ffzfkJáshegység vidéke Itt találták egy vadburgonvafélén először 1819-ben. Nemsokára rá Kanadában
is megtalálták, hol szintén vadbungonyán élt. Akkor még nem volt káros, sőt az akkori megfi nyelések alapján a Burgonyafélék gyomnövényeit tetemesen pusztította és ezzel hasznot hajtott az
amerikai gazdáknak. Szerencsétlenségükre terjedését nyugat felé vette, úgyhogy 1855-ben a Coforádó folyó nvugati részén is élt. ellepte üolor;idó államot és itt találkozott a hasznos burgonya növénnyel. Az eddig figyelemre sé méltatott
bogár ettől fogva mint veszedelmes kártevő a
termesztett burgonyára, "fis annak néhány ternesztétt rokonára, például a paradicaomrá vetet-,
te magát, majd nemsokára Európában is hirböl
ismertté vált. Üldözte a burgonyát. A menekülő
amerikai telepesek" talajcserére gondoltak, vánioroltak" és akarva, nem akarva ragadt velük a
bogár is és 1859-Hen Omaha államban meghonosodott, majd Mississippi és ílliomisban is, míg
vééül ellepte egész Észak-Amerikát.
Lássuk, hogyan fejlődik a bogár? Rendkívüli
SSapora. Évente 2—3 nemzedéke is lehet, \mitit
áttelelt a Bogár, kibúvik a földből és rögtön a
burgonyát támadja meg. majd párosodik, a nőstények lerakják petéiket a vénebb levelek flbnákjára. Ha kedvező az idő. ugy 5—10. ha hűvösebb
ffgy 14—17 nap alatt a Petékből kikelnek a ki*
lárvák, melynek egvedüli tániáléka a hurconvnlevél. Ezek a kis lárvák &yorsap nőnek, ötször
vedlenek. A bogarak neternkés után nem pusztulnak el, hanem az uj lárva-nemzedékkel vállvetve
pusztítják a burgonya növénv lombját '4—3 hétig pusztít a lárva, miután elég érett losz arra,
hogv 15—16 cm-re a föld alá bújva bebábosodjék".
A háb nyugalom 1—2 hétig tart, majd nemsoká
slŐbuvik az uj, kifejlődött bogár, mely Hasonlóképen tovább szaporodik". Hogv miiven szapora,
álljon előttünk' egv ottawai példa, mikor i$ mint-

Párisi Nagy flruház Rl.

Szeged íCseknnícs és Hiss-nfea saruk)
HÁZTARTASI FA ARUK?

Törülkö,.
Patent tűrni'

tartó
\ -ifö

•u•

Wiháí*

l - ' a k e t e n a * ufcc»

' 'A Német Távirati Iroda sajnálatos
és egész Európa mezőgazdasági életére veszedelmes hirt közölt: »Angol
repülök Hollandia feletti legutóbbi
repüléseik során nemcsak foszforlapocskákat, hanem koloródóhogarakat
is dobáltak le a burgonyatermés megsemmisítésére*.

Hurkapálca 1 csomag
Nyakkendő vasalófa
Párkettkefe tisztító
Uti fasótartó doboz
Ruhaszárító facsipesz 12 drb
Nyujtófa
Zöldségvágó deszka
Csigatészta készítő
Fügoönytartó pálca es«f«rga1yo»oN
gekkel
Kalaptartó állvány
Hátmasszirozó görgő
Táska fakarika 1 pár
W. C. papirdoboz fényezett
Húsverő fakalapács
Törülközőszáritó 2 ággal
Csizma lehúzó
Tök- és ugorkagvalu
Rluz ujj vasaló
Húsvágó deszka jávorfából
Dob him/dráma

I

ammmirMf

„~.14
-„.24
—.24
—38
^.88
—.28
*e.32
—.38
„-38
—.'48
—88
—.68
—.78
—88
—98
—98
P
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egy 4000 négymeternyi területen 1919 juniusában
15.000, ugyanazon év augusztusában több, mint
1,000.000 bogarat szedtek össze az irtást végző
munkások.
Terjedésük is rendkívül gyors. Repülőszárnyuk
nagyon fejlett, igy nincs legyőzhetetlen akadály
tervükben. Megfigyelték például, hogy gyakran
10—60 ezres csoportokba verődnek össze cs vakiságos felhővonulat alakjában nagy sebességgel
30—40 km. távolságra is el tudnak repülni, minek
eredménye az, hogy elterjedésük határát minden
évben például Észak-Amerikában. 140 km.-rel tolták ki,
Nemsokkal azután, hogy a bogárnak colorádói
nagyarányú kártételei világszerte közismertté
lettek, az 1870-es években a legtöbb európai állam vezetői felismerték a veszély nagyságái és

megtiltották az amerikai burgonya behozatalát
ezzel a veszedelmes kártevőnek beburcolását»e8
akadályozzák. 20 évvel később hazánkban is
delettei tiltották az amerikai burgonya behozás
Iát. Hasonló rendetetet adtak ki Németors»e
Franciaország. Belgium, Hollandia, Dánia, SP '
nyolország, Törökország, Kréta és Málta l"et
kes hatóságai.
Tlv széles intézkedés ellenére is 1875 óta
izben behurcolták Európába ezt a veszedéi" 1®,
kártevőt, de hála az illető államok erélyes és ^
keres óvintézkedéseinek, kontinensünkön
tudta megvetni a lábát.
Mindezekből az adatokból láthatjuk, hogv f ,
lyen veszedelmes kártevőtől védték kontinens'
nvugati nemzetei Európát és saját hazájukat.
Papp Káról?

J é g s z e k r é n y e k
^
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mj>

nam vátaMékb**

Zománcedények, háztartási cikkek, evőeszközök legolcsóbb beszerzési hel?c

9%tttt®Osxéchenyi-iév 44 sxám. (Városi bér
IS millió kórt okozott a februári dunai árvíz

PlM fclenfetl az apostogi gáfszakadds — Bonczos NiKlOs asiaiP'
litkér pfszamolófa az árv§zhazd€lemrői
(A Délin agy arorszag munkatársától) Még élénken emlékezetünkben él a február elején országszerte oly nagy aggodalommal kisért dunai árvizveszedelem, amely február 15-röl 16-ra virradó
éjjel katasztrofálissá vált, amikor Apostagnál a
megáradt és jegtorjaszokkat eltömött T)una áthágta a gátat és megindult pusztító útjára. A februári dunai árvízhelyzetről és annak levezetéséről rendkívül érdekes beszámolót irt vitéz dr.
B o n c z o s Miklós árvízvédelmi kormánybiztos,
belügyi államtitkár.
Dr: B o n c z o s Miklós kormánybiztos munkájának bevezetéseként utal az 1940. évi árvízhelyzetre és arra, hogy az elmúlt esztendőben a vizek
elleni küzdelem sokkal általánosabb volt, mint a i
idén. Azután rátért az 1941-be forduló tél szigorúságára s arra, hogy a Hunán már december
elején jelentkezett a jég, mégpedig a Hideg fokozódásával egyre nagyobb tömegben. December
32-én kezdődött a tulajdonképpeni arvizveszedelem, amikor az azóta semmivé vált magyar-jugoszláv határ alatt 5 kilométerrel: az úgynevezett
tovarniki szorulatban a jég megállt. Ekkor megkezdődött a tovarniki jégtorlasz keletkezése és 8
Duna magyarországi szakaszán a vízszint emelkedése. Február 4-érc a Budapestmenti Dunaszakasz jobb és balpartja a Csepelsziget alsó végéig árvízveszélybe került. Ez volt a helyzet február 5-én, amikor a kormány dr. Bonczos Miklós belügyi államtitkárt kormánybiztosi minőségben az 'árvizveszedelem ellen működő szervek vezetésével ismét meghízta.
A kormánybiztos ezután beszámol az árvíz levonulásáról. Altalános helvzetképet ad a fenyegetett szakasz megerősítéséért folyó megfeszített
munkáról, a menekülés előkészítéséről, majd az
apostagi gátszakadásról, a jég elvonulásáról. Kiemeli, hogv Magyarország kormányzója február
17-én repülőgépről megtekintette a dunai SrvédeJceasést s látta a küzdelmet, amelyet az emberi
erő a mindent elsöpréssel fenyegető áradattal
folytatott. A kormányzó urat szemleutjára dr.
Bonczos Miklós elkísérte.
Érdekes fejezete a beszámolónak a Hunsveese,
Apostag és SoR községeknek az árvíz által körülzárt ferülftén folytatott megerősítés! harc, az
első és második védelmi vonalak kiépítése majd
8 Kalocsát körülfogd áradat elleni küzdelem. »
harmadik védelmi vonal felállítása, végül 8m
apostagi gátszakadás helyreállításának és 9 Kitört árvíz levezetésének munkálatai, amelyek
mind egy nagyszerűen megszervezett mentési
munkára vetnek világot. Bonczos kormánybiztos
beszámol arról is, hogy az árvízvédelemmel kapcsolatban felmerült költségekre a kormány félmillió pengőt engedélyezett, amely teljes mértékben kimerült, sői nem is fedezte az összes költségeket Az árviz áldozatainak sorában Három
hnlnlos eset szerepel: H a j n a l Pál bariai fis
W e m i József hartatanvai lakások", valamint
W n r o l l Ferenc herehofi születésű német tize-

des, akiket elsodort az át'.
t
Az árviz jelentékeny károkat okozott,
„j.
szegét még nem lehetett pontosan megállap1'3
160.000 hold került viz alá, 50.000 holdat még
dig viz borit. Jelentékeny károk keletkeztek *
müvekben, épületekben, ingóságokban, kőzuU^.
vasutakon és a mezőgazdasági termelésbendent egybevetve a kár 16 millió pengőre b 8 ^
hetö. Az eddig beérkezett jelentések szerint
mint 1000 lakóház, 2000-nél több melléképület
össze, a közutak károsodása csaknem Ötm'1
pengfi, a vasuteké 630.000 pengőt tesz ki
je)
A jövő tanulságai és feladatai merülnek •
Bonczos Miklós beszámolójának befejező rés >
ben. Kiemeli, hogy a Duna medrének és Pa tií.
nak gondozása az állam feladata. Az állani « ^
évre beállít költségvetésébe bizonyos összeg®1' j
ez az összeg a világháború óta jelentékte'® ^
zsugorodott, komoly vízművek építésénél
sem jöhet. Ennek tulajdonitható, hogy az n t , fif
évtizedekben visszaesett a Duna szabályozta,
sőt az előbb megépített vízmüvek is veszelTta
forognak. Sürgős intézkedést kér & kormé"r ( .
egységes terv készítését az árvízi twii]etek ^
bályozására és ezzel kapcsolatosan *z
sitésre. A munkálatokat áldozatot nem ki""
egységes, állami vezetéssel erélyesen és mu"5® jfl
lanul végre kell hajtani. Legyen intő példa . „
milliós kár s a mérhetetlen szenvedés. *«"'
szennyes áradat okozott.,.
Bonczos Miklós államtitkár végül közli,
befejezte megbízatását és köszönetet mond " ^jy
azoknak a polgári és katonai személyeknek
^
lelkesedéssel és önfeláldozással Mtták el -9
védekezés és mentés munkáját

Ansliában 2 órával
ísasOflák az érákat
London,
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MINDENKINEK ADOK ÉS KÉÉZIT®*,,
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szegedi színházi

szezon

£62 előadás
a hatodfélhónapos
idény
az opeveUUuliusz
— Dramaturg-főrendezői
élére

alaii

mérlege
— Nem stUni
meg
a szegedi
színház

(A
Dcluiagyarország
munkatársától)
Az
1940—41-es szegedi szánházi szezon végeiért.
A csereszintársulati rendszer egyéves szegedi
időszaka után Szeged közvéleményének kívánságára a városnak sikerült kieszközölnie, hogy 1ÍM0
őszétől kezdve ismét önálló szegedi társulat kezdhette meg szereplését a Városi Színház színpadán
A város országos pályázatot hirdetett a nagymullu szegedi Városi Szinház igazgatói székének betöltésére s a pályázat eredményeként tavaly októberben K a r d o s s
Géza igazgató vonult be
társulatával a szegedi színházba. Kardoss igazgató annakidején egy évre kapta meg a szinház
bérletét, később a közgyűlés a várossal kötött
szerződéséi négv évvel meghosszabbította, így
Kardoss igazgató nyomban ötéves szerződés birtokába jutott. Most, amikor a Kardoss-rezsiui öt
esztendejéből egy év a vasárnap befejeződő batodfélhónapos szezonnal immár letelt, fel keli állítani az elmúlt szinházi szezon mérlegét Vizsgáiul kell: beváltotta-e az uj rezsim azokat a
hozzáfűzött reményeket, amelyeknek kedvéért Szeged szakított a stagione rendszerrel és hareok
árán visszatért az önálló társulati rendszerhez.
Vizsgálni kell — s főként ez kell, bogy legyen
vizsgálatunk tárgya: általános művészi szempontból kiclégitő-e az elmúlt színházi szezon mérlege s megérte-e azt a sok harcot, fáradtságot, erkölcsi ós anyagi áldozatot, amit a város, a törvényhatóság és a közönség hozott érte.

gató, hogy műsorának zenés részében a nagyobbsikerü épkézláb operettek előadására szorítkozik,
fel fogja ujitani a klasszikus operetteket, havonta
játszik operát fővárosi vendégszereplőkkel, a prózai részben pedig eredeti bemutatók mellett főként a Nemzeti Szinház műsorára támaszkodik.
Amikor az előzetes jelentéseket olvastuk, amelyek
például T i t k o s Ilona állandó vendégjátékát a
Donna Dianában, a Szókimondó asszonyságban
való fellépését hirdették, az volt az érzésünk,
hogy az igazgatóság
előre kidolgozott, tudatos
programmal indul a szegedi évadnak, ahogyan
azt a budapesti színházaknál ós a komoly, művészi felfogású stagione társulatoknál szokásos.
Ha a bejelentett terveket a megvalósított
programmal összevetjük, legszembetűnőbb, hogy
az igazgató a Szegeden szokásosnál kisebb tár- [
sulatot szervezett ós egyes szerepköröket egészen
betöltetlenül hagyott. Ez természetesen az előadások művészi színvonalának rovására ment és a
tclen, amikor betegségek tizedelték a művészi
együttest, az egész játékterv felborult a társulat
szükreszabott keretei miatt.
A műsor a darabnemek szerint a következőként alakult:
Ezerkilencszáznegyven október 19-től 1941 május 4-ig 260 előadás volt a Városi Színházban, beleszámítva természetesen a délutáni ifjusági és
katonaelőadásokat is. Tartottak ezenkívül két
előadást a tanyavilágban, egyet Alsó-, egyet Felsőközponton. A 262 előadás közül 174 operett és
A szegedi szinház szubvenciója
zenésvigjáték. 82 prózai, 3 opera, 3 pedig kabaréelőadós volt.
Ha * szegedi szinhúzban működő mindenkori
A zenés műsort a Tokaji aszn cimii operett
színtársulatok teljesítményét vizsgáljuk, nem sza- uralta 26 előadással, a Sá rgarigófe-zek cimü opebad vidéki mértéket alkalmaznunk. Nem pedig rett 16 előadást ért meg, utána következik Vaazért, mert Szeged régtől fogva olyan magas
szarv Gábor zenés bohózata Az ördög nem alszik
szubvenciót juttat színhaza falai között működő 14 előadással. Babay— Buday Harangh»Uó Jánosa
társulatoknak, amilyet egyetlen vidéki szinház
tízszer ment. * Selmeei bál tizenegyszer, a Kosem élvez. Ez tette lehetővé, hogy a szegedi igazlozsvári dáridó pedig kilencszer.
gatók szervezkedésüknél és műsoruk összeállítáA prózai újdonságok közül a legnagyobb kösánál ne a várható anyagi hasznot tartsák szem
zönségsikert Bókay János Feleség cimü vígjáelőtt, banem a művészi szempontokat és társulatéka aratta 10 előadással, mig Márai Sándor
tokat ugy szervezzék meg, műsorukat ugy állítKalandja, amely Budapesten most halad 250-ik
sák össze, hogy az fővárosi szinvonalat reprezenelőadása felé, Szegeden csak hatszor került szinre.
táljon, necsak a szórakoztatás célját szolgálja,
Ebből a kimutatásból azt látjuk, hogy egyes
hanem a művészet, Ízlést és erkölcsöt fejlesztő
eszközeivel hasson. Ezt várta a szegedi közön- zenés darabok ajól mentek*, amiből azt a téves
következtetést lehetne levonni, amit a múltban is
ség az egyéves szünet után ismét önállóvá lelt
gyakran
és szívesen tettek, hogy a közönségnek
szegcdi szinház uj igazgatójától is és joggal,
mert az uj igazgató szubvencióját a közgyűlés csak ezek a darabok kellenek. Sajnos ez nagyjánemsokkal a szezon megkezdése űtáu felemelte. ból igy van a művészi Ízlést elsekélyesitő operettkultusz jóvoltából, de mégsem egészen igy.
Kardoss Géza, mint valamennyi elődje 20.<i09
Ezeknek
a »jólmenő* zenés daraboknak utolsó
pengő készpénz támogatást kapott kézhez ebben
az évben a várostól, fűtésre és világításra pedig előadásai már gyakran üres házak előtt peregtek,
15.700 pengőt, azaz valójában valószínűleg többet, vagy csak a vendégszereplő művész (Fedák Sári,
uert amig az előző igazgatóknak az ezen az ösz- Szilassy László, Murát! Lili) csalta el hozzájuk
tzegen felüli fűtési és világítási költségekel a sa- a közönséget, mégis szűkség ellenére műsoron
maradtak. A kilátásbahelyezett eredeti prózabejtjukból kellett fedezniük, addig Kardossrnk
íöbb let világítási és fűtési költségeit is átvetle a mutatókat Vándor Kálmán Arany Griffje és Osváros, Felemelték a készpénztámogatást is 5000 váth Gedeon Hunyndi Mátyása képviselte. Az
pengővel, ezt azonban dfak a jövő szezontól kezd- előbbi irodalmi értékénél fogva megérdemelten
ve kapja az igazgató. Az igazgató jövedelmét ké- került szinre, Osváth Gedeon dilettáns munkája
pezi ezenkívül a biiffé és a ruhatár bérlete is, azonban nem illett bele a bejelentett programba.
A »klasszikus műsor* három kísérlettel vesz részt
«gy, hogy ezekkel együtt mintegy 40.000 pergőn
'elöli jövedelmet kalkulálhat minden szezonban. az év programjában. A Szentivánéji álom szép,
bár kissé készületlen előadása kezdetnek kissé
előadások bevételei nélkül
későn jött a szezon derekán, a Cyrano de Berge.
rac Kiss Ferenc vendégszereplése miatt érdekes
művészi élmény, a Jedermann azonban fáradt és
f e n t e k és a m i belőlük
megmaradt
szárnyaszegett próbálkozás az idény végén.
Kardoss Géza a szegedi Városi Színház igaz;
A Nemzeti Színház műsorából csupán a két év
gstói székének elnyeréséért benyújtott pályázatáelőtti Esztert ée » Via nialát kaptuk, az idei és
ban bejelentette, hogy a pályázat megnyerése ese- & tavalyi repertoárról semmit, pedig ezekből az
tén fővárosi nivóju társulatot szervez, szakit az újdonságokból az egész szegedi idény műsorának
°Perettkultnsszal és műsorát ugy éllitja össze,
felét meg lehetett volna alkotni.
bogy a szórakoztató rész mellett hely jusson a
A három operaelőadás
(Pillangókisasszony,
"évelő hatású, szellemi és lelki épülést oközó, Tosca, Szöktetés a szerályból) szép és jó voit,
művészi célt szolgáló színpadi müveknek is. Kö- csak kevés volt. Ugyanezt mondhatjuk a klasszikus
zelebbről ugy határozta meg programjót az igaz- operettelőadásokról (Denevér, Éva, Éigánypri-
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más), mert a Limonádé ezredest, a Viktoriát, »
Marica grófnőt, vagy A nótás kapitányt és •
félmúlt többi operettjét nem tudjuk a klasszikus
operettekhez sorolni.
Az itt felemlített darabok alkották a szezon
műsorának gerincét, a többi egy-két előadátt
megért újdonság, vagy rendszer nélkül, ötletsz*
riien felujitott régebbi színpadi alkotás nem hagyott mély nyomot sem a közönség, sem a színé
szek lelkében.
Tanulságok

a i»vő

***~onra

A mai világban a szinház fejlődése általában
nem túlságosan felemelő — állapítja
meg egy
vita-cikkében K á r p á t i Aurél, a neves szinház!
esztéta. A baj ott kezdődött — írja
. amikor
T h a l i a istennőnek elkezdett udvarolni Mero u r l u s . az üzlet istene. Azóta van a szinház
egyik végén a színpad, a másik végén a kassza.
Művészettel kezdődik és üzlettel végződik
A szellemes megállapítás nacvon is igaz és
minden esetben méltánylást érdemlő indok, hogy
a színigazgatónak a kasszarnport legalább elvan
fontos, mint a művészi tellesttménv. Szabadjon
azonban megjegyeznünk, hogv a szinház anv.'gi
egyensúlyát nemcsak óvatos üzletvezetéssel, hanem áldozatkész, nagyvonalé vonzó művészi programmal és művészi teljesitménvekkel lehet elsősorban megőrizni. Szabadjon itt ismételten rámutatnunk arra Is: a szubvenció éppen »z4 a célt
szolgálja, hogy a szinigazgatást üzleti gondjaitól mentesítse és művészi erőkifejtésre serkc./itse.
Szólnunk kell még ezzel kapcsolatban a színház idei üzletmeneteiéről, amely a mostoha idők
és a sokszor nem egészen vonzó program ellenére megítélésünk szerint nagyjából kielégítő volt
A bérletezés jól sikerült és szezon derekáig csaknem minden előadásnak volt közönsége. A szezoh
végén az ismeretes események miatt bekövetkezett
szinházi válság Szegeden is éreztette hatását.
Nem lenne teljes a lezajlott idényről szóló
beszámolónk, ha meg nem emlékeznénk a társulat
tagjainak igyekvő, helyenként igen-iaen tehetséges munkájáról. Ha voitak hihák, nem mindig az
ő hibájuk volt. A társulat szükreszabott kerete1
között, sokszor a rendelkezésre álló kevésszámú
próba ellenére derekas munkát végeztek.
Az idei szezon tapasztalataiból mindenesetei?
az a tanulság levonható, hogv jövőre nagyobb
társulatra és az egyes szerepkörök közöt'i arány
elosztásban jobban megszervezett, társulatra tes*
szűkség. Emelésre szorul a kórus létszáma H
Ami n tervszerű, előre kidolgozott tudatos művészi programot Illeti, erre csak ugy kerülhet
sor, ha tanult, intelligens dramaturg-főrendező
áll a művészi személyzet élén. Nagv színháznál,
ahol az igazgatónak ezer adminisztrációs és anvagi gondja, baja van, ma már nélkülözhetetlen *
képzett dramaturg-főrendező, aki a művészt munkát iránvitja. A szegedi színháznak, ha • most
befejeződött szezon tapasztalataiból tanulni akar,
elsősorban dráma tprg-Jőiendezőt kell szerződtetnie.
Szász Ferene

Nliári

permetezőszerek
ARZOLA,
URÁNIA
mészarzén,
DARSIN, HERCYNA B , R É Z G A L I C ,
CINKGALIG,
R É Z M É S Z P O R , légvforgács, káliszappan, timsó,
Vinol
hernyóenyv, kenpor. szöllökötözAzsíneg. MÜTRAGYAK. Mindenféle n *
vényvédelrai szerek l e g o l c s ö b b a *
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Uj helyiségben újból megnyílik e hó15-ikén

K E R T É S Z SÁNDOR
műipari bútorcsarnoka

KARASZ-UTCT 11. SZÁM ALATT, a volt Kézművesbank emeleti nagytermében. — A butorvásárló közönségnek érdemes a megnyitásra Várni, mert alkalma lesz remek bútorokat
előnyös árért vásárolni.
ggj

VJ

VASARNAPI KONFERANSZ
H Ö L G Y E I M ÉS URAIM, a színlaposztó « elmondta búcsúversikéjét, a festett világ
- szinfalbirodalma is elindult már Szolnok
felé, — kétségbevonhatatlan bizonyítékai a
kapuzárásnak. Rövid tündöklés után imc, a
nyári álom veszi át birodalmát színházunkban, holott még a tavasz sem érkezett . . .
Ma este vége a szigorúan rövid dicsőségnek és kedden már Szolnokon kezdődik a
dáridó, megnyitóul a „Kolozsvári dáridó"vaj . . .

EGYELŐRE MÉG " U G Y LÁTSZIK, mintha
nem volnának tagjai a jövőéví szegedi színháznak. (Igaz, az sem bizonyos, hány hőnapi nyári álom ntán nyílik ki megint a
kiskapu.)
Egyelőre ugyanis ú j szerződést alig kötöttek a művész urak, sőt
a diplomáciai tárgyalások is megszakadtak
az első zord felderítő csatározások után a
direkció ós a most búcsúzó művészek között. Nagy taktikai hadmozdulatok folynak, persze mindenki gázsiemelést kór,
míg a direkció arra hivatkozik, hogy csak
ötezerrel emelkedett a városi szubvenció,
tehát csak ennyi többletet vállalhat összesen. Högy kik lösznek hát az ú j tagok, sűrű
himály fedi egyelőre, — de az bizonyos,
hogy a régiek közül Esak kevesen fognak
visszatérni . . .

EGYELŐRE TEHÁT E L M A R A D a szép szabadkai ouvertur, a vendégjátékra kicsit
még várni keli, holott a miniszteri engedély
már megérkezett a szegedi színházhoz. A
' színház mindenesetre sürgősen és visszavonhatatlanul kioltotta a szegedi lámpákat
és kedden már Szolnokon indítja el a difcsőséget. A költözködés azonban nem mentes az óvatosságtól, Csak néhány vagon A N G Y A L I INTERMEZZO játszódott le a színpadon a „Limonádé ezredes" jellegének
díszlet indult útnsk a sejourra, mert váltomegfelelő hangulatban. Az a jelenet közatlanul számolnak azzal, hogy még a nyáron
vetkezett éppen, amikor a pletykázó hölmegnyünak a szabadkai deszkák és akkor
gyöknek kellett megjelenni; be is léptek a
Szegedről könnyebb elindítani a festett kasszínre, csak éppen nem jutottak szóhoz.
télyokat. Mindenesetre a szegedi ekhós szeHarsány derű váltotta fel a szöveget, a
kér nemsokára bevonul Szabadkára . . .
pletykázó hölgyek egymást kezdték támoSs MERT OLY KÖZEL vannak a paliösi lomgatni, sőt eltüntetni. Az történt ugyanis,
bok, azóta már egy vérbeli kaland is lejáthogy
az egyik kitütő drámai művésznő
szódott a két szomszéd város művészi forhirtelen
elvesztett valamit és minden légalmában. A napokban a szabadkai rendpésénél
lejebb;
és lejebb csúszott . . . Végül
őrség égy titkokkal teljes úrhölgyi retikült
is
szegény
kis
megszeppent művésznőnket
küldött át a szegedi szinház címére: nyoúgy
mentették
ki
a színpadról és most már
mozza ki. kinek a tulajdonát képezi. Kide5
hölgyek
hősiesen
belekezdhettek a zavarrült rövidesen, hogy egy kalandos ifjú műtalan
pletykázásba
.
. . A kis kényes intervésznő felejtette Szabadkán nagy lelkendemezzót
harsány
taps
fejezte be, amely egyaéspben a retikült, aki jelenleg már nern
aránt
szólt
a
színpadnak,
a hölgyeknek és
tagja színházunknak. Tartalmából csak azt
a
balesetnek
.
•
•
tndták megállapítani a szabadkai rend
őrök, högy tulajdonosa a szegedi szinház
A SZEZONT TÖBB LAKODALOM tette ízesbél indult el, de végre is visszajutott ere
sé és édessé, de még kapuzárás előtt az
deti tulajdonosához. Kaland ez is, ugyeegyikben bekövetkezett az andalító finálé
bár • • •
is. Az ifjú házasok közül az egyik lelkes és
S M Á S I K „KALAND"-OT R A B ESZTER mű
ifjú művésznő nejnsokfeal az esküvő ntán
vésznő játszotta el, akinek bemntatkOzása
búcsút mondott nemcsak színházunknak, de
annyira teljesen; sikerült, hogy azóta már
vadonatúj férjének is . . . A nyomozás még
a szegedi szinház legfrissebb tagja- Hafolyik rejtekhelyének felkutatására . > .
vonta 1—2 premierre szerződött Szegedre
és úgy tervezi, hogy.két hetet a színházban A SZEGEDI MŰVÉSZVILÁGNAK van egy
'tölt, másik két hetet pedig Pesten nagysáfáradhatatlan és lelkes tényezője, aki amelgaeasszonyi főszerepben, férjeura oldalán.
lett, hogy maga is nemes agilitással dolgoDe közben a további szerződés is szinte
zó festő, hosszú évek óta képzőművészeti
készen van már a szegedi deszkák után
kritikáival ösztönzi ú j alkotásokra festőés szobrásztársait. Működésével sereg elis' , « Vígszínház következik . . .
merést szerzett és érdemelt, — ezzel teljesen
VA N A P O K B A N SZEGEDI MOZI vendégszereönzetlenül szolgálta a szegedi képzőművépelt — Törökkanizsán, ez is a felszabadulás
diadala volt. Sürgős staféta érkezett az
szetet, ha már olyan szomorúan
ritka
egyik szegedi mozim üintezethez, autón és
holló egy-egy eredményes szegedi kiállítás;
lobogva; a heroldok filmet kértek kölcsön,
Most azután nyilván félreértésből, szigorú
mert még aznap este sürgősen mozit kellett
ukáz érkezett címére, amelyben felettes
játszani Kanizsán. Mindjárt le is tárgyalhátósága — vétót mondott a kritikusi műták a váratlan vendégjátékot, egy ára múlködés folytatása elé . . . A parancs úgy
va már autó röpítette át a Tiszán a Jkölszól, hogy a jövőben tilos ilyen „irka-firésönfilmet és a felszabadulás őrömere eskákkal" foglalkozni . . . holott hősünk iintére már állt a szinház Törökkanizsán. És
máií háromértizede folytatja önzetlenül,
még hogy szebb legyén a vendégjáték, másolthatatlan művészetszerctettől űzve a krinap délre már vissza is tért a stafétaautó
tikusi mesterséget . . . íme. egy újabb félés pontosan visszahozta az egész bádogreértés, a haldokló szegedi képzőművészeti
skatulyába zárt társulatot . . . Íme, így
élet nagyobb dicsőségére. Nehéz mesterség
való sült meg az első szegedi, vendégjáték
a kritikusi e^lya, pgyebAn Hölgyeim és
Töfökkanizsán , .
ULTIM N K
*
-

Szeged város területén 1911 április 26-tól május 3-ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát:
Tombácz Lukács szegedi lakos eladta
Torabácz Antal szegedi lakosnak Eperjes dülöbeli 1065
D. öl szántóját, 17.97 K kat. tjövedeleinmel, 2150 3?
vételárért.
Börcsök Istvánná szegcdi lakos eladta Lázár
Istvnáné szegedi lakosnak Atokhá/a dülöbeli 2 hold
933 n. öl vegyes földjet S.99 K kat, tjövedclcuuneJ
1800 P vételárért.
:i||||
Becsey Kálmánná szegedi lakos elaÚt'á l 1l$w
István és neje szegedi lakosoknak, Tarján dülöbeli 194 n. öl szántóját, 3.27 K kat. tjövedclemmel,
776 P vételárért.
Szabó Kornélia és társai szegedi lakosok el*
ták Szabó József szegedi lakosnak Kossnth-u
sz. a. lakóházukat, 82 n. öl kerttel, —.84 K
tjövedeleminel 950Ó P vételárért.
Czöndör Jánosné és társai szegedi lakosok ebadták Molnár Dezsöné szegedi lakosoknak Felsőásotthalom dülöbeli 6 bokl 999 n. öl vegyes földjüket, 51.65 K kat. tjövedeleinmel. 7500 P vételárért.
özv. Lamnier Árpádné szegedi lakos eladta
Madarász Mihályné szegedi lakosnak Jakab Lajos-utca 6 sz. a. lakóházát, 12.000 P vételárért.
Lovászi János és neje szegedi lakosok eladták Bitó Antal és neje szegedi lakosoknak Szécsiu. 5 sz. a. lakóházukat, 92 n. öl telekkel, 6000 F
vételárért.
özv. Pósa Jánosné és társai szegedi lakosok
eladták Tóth János és neje szegedi lakosoknak
Ballagitó dülöbeli 598 n. öl vegyes földjüket, 8.73
K kat. tjövedeleinmel, 1913.60 P vételárért.
Börcsök Antal szegedi lakos eladta Héger Heiv
manné szegedi lakosnak Brassói-n. 37 sz. a. lakóházát. 399 n. öl kerttel, 3.38 K kat. tjövedelemmelj
2200 P vételárért.

Tartás

ondoláias

haifestés tökéletesen, felelősséggel

S z á n t a i 5í h ö 1, <g ys f o d r á s z n á '
Dugonics-tér 11.
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Tel. 14-M.
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fényezett és festett hálószobák, szines kombinálj
és konyhabntorok elsőrendű minőségben, olcsó
áron. Nagy raktár! BLASKOVITS-butorüzIet, Tán
bor-u. 5 sz.. az adóhivatal melleit.
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Gazdák

figyelmébe!

H i t r i g r á k
Szuperfoszfát, pétlsö. káüsA
V, .VONYX'/NL «-

Dormant Wascb, neoden-n ti, vinol, kénpor, mentől, arzoia, solbár, darsin. — FFSTfiKFÉLÜKBEN nagy választék. KERÉKPÁR és
kerékpár összes alkatrészei legolcsóbb 35
bes
szerzési betye SEBŐK üzletében
SZEGED-ALSÓKÖZPONT.
Telefon 302.
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Államvizsga. Ingyenes állásközvetítés; Legjobb
vizsgaeredmények. Beiratkozás kezdő, haladó és
besaédiró tanfolyamokra. HONVÉD TÉR 4. S'A

HIREK
— A délvidéki postaforg'Mom. Budapestről jelentik: A posta vezérigazgatósága közlése szerint
a katonai közigazgatás alatt álló területeken levő
postahivataloknál a postautalvány, a postatakarékpénztár, csekk- és utalvány, utánvételi és távíró, valamint távbeszélő forgalmi díjszabás ugyanaz, mint a többi magyar postahivatalnál.
— Két vagon ablaküvegre van szüksége Szabadkának. Szabadkáról jelentik: A vasúti aluljáró és a vizitorony felrobbantása nagy károkat okozott a környező házak és üzletek ablakaiban. Mintegy 200 méteres körzetben a légnyomás úgyszólván minden ablakot és kirakatot betört. Különösen nagy a kár az állomás épületében, a Lloyd-káveházban és a törvényszék épületében. Az összetört ablak- és
kirakatüvegek pótlására mintegy 4000 négyzetméter, két vagon üveg kell.

Ujszegedi Vigadóban

KAMIQB BozansAk"
Irta: KOZMA ANDOR
Amelyet szittya ajkaink
Szüntelen emlegetnek,
Világra szóló hire V«D
A hazaszeretetnek.
Kérdezd az angolt: mit csinálV
— Kereskedelem, szól gyorsan.
Kérdezd a jámbor törököt:
fin megnyugszom a sorsban.
Kérdezd a germánt, — Dolgozom,
Hogy első én maradjak.
A franciát. — Tépett gloáJt
Kivivők njra nagynak.
Kérdezd a sriávot. — Álmodo w
Hatalmas nagy jövőről.
A taljánt. _ Büszkén olvasom
A multat minden kőről.
S ha kedved aztán a magyart
Ugy megkérdezni támad,
Jobbjával a szivére üt;
fin szeretem hazám**!
fiz igy van és ha van hiba,
Nem ebben van, de másban:
Abban, hogy mindent kvittelünk
E szimpla vallomásban.
Mindenki hü és hazafi,
Ki e«t a frázist vallja,
Lehet már aztán céda. cent.
Az emberek alja.

D E L M Á G Y AB-OR8Z A G
V A S Á R N A P , 1941. M-YTTS 3.

Szemüvegét
orvosi receptre is pontosan
elkészíti
V4
Széchenyi-tér 5. Törvényszék mellett
— Olasz egyetemi tanár előadása. Kóma születésének évfordulóját április 21-én Szegednek az
akkori események miatt nem volt 'módjában megülni. A régi Róma dicsőségét akarja most emlékünnep kapcsán felujitani Paolo M i n g a z z i n i
genovai egyetemi tanár előadása, aki a legújabb
ásatásokat fogja ismertetni sok egészen friss vetített kép kíséretével. Mingazzini professzor jelenleg három hónapon keresztül a budapesti egyetemen működik, mint olasz cseretanár s szívesen
vállalta a szegedi egyetem olasz intézetének meghívását, hogy Róma születésének évfordulóját aktuális tárgyú régészeti előadással ünnepelhessük
meg, A veiitett képek tárgyát a rendezőség magyarul tolmácsoltatja. Az előadás 5-én. hétfőn
este 6 órakor lesz a Baross Gábor-utca ?.. szám
alatti egyetemi épület II. emeleti nagy. előadótermében A 7 előadás dijtalan

»FEKETE« MOTOPuZEM

segédmotor-kerékpár speciális javítás, elektromos
ivheggesztés, mágneses delejezés. autó. motorkerékpár, elektrotechnikai berendezések SZEGED,
TISZA LAJOS KORÚT 39. Tel. 15-13.
353

— Ingyenes üdültetési akció u s OTi fiataikoru
tagjai részére. Az OTI fiatalkorú biztosított tagVan egy iga* hazafiság:
ja i részére junius 2-től egész éven át ingyenes
A sok, nagy kötelesség —
gyógyüdültetést rendez. Az üdültetésben az intéBj. az már nem nekünk való.
zetnek csak a 18 éven aluli fialatkoiu öregség és
Az nehezünkre esnék!
— A kereskedelmi és iparkamara véleményező
rokkantsag esetére biztosított tagjai részesülhetbizottsága május 10-én, szombaton tartja első
nek a Balaton mentén és magaslati vidékeken 2
• A költeményt T é r j é k László most megjeülését. A kamara miniszteri biztosa a vélemé—2 hétre Az üdültetésben való részvétel semminyező bizottság első ülését 1941. május 10-én, lent kitűnő kézikönyve .Költői műfajok szemelféle költséggel nem jár. Az üdülésre jelentkezés
szombaton délelőtt fél 11 órára tűzte ki a keres- vényekben* közli.
»Jelentkezési lap* pai történik, melyet az
OTI
kedelmi és iparkamara közgyűlési termébe. Az
szegedi kerületi pénztáránál (I emelet jogositási
ülés napirendje a kővetkező: 1. A miniszteri biz- |
I ablak) adnak. Minden üdültetés ügyben készseggel
tos megnyitója, 2. Jelentés a kamara március, és
ad felvilágosítást az OTI pénztárának segélyezési
április havi működéséről. Előadó dr. Demény
csoportja, I. emelet 8.
Alajos főtitkár, 8. Anyaggazdálkodási kérdések.
Előadó: dr. Demény A. főtitkár, 4. Jelentés a kisMegható riportot olvasunk kitűnő laptáraiatt i s e l k é s z ü l
ipari és kiskereskedelmi hitelakció 1940. decemsunk, a »Nagyvárad* legutóbbi szamában l70(J
ber 31-i állásáról. Előadó dr. Lcbel Pál fogalmamagyar fiúról, akik mint hadifoglyok Vára- s f W
•
CS
egy igazolványkép
zógyakornok, 5. Állásfoglalás a kereskedés képedon utaztak keresztül. Az Erdély-induló hangsítéshez kötése kérdésében. Előadó dr. Demény
jaira ugráltak le a hosszai szerelvényről a
A. főtitkár, 6. Kamarakerületi ipartestületi érte
furcsa sapkás, hamuszín egyenruhás szerb Széchenyi ér 8.
(Korzó Moóva szemköz
kezlet tartása junius 8-án. Előadó dr. Demény A
katonák. Valamennyinek a mellén, vagy a
főtitkár. 7. Esetleges indítványok.
sapkáján piros-fehér-zöld szalag, vagy cime
— Megnyílt a városi fürdő uj tizíkothi'rapujres magyar Szent Korona. Szerb mundérba osztálya. Az újonnan épült osztály a legmoderkényszeritett magyar
fiuk
valamennyien, nebb Zander-igépekkel, díathermiával. napfénySzabadka, Zombor, Újvidék, óbecse katonalámpákkal, villany gyógyászati eszközökkel
köteles f i a i . . . A .szerb* hadifoglyokat néván, fa rád, synus áram) van felszerelve. SzénsaBoldogasszony s.-ut 3. 4*> Hősök kaouja me'lett.
met őrcsapat kisérte. A* állomásparancsnok- vas és villanyfürdők, histamin kezelés, inhalatijShell-serwice.
lel. 29—09.
Flá'-sstvice.
ság intézkedésére a honvédség magyaros ven- rium (hideg belégzések a forrás gyógyvizével).
dégszeretettel várta a magyar fiukat. HatalFürdőorvos rendel: délelőtt fét 9—10-ig. délután
— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten
97
mas kondérokban főtt a lencsefőzelék, sült az 4—5-ig.
"Jüületett: 8 lcánv és 16 fiu. Házasságot kötöttek:
' illatos kolbász. Hatalmas karéj kenyeret
— A gyomor és a bélcsatorna alapos kitiszSusula Károly és Nyári Etelka. G'era Lajos és
kapott minden katona és az állomásfőnök ci- títására igyunk hetenként legalább egyszer regSáska Mária, Fogarasi Ferenc és Mózes Mária.
garettával is kedveskedett mindenkinek.
gel felkeléskor egy pohár természetes »Ferene
Fürdők Károly és Tóth Matild, ördög Antal és
Sok van közöttük olyan, akinek edvilnihéja József* keserüvizet, ntfcrt ez gyorsan ós bizto-an
Tóth Etelka. Juhász József és Péter Viktória.
van, vagy félig civil, félig katonaruhéban takarítja ki az emésztés salakkal telt útjait és
Zombori Ferenc és Csányi Erzsébet. Zádori Istvan Az ok: a háború első napjaiban már az egiész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg
ván és Nyári Julianna, Posza Ferenc és Szabó
megkezdődött a felbomlás a szerb hadsereg- orvosát!
Julianna. Gárdián Lajos és Borbás Ilona. Raípiben és nem volt idő felszerelni zászlóaljukat,
'Any Lajos és Pék Sarolta. Pintér László és
vagy nem is akarták, mert magyarok voltak
%etvaj Mária. Tótváradi Mihály és Vörös Kaés nem biztak bennük A német csapatok Nls
talin, "Wéber Gusztáv és Koltai Mária. Elhaltak:
körül fogták el őket, harc nélkül. Most utazKabók József 69. Kormányos Ferenc 82, Nagy ím-'
nak vissza a Bácskába, ki-ki á maga Tahire
.9 hó, Kovács Éva 5 bó. Fehér István 13 bó.
jába, városába, hogy levetve az idegen eigvendr
- Penezi András 44, Szegedi Péter né 57. Bálint
Kö csey utca 8
ruhát, újra nzok legyenek, amik ezelőtt is min- Megbízható, o csó.
József 31, Bodzási Tivadar 11 hó. Németh Sá'hdbrdig
voltak:
magyarok.
22
év
szenvedésteljes
ní
59. Marton István 31. Katona Erzsébet 21. özv.
megpróbáltatásain keresztül...
— Előadások az egyetemen. Az Egyetem BaraPriscb Miklósné 66, Bolga Andrásné 46. ördög
tai
Egyesülete természettudományi szakosztálya
Yincé.né 32, Antal Dénes 51. Szegvárt Andrásné
elsőrendű kivitelben
szokásos heti előadói szakülését május 5-én délgyári áron készülnek
Horváth Dezső 20, Biok Rafael 57. Pethö Ernő
után 5 órakor tartja meg az általános éa szervetJ®. Csikós Imre 6 hó. Singer Gyula 74. Balogh
n
len vegytani intézet tantermében a Templom-téozsö 39. Sele József 14. Tokodf György 52. Paren. A szakülésen előadást tartanak: dr. Beretzk
Jaki Péter Pá! 47. özv. Varga Anfalné 89. Farpapanüzemében. Szeged, Deák Ferenc u- 2.
Péter: Árvizes esztendő és vízimadár szaporulat
kas Tmre 71 éves korában.
(vetítéssel), dr. Mátyás Jenő: Az
endoatiáli*
Nyirö Gyula szabadegyetemi előadása. A csontszövet. Üléselnök: dr. Ábrahám Ambrus. Be— Vallásbölcseleti szeminárium. Ma délelőtt
J® óra 15 perekor kezdődik M a j t é n y i
Béla
Horthy
Miklós-Tudományegyetem
Barátainak lépés díjtalan, vendégeket szívesen lát az elnök^Uásbölcseleti
szemináriuma
a Dugonics-téri
Egyesülete 1941 május 8-án, csütörtökön délután
ség.
, katolikus Házban
A kereszténv istenfogalnm 6 órakor az egyetem aulájában tartja ezévi utolsó
ma
' Problémái* elmen
szabadegyetemi előadását
Ezalkalommal
dr.
Nyirö Gyula egyetemi tanár a napjainkban anynyira aktuális problémáról, a tömegpsyhosisról
n e r x a k , k o l e r á k , peraea és egyéb b u n d á k
olcsón
tart előadást Üléseloök: d r Széchenyi István
királyi közjegyző. Belépés díjtalan.
S Z E I H E R E
szűcsnél
- Eljegyzés. Deutscb Lili Biharugr* és AmBulares*. VII., Erzsébet körút 26
brus üezsö Szeged jegyesek. Ilinkén külön ér- j ' i n á a o á é k
S M • t t t t. «
s,
«uzál-tér.
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Paplan Soós Laiosné

ŐR A JAVÍTÁS

Győri Bétánál

fitffcífflr.

Ezüst

rókák,
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DÉLMAGYARORSZAG
V A S Á R N A P , 194L" M Á J U S 4.

Ernyő, fűző,

keztvű

^ T F S K F I I í í í z ö " ' er °yö- fa kéztyükészitőnét ö i a . s n t n K Ö L C S E Y U T C A 12 ( T U z a L a j o s
kőrút és Feketesas-u. sarok.) Albuzás, javítás,
alakítás mérték után. _ . Alapítva 1913. 332
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
S hatósági munkaközvetítőnél Férfiak: 7 kovács.
1 villanyszerelő, 1 órás, 2 faesztergályos, 3 kerékgyártó, 2 kosárfonó, 6 kötélgyártó, 3 cipész 1
kalapos, 1 cukrász, 1 kifutó, 1 gulyás, 2 gazdasági mindenes. 1 pásztorfiu. Tanonchelyck: 1 ko
vács, 1 villanyszerelő, 2 cipész, 1 szűcs, 1 kalapos, 2 borbély. 1 sütő, 1 kéményseprő, 1 kereskedő, 1 varróleánv

Dr. med. Lászió-hészífmtttfjek
<44

békebeli minőséében kaohatók

V m d a Bokori drotfflláftaii
e*fízKl'<l>ft

s z a p p a n f ő z ő

kapható

- Orvosi hír. Dr. Neufeld László belgyógyász
katonai szolgálatból visszaérkezett.
Rendelését
folytatja Korona-utca 11., telefon: 10-57.
145

— Felhívás a tanonetartó mesterekhez. Kérem
a helybeli iparosokat, hogy tanulóikat az eddigi
órarend szerint küldjék május 5. napjától kezdve
az iskolába. Az összes fiuk az alsóvárosi, mig a
leánytanulók a Szent György-téri elemi
iskola
épületében jelentkezzenek, mindenkor délután 2
órára. A kedd délelőtti fiúosztályok szerdán délután, mig a csütörtök és szombat délelőttiek szombaton délután jöjjenek. A leányok is csak délután
járnak iskolába. Vadász József sk . mb igazgató
141

KÖZGAZDASÁG
A 5i0z€li napokban
fitcrjc(ennek az mcan
a Szegedi Ipari Vásár plakátfai
A Szegedi Ipari Vásár idei előkészületei egyre nagyobb erővel folynak. Mindenképpen érthető
is ez a nagy érdeklődés, hiszen a vásár vezetősége ezidén vehette fel a kapcsolatokat mind a
visszatért erdélyi részekkel és a közelmúltban
visszacsatolt délmagyarországi részekkel is. Minden remény megvan arra, hogy a megnagyobbodott ország területéről több ezren látogatják meg
a vásárt. Most készülnek a vásár uj plakátjai,
amelyet B.ozó Gyula rajztanár tervezett. A plakátok rövidesen elkészülnek, kikerülnek az utcára, hogy mindenütt hirdessék a szegedi iparosok
élniakarásál
A vásár rendezősége ezúttal hivja fel a szokásos iskolai találkozókat rendezők figyelmét
arra, hogy a tanév végén szokásos találkozókat
lehetőleg a Szegcdi Ipari Vásár idejére jelöljék
ki. A vásáriroda kéri az érdekelteket, hogy
amennyiben ilyen találkozó dátuma biztosított
lesz. ezt közölni szíveskedjenek a vásárirodávaL
Most folyik a kiállítók helyeinek pontos kijelölése is, amelyről a vásár résztvevőit kellő időben éresiti a rendezőség A vásáriroda ismételten
felhívja az eddig még nem jelentkezettek figyelhogy jelentkezési iveket most már záros határidőn belül küldjék be, mert máskép a tömeges
jelentkezések miatt nem tudjuk régi helyeiket
biztosítani.
Mindennemű felvilágosítást készséggel megad
a vásáriroda (Szeged, Horváth Mihály-utca 8.,
telefon 14-15).
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TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat. Az előző naphoi
viszonyítva csendesebb volt a hétvégi tőzsde. A
tőzsdeidő folyamán a kereslet elcsendesedett és a
vételkedv a kisebb értékekben továbbra is megfelelő volt, igv a Kőszén. Ganz és Vasutforgaimi
részvények értök el számottevő árnyereséget A
Bauxit ina igen elhanyagolt maradt. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 230.—, Kőszén
688.—, G'anz 30.95, Izzó 278.—, Szegedi kenderfonógyár —.—.
Zürichi devizazárlat. Páris 9.82 fél, London
17.27 fél, Newvork 431—, Milánó 21.75, Berlin
17250, Szófia 4.25. Belgrád _ . — , Athén 2.87, Bukarest 2 .
A Magyar Nemzeti Bank valnfaárfolyamai Angol font —.—. belga fr.
, dán kor. ——. dinár
, dollár 343.00—318.00. francia frank'
—.—, hollandi forint —.—, cseh-szlovák korona
—
(20 K-nál nagyobb címletek kivételével),
szlovák kor. 11.45—11.75 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével, kanadai dollár 250—300. 'eva
—.—, 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 terménytözsdezárlat. A készáru piacon csekély forgalom mellett az árak változatlanok;
Csikágól terménytözsdezárlat Buza igen szilárd. Májusra 94.5, juliusra 94, szeptemberre 93
háromnyolcad—fél. Tengeri szilárd. Májusra 69,
juliusra 69, szeptemberre 69. Rozs igen szilárd.
Májusra 48, juliusra 56, szeptemberre 56.75—hétnyolcad.

gumiáru szaküzlet

V I D O N í

BUDAPEST, V„ Szent István-kőrút 23 sz.
Telefon: 126-037.
6
Választ' -ci nagy
raktár
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ífil^cn modern lohás* keresek
augusztus v. novemberi beköltözésre. Csakis
magánházban, vagy magasföldszinten és elsőemeleten levő lakások jöhetnek számításba. —
Ajánlatokat »Pontos fizető 5t jeligére kérek a
kiadóhivatalba.
118

)( A SZEGEDI PIAC ARAI. A tegnapi állatvásárra felhajtottak: 5 borjut, 40 bárányt, 35 sovány sertést, 42 féléves sertést, 350 választási
malacot. Az állatárak a következők voltak: borjú
kilója 1.20—1.30, bárány 1.10—1.20, sovány sertés 1 éves 70—125, féléves darabja 70—90, válaszDOBOZÜZEMÉT, KÖNYVKÖTÉSZETÉT
tási malac párja 60—110 pengő
Hus. Marhahús I. r. 2.16—, II. r. 1.84, III. r. 1.60l-1.70 borjúálhely ezle
comb 2.60, lapocka 2.20, karaj.2—2.20. nyakas 1.60,
Arany János-u. 11 alul
szegy 1.60, paprikásnak 1.50—1.60. sertéskaraj
ss Müvészest. A színház együttese kabaré- 2.70—3.00, comb csonttal 260, csont nélkül 3.02, laesttel búcsúzott szombaton este a szegedi deszkák- pocka csonttal 2.00—3.00. csont nélkül 3.02. tarja
21®
tól. Az est keretében fellépett a társulat vala- 2.40, oldalas 2.00, zsirszalonna bőrrel 2.64.' bőr\ (Kellner utóda lisztüzlet mellé).
mennyi tagja, a műsor középpontjában H e r e z e g nélkül 2.84, háj 3.06. zsir 3.30 pengő. Teljes tej
Ferenc »Holicsi Cupido«-ja állott, amelynek szeliterje piacon 26, csarnokban 28 fillér. Barotull
Szeged sz. kir. város adóhivatalától,
repeit A l m á s s y Judit, F o g a r a s s y Mária és Csirke rántani való párja 3—5.50. kilója 3—5. naP á l o s György játszották. L o v a s s y
Klára. gyobb párja 6—8. kilója 2.50—3, tyúk párja 6— 3G60—1941. va. sz.
Tárgy: Arviz által okozott kár k
H o r v á t h Jenő és J u h á s z János a »Három- 12, kilója "1.90—2.10. kacsa sovány párja 6—14.
jelentése.
szög* című vígjátékban mondtak bucsut A mű- hizott kilója 2.20-2.50. sovány Ind párja 14-24,
sor végén Kardoss igazgító szavalattal lépett a
hizett kilója 2.50-2.70, tojás kilója 1.80-2.16 daközönség elé. A mulattató, néhol azonban elnyújrabja 10—12 fillér. Gyümölcs. Alma téli nemes
tott műsort, amelyet Szokolv Gyula konferált, ió
faj 1.40—2.50, közönséges 1—110. dió héjjas 1 30 - .
A m. kir. Pénzügyminisztérium 100.300—194®íélház nézte végig.
1.50. narancs 1 10—1.80; citrom darabja S—12 fii- j IX. a. számú rendeletének 13. §-a szerint az árria
lér. Zöldség. Burgonya nyári rózsa 11—13. őszi által okozott károkat az árviz megszűnésétől szá— O O —
rózsa 10—12. Ella 9—11. Gülhaba 11—13, eltolt mítolt 8 nap alatt kell bejelenteni.
„
A SZÍNHÁZ HETI MŰSORA»
rózsa 11—13 Krűger 8—9. takarmányburgonva
A városi adóhivatal az árviz megszűnésén®*
Vasárnap délután: Müvészest (Mérsékelt hely- 7—8 fillér kilója vöröshagyma 16—26. uj csomó- •
idöuontiát 1941. évi április 30. napjában állapi*!3
arak!
ja 4—14, fokhagyma —.70. uj csomója 6—16 petVasárnap este: Müvészest (összevont A- és rezselyem 18—26. sárgarépa 8—26 vöröscékla kiMindezek alapján felhívja a városi adóhivatal
B-bérlet Szezonzáró előadást.
lója 10—20. zeller darabja 4—20. torma 50—1.20. az árviz által kárt szenvedett földbirtokosoka!
spenót 10—26. sóska 16—30. prokedli csomója 6— hogv kárukat 1941. májns S-ig bezárólag a város
16. hónapos retek 1—16. saláta feje 2—14. füzéres adóhivatal földadónyilvántartási osztályán (®- ®r
fillérért
paprika füzérje 280—5 pengő, spárga kilója 80— tó> személyesen, vagy két megbízott képviselői"
mindennap cserélhet könyve1.40 P.
utján jelentsék be. Megbízott képviselő csak 3
lehet, aki maga is birtokos ugyanabban a
sült dűlőben, amelyben a megbízóknak birtok
van.
Köl c s ö n k ö n v v t á r á b a n
A károsultak a heielentés alkalmával le®®1
leg adóívüket is mutassák ba.
Értesítem az igen tisztelt vásárlóközönséget,
Szeged. 19Í1. április 30-án
hogy
VÁRNAI
uri
s z a b ó s á g á t
át
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógépé®
Széchenyi-tér 12. szám alá (Szegcdi Népbank uj Mars-tér 15. szám alá helyeztem át.
ér
Szives pártfogást kér
Szeged Kálvária-utca 14.. telefon 10-®*
palotája) L emelet 1.
F O D O R - f a t « " » o
Felelős üzemvezető- AbTnkn István.
h e l y e z t e
á t .
1

SZÍNHÁZ
fis

Welli s*

MŰVÉSZET

laios

F e k e t e s a s utca 2 2 a l á

Hirdetmény

a Délmaqyarorszán

Mucsi János

E^esifés

fal e l epemet
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téláru utazási igazolványai
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Utcai alkovos bútorozott szoba, fürdőszoba
és konvha használattal
Máius 15-re kiadó Somogvi utca 24.
földszint bal.

Belvárosi kétszobás mo
dern. elegánsan butoro
zott lakásomból
BÉRBEADNÉK
egy nagy utcai SZOBÁT
hallal, fürdőszoba- é«
konybahaszná lattal,
gyermektelen uri házaspárnak. Ajánlatot Komfort telisére a kiadóba
kérek

Elegánsan bútorozott
utcai szoba azonnal kiadó. Szentháromsáp utca 2. földszint johb-a

Üres, féregmeote-. sti>
ba kiadó. Horvátb Mi
hálv utca 9. félen.eltt ajtó.

RuTo^crxatí

VflLÍftlfl-TÍ*

Küiönbejáratu
bútorozott szoba minden kom
forttal. fürdőszobába**nálattal kiadó. Somogvi
utca 12 sz., fdsz. 1

SPORT
Vasárnap

délután

a

Bútorozott
szoba tágas, világos, szépen bútorozva, különbeiáratu.
fürdőszoba használattal
(irodának,
rendelőnek
alkalmas) kiadó. Zászló utca T.

Vasutas-stadionban:

SzEAC—D. Magyarság
.Vasárnap fonlos bajnoki mérkőzésre áll ki az
egyetemi csapat A D. Magyarsággal szemben a
SrEAC-nak mindössze annyi előnye van, hogy
itthon veszi fej vele a küzdelmet Valószínűleg
elsősorban küzdelem lesz a mérkőzésen, azért
kell szurkolni, hogy az edzés nélkül kiálló egyetemisták végig birják az iramot. Az egyetemiek
r-Vasast legyőző együttessel szeretnének kiállani, de Herczegh, Kolozsi és Vicsay még nincs
Szegeden.
A Vasutas-stadionban délután 5 órakor kezdődő játék előtt — amelyét Beményffv veret —, í
órakor at SzFIE— Postás I. osztályú bajnoki mécseset rendezik. Ezt megelőzőleg t órakor játsszák
le a SzEAC TI.—SzAK I I I . találkozót
—OQO—

tJTC—MTK

ü

Uőft-n'caban.

Mör« város—KTíí
o Csereocs soron
A Liga-utcában rendezik háromnegyed 9 órai
kezdettel az UTC—MTK mérkőzést, amely ujszegedi gvőzelmct ígér. Ezt megelőzőleg háromnegyed 1 órai kezdettel játsszák le az UTC IT.—
1TVE H. osztályú, délután háromnegyed 5 órakor pedig az UTC—SzTK iliusási bainoki találkozót.
A Cserepes-soron szintén Három mérkőzés lesz
vasárnap; 5 órakor bonvolitják le a Móra város—
KTK mérkőzést. Előtte 3 órakor a Móraváros TT.
-HMTK II. osztályú, 1 (érakor a Móraváros—
SZFIE i fül sági bajnoki iátékot.

G I S c k n e r n é l
f««tet, tisztittat, becsületes munkát

például a Szolnok, kedvezőbb helyzetben vanrnii
a Szegednél, mert játékosai mindig rendelkezés
re állnak. A szolnoki csorbát — mondottn — a
DMAVAG ellen kiköszörüli a csapat.

KOZMETIKA
/T m

m

LEANAOH

SCBSÉGÁDOTASA..'

Legyen szerény, mert semmi sem bántóbb,
mint a feltűnően kifestett fiatal arc. A fiatal leányok kozmetikája legyen: a tisztaság, az egészség a mozgás, a sport. Ha mégis akad tizenhat
éven aluli leány, aki elég helytelenül rúzst használ, az ügyeljen, hogy abból minél kevesebbet tegyen az arcára, mert nincs aa a kitűnő
szinü
festék, amely olyan széppé tudná tenni a fiatal
leány arcát, mint a természetes pir.
Minden fiatal leány használhat púdert, ha arra szükség van és ha az ártalmatlan alapanyagokból van összeállítva, mert a púder védi
az arcot és a fiatal leányoknál oly gyakori ssiros errot hamvassá leszi éppen ugy. m ' n t ** t r *
eot.
A fiatal leányok kozmetikájához tartozik a
kéz ápolása is (pedig ezt hanyagolják el leginkább"). Fontos minden kézmosás ntán egy kériápolókrém használata. Nem szép a Hete) leányoknál az élénkszinüre festett köröm, mert egyéniségét sokkal iohban disziH a természetes köröm,
mint a vérpiros vagy a narancssárga.
Még egv fonlos dolgot ne felcitsenek' el a fiatpl leányok, hegy a nuderDamaesot soha ne adják kölcsön harátnőiöknek! Célszerűbb, tisztább,
ha pamacs helvott kis vattadarabkával pnderezik
az arcukat
B- 0.-»é.

KOZMETIKAI ÜZENETEK:
kan!
Iskola-utca 27— 2'1 Dóm-tér)
Kopaszodó: Valószínű, hogy faffsywnirigvtulAgvfoll góztisztitás !
402
Te'efon 17—69
f^mmmmmamrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtengés az oka. Megfelelő haisreszt használjon és
kvarcoltassa a fejét sorozatosan,
X A Vasutas ké4 futballcsapata vasárnap BéUriteány ti>: A rendellenesen növő szőrzet egy
késcsabán és Orosházán vendégszerepel. Békésnagyon általános kozmetikai elváltozás, amin szé°sabó« a BMAV. Orosházán az OTK lesz » pifos-kékek ellenfele. — A SzVSE Ifjúsági birkózó- gyeíni való nincs é* amin véglegesen lehet serigárdája Budapesten résztvesz az országos vas. leni: elektrolitikus rt>av diatermiás módszerrel
Előfizető leánya: Fsténkint tíz nercig szappa'rtasbajnokt
nozza
meleg vízben és a habot hagvia rajta resversenven. — A Vasulas-ökölvivók
,|<?
GRTIG
tfőr megkezdik előkészületeiket
Bartók
Mihály vezetésével.
X R«ál Sándort, a déli birkozókerillel ügyver,,
fóje az MBSz-ben alelnök lett és értékes vére'ircvizek. krémek olajok, púderek Szeplő elkapott munkájának elismeréséül.
leni fényvédő szerek.
X Elmarad az SzTK-stelóla. Váratlanul köz®*iött intézkedések miatt elmarad az SzTK szaQ c l í f i r
O ü z k á r n é
hadka—rombori stafétája, melvre
elöreláthatók
o
z
m
e
t
i
k
a
i intézete
esRk 2 hét múlva kerülhet sor.
flted,
Dugonics-tér
11,
L em- TMafon töWX A Szeged készülődése » DMAVAG allén. A
Aréápolás Szépséghibák szemölcsök, szőrMáSzeged vasárnap délelőtt 10 órakor erőnléti edlék végleges eltávolítása
Féuvkezeiás.
'tóst tart a TemesváH-kórutoo a DMAVAG elleni
Tanítványok kiképzése, Olcsó bérlet.enősztz
Mérkőzésre való előkészítés jegyében. He-ser Ti01
hangoztatta, hogy a vállalati asanatok, mint

""nrmnnns és vitaminos

Különbeiáratu
elegáns
bútorozott szoba fürdőszoba használattal kiadó. Tisza Lajos kórul
12
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wSSSSSSB
Febérnerniivarrönő há'
zakhoz ajánlkozik nap.
80 KII. Fecske ». .i.
Stoppoltassa
ruháit »
»BndapestÍ« kézmásrövőnél. Eredeti
gyári
beszövések üzlet: HA
gi sörkertlel szemben.
IGAZOLVÁNYKÉPEK
sürgős esetben 10 perc
alatt Vészit Koró totó.
Mikszáth Kálmán n 11
3 drb gyorsfénykép 1
nengő Felvételek esté
I« KÉSZÜLNEK

UkasfWWwW Vlltafcrt
Kei tótőszinti szoba —
'arzonlakásnak
vagy
rodának azonnal kiadó Honvéd tér S.

Í

Itiado
5 szobás komfortos uri
lakás külön belső terasszal Kárász utca 8.
1©

Üres kis szobát, olcsót
keresek azonnalra vagv
15-re. Jelige: Egyedülálló nőnek.
Mars térnél takereskedésnek. zsibárusnak alkalmas fedett helyiség
kiadó. Londoni kőrút
2b. sz.
Garzonlakás: egy szoba. fürdőszoba.
bútorozva arounalra kiadó.
Bercsényi utca 10.
Kis szoba, konyhás lakást keresek.
Jelige:
Kétszemély.
Lakás átadó csekély
bútorral, 2 szoba, konyha, spejz, viz, villany.
Házbér havi 25 P. Bajza u. 8. TI. SL
Kapualatti
bútorozott
szoba úriembernek. —
egv üzlethelviség azonnal kiadó. Brd. d e. 0
—13. Maros u. lő.
Keresek
belvárosban
üzletbelviságet.
üres
szobát vagv szóba, konv
bás lakást, gáz.
viltannval: Biztos fizető
trli-ívo a kiadóba.
ÁTHELYEZÉS
folvtán
ELCS Kft ÉLNÉM
belvárosi két szoba hallos modern lakásomat
budapesti t nagv kétszobással. Levelet Áthelyezett teligére a kiadóba.
Népv és bét
szobás
modern lgkást keresünk

Cl

UN

irodája, Somoayt atm te ss
TSL 3Í-77.

GÉPJARMüKEZELf
képző tanfolyamon Irt
képzés felelősség mellett a legiutánvo-n'ib
áron. Müller Béla. Tábor utca 1 TeL SV7A
M Á V . káitél h á m
lataiwállHáa

a á f l e e e l í k r t h.
u
,—
-»-- ÍV.
w
I Th C
W WICT
Ügyes, gyakorlott varróleányt. kézileányt és
tanulóíeányt felvész —
Hay divatszalon. Kárász u. &
BŐRKABÁTJÁT

most festesse, javittas
sa vízhatlan festéssel
keztyü, rctikül festé?
szakszerűen.
CSORDÁS
bőrruha készítő meslet
Sajka u. 14.
147
Egy fiu szabótanoncul
fizetéssel felvétetik Felsőtiszapart 8 sz.
Értelmes, katolikus ürletszerzőnőt állandó k<
reselre akdóhoz felveszek. Jelentkezés vasárnap délelőtt
Takarék
tár utca 3 !• «
Jómegjelénésü nő bele."
mellé társalkodónőnek
eíánlkozik, ki a háztartáshoz is ért. vidékre
is: Meghízható »
riANOZTASSON
Dr.
Bertalan
Józsei
MÉRNÖKI
irodájánál. Maros ti 15
Jutánvos ér és garsn
cia Tclefonbivó t5-f»t

egy házban. esetleg b—

7 szobás magánházat a Mosást otthonra is <a
Koasuth Lajos sugárút karitást. mosogatást o
és Frisőtiszapart
között Cim: Párisi köret t.

esén vállalunk. Csenk
Katalin. Tömőkránv u1
«a 8. hátul az udvarba'

=
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DÉLMAGYARORSZAG
VASÁRNAP. 1941. M Á J U S 4.

Keresek azonnalra
május 15-re szor-almas
perfekt főző mindenest.
Jelentkezés fé] 9—fél
11 és 12—2 között Szt.
Miliálv u. 6a. alatt.

öfidő olcsó MiM, $mm
cs szántó lonodsbinóhoh!

Eladó adómentes bérház forgalmas piacnál
9500 P évi bérjöved. 20U.UU0 P. Háztelek forgalmas uton n. ölenkint 130 P. Újszegeden
családi naz, 4 szoDás, íurüö>zobás, szép kerlteJ 16.000 P. Ujjs/egeden adómentes családi
ház, 4 szobás, fürdőszobás, nagy kerttel 22.ÜÜÜ
P. íiáztelek körúton belül 5000, 11.000 P és
reljehb. Családi naz 3 szobás kertiéi, belsőváros, kőrútnál 6500 P. Adómentes, magasióidszintes báz. két lakással, kerttel, Mókuson 13
ezer P. Magaslolüszintcs báz 2 és 3 szobás lakásokkal, kerttel templomnál 15.500 P. Alagaslöldszintes báz 2x2, 5x1 szobás lakással,
nagy udvarral, köves uton 20.500 P. Emeletes
üzletes sarokberház 2 és 3 szobás, fürdőszobás
lakással, körúton 25.000 P. Kelemeletes bérház
8 lakással, fóulvonalon 35.000 P. Emeletes uri
ház 4 szobás, komfortos 2 és 1 szobás lakással, szép kerttel, körúton belül 32.000 P. Emeletes sarokbérhaz üzletekkel, 6 lakással, 3800
P jöv. 40.00Q 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.
Kétem. bérház főúton 6000 P évi jöv. 80.000 P.
Nagy belvárosi bérház, 11.000 P jöv. 135.000
P. Szöllő és 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 Serkéti dűlőben, n. ő!e2P. 12 holdas
szántó tanyával, müutnál 20.000 P. 56 holdas
szántó tanyával Bánátban, holdankint 1400 P.
30 holdas bánáti szántó lanvával 36.000 P.
118 holdas bánáti szántó tanyával 120.000 P.
Nagy válaszlék!
.
Alkalmi vételek!

Mé%evné
F. M. irodában, Szegeden, Horthy
(Kultúrpalotánál.)
MINDENFÉLE
SZŐNYEGET
•zépen >avitok Sárdini
Kása Panni, jakab Lajos u. 4 sz
151
NEVELŐNŐ!
gyakorlattal
GYERMEKEK
MELLÉ
felveszek. Hőfle, Klauzál tér 3.
152
Elmenne középkorú nő
házfelügyelőnek
vagy
esetleg segit a háztartásba, szőllöbirtokoshoz, nem is fizetésért:
Jó bánásmódért jeligére.
Gyermektelen házaspár
házmesternek felvétetik
Polgár utca 18.

M- u.

2.

Tűzifa-, épülelfaés
szénkereskedésbe,
bevásárlásban is jáitas,
elsőrendű szakembert
keresek. Ajánlatok: eddigi működés, fizetési
igenv és életleirássai:
Nagykereskedő jeligérc
a kiadóba.
Jobb házból való fiu
kifutónak vagy inasnak
felvétetik. Grácia cipőüzlet.
Perfekt könyvelő magyar-német levelező —
vállal órakönyvelést, le
velezést: Mérlegképes
jeligére.
Nagyobb kifutóleányt
felvesz Kalánka cukrászda Rudolf tér

Tanul ólányok ruhaszalonban felvétetnek. Kárász u. 14, III. em. 14.

Egy ügyes tanulólánvt
felveszek felsőruha és
fehérnemű munkára —
Dávid Pálné. Báró Jósika u. 21 sz.

ranulóleányt
azonnalra felvesz Wigner Mihályné női és gyermekruha szalonja. Oroszlán o. 6.

Jóm'egjelenésü In Ml i
gens " propag-md's'a
nők jelentkezzenek hétfőn délután 6—8-ig —
Vidra u. 3. I. em 3.

Egy fiút Nnulónak felvesz HarKányi női szabó. Klauzál tér 9.

mmfddji

oEfea£mazott

Latin-nőmet instruktort Középkorú
magányos
keresek. Ajánlatokat: uriasszonv elmenne —
Eredmény jeligére a ki J idősebb úrhoz
vagy
plébániára házvezetőadóhivatalba kérem.
nőnek, ese'leg internáFérfi, női fehérnemű- tusba felücrvelőnönelr:
varrást, javítást és ha- Vidékre is jeli ere
risnvla szem fel szedést
vállalok. Zákánv utca
MIND FA" I S
5a. földszint 1 ajtó.
FÖZÖNÖT
jő bizonyítvánnyal felSzakképzett
veszek. Pátria cipőgyár
FELIRÓNÖKET
Attila utca 19.
116
•Mtiw.wiiiiM^we.tfawgw—
keres egyik
szegedi
nagyüzem.
Ajánlatok: , Bejárónő jó bizonyitSzálloda, kávéház-étte- j vánayal felvétetik. —
rem jeligéro a kiadóba Lűw Lipót u. 2. II. cm.
küldendők.
155 X

Jólfőző nő ajánlkozik
nagyobb háztartásban,
hol szobaleány vagv takarítónő van.
Magányosnál házvezetését is
vállalja: .Tó bizonyítvány jeligére.
Ügyes
BEJÁRÓNŐ
felvétetik Arbóc 3, Mnros-u. sarok. Jelentkezni 10—11-ig. .
154

A l k a l m i o'csó
hánvétefek!
Belvárosban 3 em. jöv
masszív szép
bérház,
modern, kotnf. lakásokkal 105.000; másik
2
ern. jöv. bérház 70.000;
2x2 szobás adóm. uj
ház 13.000; adóm. 2 és
1 szobás uj ház 7000; 2
szobás nj ház 6000 P.
Megv. LÁZÁR irodától
Attila utca 5. Telefon:
33-56.
U9
Tápén Dr. Dózsa ulca
116 számú ház füszerüzlcttel,
gvümötcsöskcrttel eladó. Fii utca.

Oi . ycni olló.),
orotvátr, kések
I -a«y válaszlékban kar
I hatók, azok köszörű éjsét, javtását feieióesép
,oo mellett válla'ia
Fráter műköszörűs
Mfk-r.íth Kálmán o; .

Konyít mór

és fénvezett háló állandó raktára
ROZSA NÁNDOR asztalosnál, Facsirta utca
8 szám.
251

-1614

leveleit és bélyegeit
jól értékesítheti. —
Bélvegkereskedés,
Iskola u. 29. l'elefon
19-03.

398

Angóra gyapjút veszek
minden mennyiségben.
Robicsek lm rétié, Tábor u. 8, adóhivatal utcába.
Jóforgalmu fűszerüzlet
eladó. Cím a kiadóban.
Fűszer, rőfös, festéküzlet berendezés külön
is eladó és jégszekrény
Ffeifcr, Tápé, Kossuth
u. 27.

Iláz, szép nagv telekkel
eladó. Vajda u. 31. Felsőváros.

Gyönyörű modern komplett bőrgarnitúra eladó. Rosendorn kárpitos, Zrínyi utca 10.

Keresek két vagv bárom szobás magánházat
műhelynek alkalmas —
melléképülettel. Érdeklödnil telefon 29-80.

Motorkerékpár njtipusu, jókarban lévő. Csepel segédmotor eladó
Felhő u. 20, földszint

Újszeged legszebb helyén, Népkert sor 7 sz.
alatt 150 n. öl villatelek eladó. Érdeklődni
ugyanott.
Rókuson. Szatvmaz utca 23 számú ház elköltözés végett eladó.
Magánházat, kétszobásat vennék. Ajánlatot:
Készpénz jeligere.
Házttílkek: Csaba utca
69 és Halász utca 28
sz. 300 n. ölekbe elosztva, gyümölcsfákkal eladók.
Adómentes uj ház eladó. junius l-re beköltözhető 2 lakással. Érd.
Árviz utca 26.

T<
Eladó pgy drb facvlalteép és egvéb cukrászdái dolgok Dorozsma.

Nyugati sor 4
Trafikfulaidonos
átadó trafikot kerf" vagv
szegediért cseré' B"dnpest köt-nvé1- ive! Pusztaszeri u 8.
Iróc én használt iókar
ban. Ideál márka
olcsón eladó Szőke Hor
vá'b Mihálv utca 1

Eladé
1000 m/m Hoffer crvártmányu faraniás cséplő .
dob gnlvós csapággv il. i
Aramit fösziiinl teljes
Jels erdéssel. KALM ÁR
.P'Vft, Szeged Alsók "zpont.
• 140.

Teljesen uj fehér zománcozott gúzresö eladó. Veszek háromiángu jókarban lévő gázsparhertot. Petőfi Sándor sugárut 14.
Két pár 38-as alig hasz
nált női cipő. egy szép
róka eladó. Szüc^ Zákány u. 24.
ELADCT"
két férfikerékpár. Megtekinthető hétköznap 8
-3-ig. Kossuth Lajossugárut 109.
144
Agyhuzatok,
paplan,
kis porcellán tányérok,
kézimunkák, vitrintárgvak eladók. Mikszáth
utca 4. I. bal, délután
2—4-ig.
Belvárosi fatelepet keresek azonnalra. Ajánlatok: Engedélyes telep
jeligére a kiadóba.
Egvpár evezős csónak
eladó. 109 P-ért. Megtekin hetö Kovács csónak
raktár. Maros utca, sóház.
3 kerekű bicikli, oldal
kerekes, betegség m i a t t
jutánvosan eladó C-mka u 41 Dékán MihHv.
Fénvkénpzőaép
eladó.
Leica méretű. Érdeklődni hétköznanonkint 9—
2 között Fodor utca 9
szám Szőnyinél.
Kifogástalan fehér vagy
krémszínű gyermekko
esif. babv fürdőkádat,
nakoló asztalt vennék
Tel: 21-77 Gróf Anponvi u 25.

Eladó egy széles ablakra való svájci grenadin függönv. sztór,
áevtoritö és egv rézkarnis Fodor u. 4. T. 2.

Ping-nong asztalt használtat vennék.
Cimet
ármegjelöléssel:
Sürgős icligéro a kiadóba
kérek.

Eladó masszív Íróasztal, szőnyeg, ágy. tükröszszekrény, plüssobr
rósz, ripszfúggöny. Féketesas u 15, I. em. 1.

Modern ebédlöbutor kitűnő állapotban eladó
Szentgyörgy u. 10, I.
cm. upcsőíiázbatj '.óbbra.
^

Rendkivfll magas árban

||evált
McserM
aranyat, zálogjegyet,
drágakövet

feilSitgolfer V,
.Szép belga
anya nyal
fiaival eladó. Vajda u.
20 szánt.
Sachs segédmotoros kerékpárt vennék,' Ajánlatokat: Ármegjelöléssel jeligére.
2 drb 9 beles malac eladó, -Malom u. 7.
Eladó 2 drb kt>. 500 1.
kádak. Csehó, Attila 8.
Belvárosban nagy vevőkörrel rendelkező —
könyv és papírkereskedés "elköltözés miatt eladó. Biztos megélhetés
jeligéro a kiadóba.

Eladó: mély gyermekkocsi, előszoba szekrény. fél háló, konyhakredencek. székek, 1©ányszobába val
rekamíer képek stb. Gieszer
Mars tér 4.
Nagyon szép velencei
tükör 75 magas, 100 c.
széles, jutányos árén
eladó. Bánomkertsor 7
•i i i
••ni ii m——arJúkarban levő
FEHÉR MÉLY
GYERMEKKOCSI
eladó. Galambos, Bei*'
lini körút 28.
152
ELKÖLTÖZÉS MIATT
1 íróasztal és több más
bútordarab eladó. Megtekinthető 10—12
óra
között. Vörösmarty u.
3 sz.
15?
Eladó 1 igáskocsi és 3
könnyű
parasztkocsi.
Dorozsmai ut 35.
Eladók ajtó tokok, ajtók és ablaktokok. Szt
Istvná tár 5. emelet bal

Egv gyermekágy
és
ketrec eladó. Keresztutca 31. Gombos.

Női tavaszi kabát, nyári használt férfiruhák
eladók. Somogyi utca
13 sz

Egy fekete kosztüm, 1
fekete félcipő
eladó.
Arviz u. 13, háztulajdonosnál.

Sötétkék mély gyermeí
kocsi eladó. Jó leventepuskát vennék. Bodzafa
u. 1.

Jókarban levő zománc
gáztűzhelyet, vagv resót vennék Boldogrszszony sugárut 58, I. em.
Márkás festmény, sezlontakaró, ágy elő szőnyeg, márkás
kávésszerviz, mosóleknő eladó. Béke utca 15b., sz.
emelet, ajtó 2.
Hóner Akordeon 120 és
egv jó Standard rádió
külön hangszórós olcsón eladó. Aigner-telep, Tapolcsányi utca
13. sz.
Keveset használt gyér*
mekkocsi eladó. Jiiszkó, Remény u. 51.
JÓKARBANTÍVÖ
Fengős regényt, Színházi Életet,
használt
bútorokat veszek és eladok. özv. B»logh Dezsőné, Mérei utca 6b.
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móMtitv
ÖRÖK TITOK
marad és boldog lesz
ha házassági ügyben
bizalommal fordul: Méltóságos Asszonyhoz, —
Budapest, főpostafiók:
304. Válaszboríték. —
Csak cimre felel. 126b
Egy szegény bejárónő
elvesztett egy kulcsot
és 2 pengő valahány fillért a Zerge utcában, v.
a Szentháromság utca
felső szakaszán. Kéri a
becsületes megtalálót
legalább a kulcsot juttassa el a Zerge n. 25.
I. 4. sz alá, vagy a
Délmagyarország kiadd
hivatalába
4 hónapos kisfiam örökbe adnám jobb családnak. Érd. Berlini köriit
28 sz.
_

Jómenetelü kocsma Belvárosban, betegség miatt átadó.
Jogfolytonossággal jeligére.

Teniszpályát
bérelné*
reggeli vagy délutáni
2 órára: Tenisz jeligére a kiadóba.
_

Üvegezett üzleti
állváov eladó. Tisza Lajos körút 27. Juhász.

I-Iarminckét éves
keresztény egyszerű, d®
csinos dolgozónő férjhez menne
iparoshoz,
vagy más rendesebb -"*
munkáshoz
Gyermek
nem akadály Magányé8
jeligére.
__

Eladó egv nag virodai
ARG jelzésű
dossziés
rollós szekrény és egy
konsol tükör Széchenyi
tér 7. TI 20

Felkérem azt a fiatalEladó szép angol gver- urat, aki április 29-é*
. mekkocsi, sportkocsi. délután 5-6 óra kőző"
Petőfi sugárut 55.
üzletemben egv opál p®*
Sötét csikós
zakóöl- harat vásárolt. sz\rc»
tönv kifogástalan álla- kedjék engeni üzletednofban. kisebb alakra ben mielőbb felkeresd;
APP®'
eladó Szabó. Tisza L. Darázs István,
nvi utca 6 sz
_
L.ÖM' $4
Villanvmotor 1—2 lóerős transzmisszió gép
sziiak. vas talicska eladó. Római körút 28.

Keresek Ízletes ,
kosztot, ebédet k i a dásra. libazsírral
ve: Tiszta 1 jeligére-

Szerkesztésért és kiadásért felel:
BEREY
GÉZA
főszerkesztő.
ulflta Délmagyarorszáa Hirlap- és NvomdaváHa"®1
ügvvezető-iffazgntója.
^
Szerkesztőség: Szeged. Rudolf-tér 6.. !. em.
szakai szerkesztőség: Kálvária-utca t l — f „et*
hivatni- Szeged. Arndi-utca 8. _ Telefon (*
kesztőség, kiadóhivatal és nvomda):
'
Kiadótulajdonos, .
Délmagyarország Hirlap- és Nyomdává!!®13

