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Nagíjszdbásu haddnakorlal az Cíuesfllt-iillamokban - Papén
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fővárosban

Eredményes reniifőtámoddsoK aitool hatdk
és o Szuez-csatorna vidéke ellen
)

Washington, május 9. Tovább fokozódik sz
téoerikai háborús propaganda. Egyes jelentések
•rérint Washingtonban a jövő hétre nagy dolgok
^következését jósolják.' Az amerikai sajtó cltfnkommentálja S t i m s o o hadügyminiszter is•réretes háborús beszédét, a New i'oik Da'Jy

Worker sprint a hadügyminiszter beszéde »J*I a
rohamra*; ez készíti elő az amerikaiakat a köv étkező lépésre, amikor Roosevelt megnyomja a
gombot és kirobbantja a háborút. A lapok a közvélemény felvilágosítását kérik,

20 épülőfélben levő .refröjőtcr
(MTÍi

I . Washington, május 9. R o o s e v e l t elnök
* d és félmillió dollár hitel jóváhagyását kérte
4
kongresszustól 149 u j légikikötő építésére és

Bjegnyilúsára.

félmillió katona az amerikai nagy haddoakorlalon
less. Több, mint félmillió katona vess részt a
taktikai harcigyaltorlaiokon, amelyek a hadgyakorlatok legnagyobb eseményei lesznek.
Ezeken kát gépesített hadosztály, Jtét légi hadtest és 'ejtőernyős csapatok is résit pestnek.

Meglepő üclelcnlésekcl várnak RooseveHől
> Xeyyork, május 9- A Német Távirati Iroda j Az elnöknek nagy beszédet koll mondania május 14 én a kis latin amerikai köztársaságok
•kfonti: Roosevelt elnök május U-én beszédei
képviselőinek
pánamerikai értekezletén. EzekCsihdgóban annak a fogadásnak a keree
nek
a
kis
államoknak
képviselői jelenleg az
nen, amelyet húsz délamerikai küldöttség veEgyesült-Államokban
tartózkodnak
abból a
faöje rendez tiszteletére a pánamerikai egyecélból,
hogy
tengerészeti
6s
légitámaszpontok. tat székházában. Tülib lap meglepő bejelenra vonatkozó egyezmények jöjjenek léire. Az
vár. Roosevelttől, (MTI*
elnök beszéde elé amerikai körökben nagy érdeklődéssel tekintenek, mivel remélik, hogy felvilágosításokat kaphatnak a hajókíséretekről
cs Washington magatartásáról, amelyet a korI ^ y ^ h l n g t o n , május 9. Roosevelt elnök egész- mány több tagja nemrégen mondott gyújtó be>)ér- á a p o t a
azonban még gyenge, és szédében a bcavetkőzéshez közelállónak tekiny
V
napig ágyban kell maradnia. Eóose- tenek. (MTI)
u
ek örvósai teljes nyugalmat
rendeltek.

Nagy érdeklődés
Rooscveii beszéde iránt

ima

reicifilcs m a u f ó i előretörésről

^ u o í Á ' n i á ^ s 9 ' A z i r a k i hadijeienlés arxól
Ubor I • ' l l 0 sy a szeneJ-szabanei angol katonai
ir3|. el °tt elfoglalt állásaikat cl kellett hagynlok «z
e!8( csapatoknak, mert á fallnjai ' Eufrátesz-hia
n S o! bombák elpusztították. A bid feJLrob3
tés re következtében megszakadt az öss2eköllcv
élej ^daddal és ijy megakadt a hadianyag, és
nehézségek ellenére Is
4
\ I r ak mellett megnyilvánuló lelkesetlés
ta át fa^0' államokban. Transjordánial katonák
Lo^a knek a z teaki hadseregbe.
<4nl pt •
jelentés
jcicuira szerint
szenm az
az angol
angvj légierő szerA j l , b<!n bombázta Bagdadot.
JelTÉNTFE
«•>! előretörésről
számol he a 9. iraki hadlA
'
lraki
\ Soiok j.
nyugati hadsereg elten az anN t ^ t-yt-iyiivK.
- ö r í e k : AZ
az iraki
írási csapatok
csapaioK uj állásokba
auusunoa
% fiifavfaSrtolénekvisszavonulni. Az uj állásokH e t ,n,il'nadásba mentek At és súlyos vesztesé.
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®. május 9, A Eedter iroda íeleuti:

Szovíetoroszorszdg nem lafrm
őozző, boöij írok angol gufrwnsK V
legyeit
Szófia, május 9. A szófiai lapok érdekes washingtoni jelentést közölnek, amely szerint Strafford C r i p p s moszkvai angol nagykövet érintkezést kivánt felvenni a szovjet kormánnyá! az
iraki konfliktus ügyében,
A jelentés szerint a szovjetkonnány félreérthetetlenül közölte volna az angol nagykövettel,
hogy Oroszország egy esetleges iraki vereség esetén sem hajlandó semmi körülmények között ho&
zájárulni ahhoz, bog}' Irak angol gyarmattá legyeu.
A lapok a továbbiakban hozzáfűzik ehhez a jelentéshez, hogy a Szovjetunió közeikeleti érdekeinek veszélyeztetését látja abban az angol törekvésben, amely arab államszövetséget akar tető alá
hozni angol vezetés alatt. (MTI)

Roosevelt fia Kairóban

Hotvaneégmlllió dollár 140 af légiMHOföre

Ncwyork, május 9. Május 24-ón kezdődnek
Egyosült-ÁUan: ok haderejének hadgyakorIlyen nagyméretű hadgyakorlatok eddig
jjtéff sohasem voltait ás Egyesüli-Államokban.
A
hadgyakorlatok
színhelye
Louisiniábvn
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Sayid Faji Shawkat
iraki hadügyminiszter
Ankarába érkezett. A' pályandvaron a törökországi iraki követ és az afgán követ fogadta,
aki jóbarátja Shawkatnak. (MTI)
Ankara, május 9. Egyes lapok értesülése szerint az iraki kormány a saabadi egyezmény értelmében Törökország és a többi aláíró hatalom segítségét kéri Anglia ellen.

Ankara, május 9. A Transkontinout Press
jelenti: Ankarai politikai körökben igen nagy
• feltűnést keltett, hogy. a török kormány közvetlenül Shawkat iraki hadügyminiszter látogalá
sa után azonnal minisztertanácsra üli össze.
Az iilcs tartalmáról és az ott megtárgyalt
kérdésekről ugyan semmi sem szivárgott ki,
jólínfomált ankarai politikai körökben mégis
felteszik, hogy c minisztertanács az iraki kérdést tárgyzltd meg behatóan- .(M"ÍI)

Kairó, május 9. A Keuter-iróda jelenti: James Roosevelt, az Egyesült-Államok elnökének
idősebb fia Kairóba érkezett, hogy a középkeleti angol légierőnél az Egyesült-Államok légi
Megfigyelőjének szerepét betöltse.

Papén visszatér Ankaráim
Berlin, május 9. A német külügy-minisztériumban pénteken kijelentették, hogv P a p é n nagykővet Ankarába való visszatérése küszöbön áll
MTI)

Iridíáőa nfaznok a törökországi
angolok
Istanbul, május 9. A törökországi Erit főkonzul azt a tanácsot adta a még Törökországban tartózkodó angoloknak, hogy utazzanak el
mielőbb India felé. Egyiptomba az angol hatóságok már nem adnak beutazási engedélyt
azzal a megokolással, hogy polgári menekülteit
számára zriniés elhelyezési lehetőség. Politikai
körökben ebből arra következtetnek, hogy atjgol vélemény szerint Egyiptom a közeljövőben
hadszíntér lesz és ezért nem kívánatos, hogy
ezt az országot polgári menekültek árasszák
el. (MTf)

Keni el és o^sz repfn őgépek
támadása a Szaez-csaforaa
víőeite ellen
Róma, május 9. Olasz és német Iégikötelékek
több ói án át támadták a Szuez-csatorna montéo
le\ö katonai célpontokat A csatorna mentén baladó vasútvonalat több helyen súlyosan megrongálták, úgyszintén a csatornaövezetben levő villanytelepeket ís erődítéseket. Nemet és olasz repülők az ellenséges Icgl elhárító ütegek heves tüzelése közepette is végrehajtották feladatukat.
(MTI)

Wöveli erőfeszítései
Róma, május 9. Wavell tábornok felhívást
intézett az összes ázsiai és .afrikai csapatokhoz.
hogy Egyiptom megsegítésében legyenek segít
ségére. A Corricre delta Sera azt írja, hogj
Wavell drámai tárgyalásokat folytat az egyiptomi kormánnyal, hogy azt még as utolsó pillanatban a háborúban való részvételre birja
Ezek a kísérletek
írja a lop — teljesen kilátást alánok

I
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reuftiatikus bántálmajknál. idegfájdalraaknái,
teifájsanál, ízület- és tagíájdal máknál. valamint
meghűléses betegségeknél, gyorsan és
biztosan hat a Togal. Orvosok ezréi ajánlják
a Togal-t, tehát ö n is bizalommal vásárolhatja, Tegyen még ma egy kísérletet. Kérje
kifejezetten a kiváló hatása Togal-t. Teljesen
ártalmatlan Minden gyógyszertárban. F*1.(10.

veres zavarüdsoft Gibraltár
woiífári hioritésenei
Algeciras, május 9. Pénteken délután futott be
Gibraltár kikötőjéből az első hajó, amely a Gibraltárból eltávozott személyeket szállította. Elinduláskor véres összetűzésekre került sor. mert sokan vonakodtak elutazni Gibraltárból. Az összetűzések során három enlyosan megsebesültek, 18
embert pedig letartóztattak. Olyan nagy zűrzavarkeletkezett, hogy a lakosság ujabb eltávolítását
meg kellett szüntetni. A zavargások következtében Sir Gordonnak, Gibraltár uj kormányzójának
hivatalba lépése minden ünnepélyesség nélkül történt A kormányzó délelőtt 11 órakor vette át hivatalát. Egyidejűleg a kikötőt és a kikötőberendezéseket rendőri különítmény szállta meg. (MTI)

Olasi selcntcs szerint
meg nem veszett el Abesszínia
Róma, május 9. A Stefani-iroda jelenti:
Olasz 'politikai körök véleménye szerint azok
aa ellenséges hírverés által terjesztett híresztelések. amelyek azt akarják elhitetni, hogy
Abesszínia teljes egészében brit késen van ós
hogy a. harcok megszűntek, teljesén alaptalanok. 'A tényleges helyzet egészen más. Igen
sok körzetben leng még olasz lobogó, igy Aniba
Átadási körzetében, a Tana-tó és a Nagy famk vidékén szinten olasz zászlót lenget a szél.
Még más körzetekben is os olaszok az urak, de
ezeket a körzeteket katonai okokból *em lehet
megemlíteni. Mindezek • körülmények azt bi
jsonyftják, hogy azok az angol állitások. amelyek sgerjnt Abesszínia végleg elveszett, min
Jen körülmények között helytelenek. (MTT)

Szabadonbocsátofiák az angolok
lais tengernagyot
Róma, május 9. Lais tengernagy egy spazfyol gőzösön indult haza, de alighogy a hajó
elhagyta a« amerikai felségvizeket, az angolok feltartóztatták ée — mint jelentettük —
kényszeritették. hogy befusson a bermudai kikötőbe, ahol a gőzöst két napig visszatartották.
Á» angolok kijelentették, hogy Lais tengernagyot túszként tartják vissza, mivel Campbell
volt belgrádi angol követ sorsa bizonytalan.
A washingtoni olasz nagykövetség tiltakozást jelentett be az amerikai külügyminisztériumban. arnelv kötelezte magát, hogy biztosítja a tengernagy hazautazását- Az amerikai
külügyminisztérium
közbelépésére
szabadon
bocsátották a tengernagyot és megengedték,
hogy az Exeter amerikai gőzös fedélzetén folytassa útját.

Govriio nafriárkái Zágrábba
viszik fogságba
Genf, május 9. A horvát lapok jelentései szerint Gavrilo szerb pátriárkát
Zágrábba viszik
és ott helyezik fogságba.

légi és vegqi támadások
fllidrltósőról tartanak előadásokat az orosz rádióban
Moszkva, május 9- Timosenko
tábornagy,
hadügyi népbiztos napiparancsának értelmében
módosítják a Szovjetunió rádióállomásainak a
műsorát A műsor keretében előtérbe helyezik
az olyan társryakat, amelyek a légi támadások
és vegyi támadások elhárításának
gyakorlati
módjairól szólnak. A napiparancs értelmében
kibővítik a szovjethadseregnek és a szovjetha
jábsdaak szóló rádióadásokat i*.

Mm repitööépeü ertümtmm Mnraddso
angol m m

Roma, május 9 Az olasz főhadiszállás 338. közleménye.:
Csütörtökön felderítő repülőink » Földközitenger nyugati részén két csatahajótól, egy repülőgépanyahajótól és uieg nem állapított száma cirkálótól és torpedórombolótól kisórt nagyobb ellenséges hajókaravánt vettek észre.
Torpedóvető repülőgépcink vadászgépek kíséretében vakmerően megtámadták az ellenséges hajóegységeket és megtorpedóztak két cirkálót, egy
torpedórombolót és nagy tonnatartalmú kereskedelmi hajót.
A hajóköteléket azután bombavetöalakulataink
vették heves támadás alá és eltalálták ax egyik
csatahajót, a repiilőgépanyahajót, valamint két
nagytonnatartalmu hajót. Késő délután és az éjszaka folyamán torpedóvetörepülögépeink másodszor is eltalálták torpedókkal a repiilőgépanyahajót és az egyik csatahajót. Vadászgépeink és a
hajókaravánt védelmeáö ellenséges vadászok között kialakult heves légihanc során tizonhárom
Defiant- és Hurricane-mintáju angol repülőgépet
lelőttünk; öt olasz repülőgép nem tért vissza támaszpontjára, három gép, fedélzetén sebesültekkel,
megrongálódott
További három angol repülőgépet a német vadászgépek lőttek le.
Az Égei-tengeren gyalogsági és tengerészeti
osztagaink a légierő és hadihajók támogatásával
elfoglalták Szamos? és Fúrni szigetét
Légiegységeink torpedókkal eltaláltak két npgy
hajót és ogy 7000 tonnás cirkálót, amely lángoktól és füstoszlopoktól körülvéve, oldalára fordult.
Északafrikában a tobruki arcvonalon tüzérségi
tevékenység folyt. A május 7-ről 8-ára virradó éjjel az ellenség a levegőből és a tengerről bombázta Bencrbázit; az áldozatok száma csekély, a
kár jelentéktelen.
Német légiegységek bombázták a tobruki kikötöbcrendezcseket és a kikötőben horgonyzó e.llrnséges hajókat; találatok következtében két hajó
súlyosan megrongálódott.
Keletafrikában Aladzsi szakaszán heve- tüzérségi és légi előkészítés után aa ellenségnek si-

ellen

került elfoglalni egyik állásunkat, de erélyes ellentámadással ismét visszavetettük és érzékeny
veszteséget, okoztunk csapatainak. (MTI)

Angol repülöiamadás Ifamdurg
es Bréma ellen
Berlin, május f>. A Német Távirati Iroda jé
lenti: Az angolok a péntekre virradó éj/'
erősebb rajokkal
behatoltak
Északnyugat'
metország és É'znknémetország
fölé és <oM>a'
nó- és gyújtóbombákat dobtak le többhelyüti,
többi között Hamburgra és Brémára. Az eddig
érkezet jelentések szerint a német légvédelem
szétszórta az ellenséges kötelékeket
és
t
csökkentette a támadás hatását• Említésre©0''
tó kárról eddig nem érkezett jclerrtés

Portugália nem vár támadást
de azért készülődik
Lisszabon, május 9. A portugál kormány Pe"'
teken nyilatkozatot tett közzé P e p p c r szenát°r'
nak május 6-án a washingtoni szenátusban **
Egyesült-AHaniok kormányához intézett felszól"
tásával kapcsolatban. A szenátor ugyanis : ' rr ;
kérte az Egyesült-Államok kormányát, ll0S
szállja meg az Azori- és üjöhlfok-szigetek21
kormánynyilatkozat kijelenti, hogy a portugál
mányn a k oddig egyetlen javaslatot sem tettel ;'f'
ra vonatkozóan, hogy bármelyik hadviselő
vagy bármelyik más harmadik állam esetleg h" ? f
nálatba vegye a portugál partvidék b á r m e l y i k
kötőjét vagy támaszpontját, vagy bármelyik P®{
tugál szigetet. A kormány megerősítette a* '
lantióceáni szigetcsoportok védelmi berendezés'- felségjogának mintegy hangsúlyozásaként, se *
ért is, hogy ellenállást tudjanak tamWitarií rep
veres támadásokkal szemben, bár a kormány
madást nem vár. (MTI)

ü szegedi egyetemre jönnek a délvidéki bölesési *
orvos- és gyégyszerészhallgatók
Szabadka, május 9 A városparanösnokság
közölte, hogy azok az egyetemi hallgatók, akik
eddig jugoszláv egyetemeken tanultak, tanulmányaik zavartalan folytatása érdekében utar
msi engedélyt kapnak. A joghallgatók a pécsi,

• bölcsészek 'és orvostanhallgatók,
valamit
gyógyszerészek a szegedi, a többi egye4®
hallgatók pfedig a budapesti egyetemen futathatják tanulmányaikat. (MTI)

Rendelet a kóz|óieti szövetkezetekről
Budapest, májns 9- A kormány rendeletet
adott ki a közjóléti szövetkezetekről A rendelet úgy intézkedik, hogy a közjóléti szövetkezetek alapszabályaiban különösen a következőket kell megjelölni a szövetkezet céljaiként:
1. Készpénz- és anyaghitel juttatásával
a
megélhetésükben veszélyeztetett sokgyermekesek
Önálló gazdasági létének megalapozása,
vagy
kedvező gazdasági viszonyok közé való telepítése és ezzel a népesség szaporodásának előmozdítása, továbbá ezek részére 'családi házak építésének vagy tatarozásának
elősegítése.
2. Az előbb megjelölt
családok
tagjainak
munkaalkalmak
biztosítása, közös
munkájuk
megszervezése és ezek gazdasági erkölcsi, szellemi felemelése útján az életviszonyok megjavítása, a társadalmi kiegyenlítődés elősegítése3. A megjelölt családok tagjai
érdekében
termelő üzemek létesítése és a legjobb értékesfté? előmozdítása és ezzel kapcsolatban gyt-

Tarlós ondolőlós
hajfestés tökéletesen, felelősséggel

^iftntah
JuROi)ics-tér 11.

'

hölgyíodrászn Tel. 14-.il

M

korlati szakembereknek
a szövetkezet
ben való kiképzése. A szövetkezet elnöke <*'<
vényhatóság első tisztviselője,
illetve a
vátos polgármestere, aki egyben az igazfjei
elnöke
(MTI)
^

Csitárv Emil Székesfehérvár
uj Hispánia
Budapest, májns 9. A kormáuvz'ó a '^'gj 0
miniszter előterjesztésé re dr. Csitdry
K^^éf
kesfehéi-vár város polgármesterét Székes
vár sz. kir. város főispánjává nevezte tel*

liz százalékos á r e m e l é s
a fehéraematisztitó ipa ( M
Budapest,

május 9.

OÍE

Az
ÁREUAOŐRZEF

^

gos kormánybiztosa rendeletet adott
'
szerint a fehérnemütlsztitó iparosok
nemű ós ruhanemű mosásáért éa ^ j j o í
az.eddigi összeg szerinti vállalási
*
feljebb W százalékos
felárat
&
a,.felár nem számítható fel a v e g y L i n
tónt tisztító* vállalati árai utáu- ( ^ é .

A fagyos május
károkat okoz a mezőgazdaságban
Igen gyenge gyümölcstermésre lehet számítani
(A Délmagyarország
munkatársától)
Az)
időjárás hónapok óta tartó r.endcellcnességei"ek szinte betetőzés© a jelenlegi szokatlanul
hűvös május. A tavaszi virágzás, a simogató
taeleg napfény hónapja bizony, alaposan r'áeáhírére és a hirhedt őrgonavirágzásos éjszakák, de a nappalok is olyan hűvösek, hogy
Sf
>kszo.E az őszt juttatják az ember eszébe.

*

tását a hűvös idő. A mezőgazdasági felügyelőségtől nyert értesülés szerint fagykárt ugyan
sehonnan sem jelentettek, a hideg idő azonban
akadályozza a virágzás kifejlődését. A virágzás megindult a gyümölcsösökben, de nem tud
teljesen kibontakozni. Az almafa már elvirágzott a többi gyümölcsfajták virágzása most
tart. A gyümölcsösök már eddig is hatalmas
kárt szenvedtek as árvíztől,
a gyümölcsfák
fele kipusztult a tavalyi és az idei árvízben.
A tavalyi facsemete-akeió ugyan sok hiányt
pótolt, ezek a fák azonban az idén még nem
teremnek, úgy, hogy az idén igen gyenge gyümölcstermésre lehet számítani,

'A rendellenes idő a mezőgazdaságban érezn i leginkább káros hatását A mezőgazdaságiak meleg, napfényes, száraz időre lenne ssükkülönösen ott, ahol a vadvizek késői Iei'oaulása miatt a földek még mindig nem száradtak ki. Ehelyett időnként eső öntözi a földeket, ami szintén rossz hatással van az amúgy
•s vizasel átitatott földekre.

A kalászosok és a konyhakerti vetemények
ugyanosak megsínylik a hűvös időt. Ha néhány
napon belül bekövetkeznék a meleg, száraz, napos idő, itt még sokat javulna a helyzet.

Főleg a gyümölcsösökben egezleli káros Ha-

Szeged mély részvéte mellett
kisérték el utolsó útjára dr. Vinkler Elemért
( 3 Délmagyaitiország munliatársától)
Pénzkén délntán Szeged egész társadalmának
"szinte részvéte mellett temették el a tragikus
"ttt-elenséggel elhunyt dr. Vinkler
Elemért,
őseged közéletének halottját. Fél 4-től kezdve
^tafglt villampsok vitték a gyászoló közönséee
t a Dugonics-térről a belvárosi temetőbe,
a halottasház előtt 4 órára sokszáz főnyi
Oszoló közönség gyűlt össze. A megjelentek
[') j f a i b a n ott volt Szeged hatóságainak, társatahnának, intézményeinek valamennyi vezető
ra ^énisége, valamennyi társadalmi réteg, taj ."taiai, városiak eggyé válva a gyász lesújtó
jtaésébetí. Dr. Tukats Sándor főispán és dr.
.
József polgármester vezetésével megje6
°t a város vezetősége és számos törvényhatóbizottsági tag. Falkay Gyula ítélőtáblai
vezetésével ott volt a bírói kar, ott volta az ügyvédek.szinte teljes számban és ott
^ t a szegedi papság, vidékről is számosan eltatek a szegedi belvárosi egyházközség világi
é k é n e k temetésére: Csepregi Imre pápai
taelátns^ makói plébános, Jakabb Gyula korr^nyfőtauácsos, deszki plébános és Szalma
^ef szőregi plébános. Szabadkát, az elhunyt
Elővárosát di-. Bíró Károly, a város utolsó.
^Uanen előtti polgármestere képviselte. A tár_ ta'íni egyesületek, amelyeknek a megboldo* vezetőségi tagja és lelkes támogatója volt.
f^szfátyollal bevont zászlók alatt vonultak

M temetésrea

A gyászszertartást,
kétely I
néhány perccel kezdődött
• GlatlMAer Gyula megyéspüspök végezte

...

Beivárosi Mozi

Etól hétfőig

i , 7 cs 9 órakor

nagyvilági no

% « í b i s u francia film a könnyüvérö, tahn.
"'üogásu félvilághők
Főszereplők
°ABY MOHLEY és JÜLE3 BKRRY
Azonkívül:

* j*< és

PflN urak a leányszoktetöi

fegrtő
burleszk.
A pompás, friss.
*A<*YAR
és U F A
HÍRADÓKBAN
és u ' a í > b világesemények: Kormányt Uronk
IP ; V , Ü h r c r t a , á J k o z á t a « főhadistólláson. —
kcr^
— A Sórög Irout, Latniatol Athénen
"tan f 0 1 v 6 g i a a Fcloponozoszon. A gyors
^ p a t °k ünnepélyes fogadtatása Budapesten.

DÉLMÁGYÁROKSZAÜ
SZOMBAT, 19-iL M Á J U S 10.
aki csak jogász, nem jogász; ezért vállalt táp*
sadalmi szerepet.
Dr. Kogutowics Károly egyetemi tanát) *
Magyar Élet Pártja szegedi tagozata nevében
bű'ösúzott a kiváló férfiútól, aki es politikai
harcok közepette is megőrizne
higgadtságát,
úriemberi mivoltát és ezzel a magatartásával
sok barátot, tisztelőt szerzett magának.
Dr. Domokos László a Baross-Szöveteóg köz*
pontja nevében beszélt, dg. Papp Nándor a
„Szegedi Uj Nemzedék" nevében mondott beszédet, dr. Meskó Zoltán tiy. orvostábornok' a«
orvosi kamara nevében, amelynek Vinkler Elemér ügyésze volt,-vett búcsút a megboldogulttól. Szeilz Ferenc a Baross-Szövetség szegcdi
csoportja, végül dr. Nérncdy Gyula a Tömörkény Irodalmi Kör képviseletében búcsúzott
Vinkler! ElemértőL
A koporsót ezután az énekkar gyászdalaitól kísérve, a családi sírbolthoz vitték, ahol
örök nyugalomra helyezték dr. Vinkler Elemért.

FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ

teljes papi segédlettel. A segédleiben résztvett
Sopsieh János prépost és Halász Pál belvárosi
plébános. A kjírust a. püspöki szeminárinm növendékei szolgáltatták Kapossy Gyula vezetésével. A szertartás végén

!

Halálos aufóéázotás
a nemzetközi ufón
(A Délmagydfország

a megyésfőpászlor

munkatársától)

Halá-

los kimenetelű éjszakai autőgázolás történt

megindult Hangon imádságot mondott. Kiemelte Vinkler Elemér tulajdonságai köziil azokat,
amelyek őt mint embert nyájassá, kedvessé,
mint családapát gondossá, mint közéleti férfiút önzetlenné és sokoldalúvá tették. Értéke
hitvalló voltából származott. Ez adott
neki
erőt, hogy kötelességeit teljesítse. Ha a közéletben sikerei voltak, mindezt hiivallő voltának
köszönhette, mert cz érttette meg vele, hogy
a közéletet nem egyéni célok érdekében lehet
eredményesen szolgálni
Az énekkar gyászdala után
a buesubeszedek
hangzottak eL
Dr. Muntyán István ny. ítélőtáblai elnök a
belvárosi egyházközség és a város katolikus
társadalma nevében mondcjít búcsúbeszédet
Két nemes tulajdonságát emelte ki a megboldogultnak: sziklaszilárd katolikus hitét és ezzel párosult előkelő műveltségét, nagy tudását,
amelyeknek révén nagy eredményeket ért el.
A katolikus társadalom most hitet tesz mellette, bogy jó munkát végzett életében.
Dr. Tóth Imre a szegcdi ügyvédi kar és a
Katolikus Kör nevében mondott istenhozzádot
a kitűnő kartársnak, a, Katolikus Kör hosszú
időn át volt alelnökének. Vinkler Elemér harminc éven át harcolt a jogéri, — mőudotta. —
Harminc esztendőn át mindig
másokért harcolt soha meg nem botlott, mindig emelt fővel járt. Az volt a nézete, hogy az a jogász.

«

nemzetközi úton a Legeza-Csárda előtt. Pénteken a kora reggeli órákban a járókelők a csátjDA előtt egy súlyosan SÓT ült, eszméle Hon középkorú férfit találtak. Értesítették a meaitöket, akik az ismeretlen férfit életveszélyes állapotban, koponyaalapi töréssel és

agyrázkó-

dással a közkórházba szállították.
A nyomozás megállapította, hogy a férfit
még csütörtökön éjjel valószínűleg egy teherautó üthette el. A férfi, akiről időközben meg*
állapították, hogy Nagy István 36 éves MAV>
alkalmazottal azonos. Csütörtökön est© ittas
állapotban haladt a nemzetközi úton és a rend!' őrség feltevése szerint az ő elő vigyázatlansága
következtében következett be a szerencsétlenség. Heggel a közkórház jelentette, hogy Nagy
István a reggeli órákban az elszenvedett sérüléseibe belehalt.

S/tülINYI MOZI
MÁTÓL mindennap

a, 7, U*

A legremekebb vadnyugati film!

WARNER BAXTER

I

A PRÉRI HŐSE.
A legvidámabb, gáláns bandita, a női szivek
bálványa

CISCO

KORZOBAN

A KEK M A D A R

a száguldó lovas

A KÉK MADÁRT

Aranyos, izgalmas, vidám kaland, mindaz amit
Texas adni tud! Száguldó tempó, mesteri iovasbravurok. Ropognak a fegyverek, vadnyugati szerelem.

A KEK MADÁRTÓL

SZENZÁCIÓS KÍSÉRŐMCSOR:
•Játék cs sport*, »Ali Baba Kínában*
Rnmck nj Híradók: villámháború az Olifnpofrtól Athénig, KORMÁNYZÓ URUNK LATOR ATASA HITLERNÉL, — páncélosok a i i * " '

mindenki

mindenki

szivéhez

meg f o g j a

szól!

nézni!

m i n d e n k i meg fog j a v u l n i l
Szombaton d. e. fél 11 éa d. u. fél 3-kor isko
lai ifjúsági előadások.
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sivatagban
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Széleskörű szociális munkáról
számoltak be
a Katolikus Növédll közgyűlésén
Délvidéki leányinternátust épít a Kivédd
Egyesület
(A Délmagyarország
munkatársától)
A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület pénteken 5
érakor cendezte meg évi közgyűlését, amely
nek időpontját legutóbb Telekj P á l miniszter
elnök halálesetének hirtelen
bekövetkezése
miatt elhalasztották. A közgyűlést nagy érdek
lődés mellett nyitotta meg dr.
Csikós Nagy
Józsefné elnöknő. Napirend előtt megemlékezett gróf Teleki Pál tragikus haláláról és az
elhunyt miniszterelnök kiváló egyéniségérők
nagyszerű munkásságáról. A gerinces magyai
ember ée jellemszilárd férfi
mintaképeként
méltatta Teleki Pált, majd az egyesület ügyé
szének: dr. Vinkler. Elemérnek váratlan
el
hunytáról emlékezett meg kegyeletteljes sza
vakkal.
A i elnökasszony ezután rátért megnyitó be
szedére, amelynek bevezetőjében felsovolta
a
legutóbbi évi közgyűlés óta bekövetkezett tör
ténelmi eseményeket és hangoztatta, hogy nekünk, szegedieknek különösképpen örvendetes
a D é l v i d é k visszatérése. Utalt ezután az Aetio
Catholiea ezévi jelszavára: ..Mindent Szent
István országáért!" és hangsúlyozta, hogy ennek • jelszónak megvalósítása érdekében dolgozik a Katolikus Nővédő Egyesület is. Az
egyesület az elmúlt esztendőben fennállásának
n e g y e d i k évtizedébe lépett és
tovább haladt
azon a z úton, amelyet kijelölt a maga számára. A Nővédő Egyesület negyedik évtizede
áll a s z o c i á l i s és karitatív eszmék szolgálatú
ban és évről-évre gyarapítja az eredményeket
• nehéz feladatok elé háruló anyag! korlátok

ellenére is.
Dr. Csikós Nagy Józsefné elnöknő nagy tetszéssel fogadott megnyitója után S z é l i Erzsébet
titkárnő olvasta fel tökéletesen s minden részletében pontosan kidolgozott titkári jelentéséi. Be
számolt az elmúlt évben történt elnökváltozásról
amikor a lemondott Raskó Istvánná helyébe egyhangú lelkesedéssel dr. Csikós Nagy Józsefuét va
iasztották meg elnöknővé. Felsorolta az egyesület
nagyarányú munkásságának minden fázisát és fel
említette, hogy a kiterjedt, nagyszabású jótékonysági munka nagy anyagi áldozatokkal jái. amelyeket a társadalom és a hatóságok
segítségével
tódnak előteremteni. Megemlékezett egy nemes
emberbarát: néhai Fóliák Manó végrendeleti hagyatékáról, amely az egyesülelet 300 pengőhöz
juttatta, majd rátért arra, hogy milyen ünnepségek keretében gyakorolta a? egyesület jótékonyságát, hányan s milyen értékű segélyhez jutottak az
elmúlt esztendő folyamán a Nővédő Egyesület ne
mes célkitűzéseinek megvalósításából.
Dr. B u é e s Béláim alelnöknő a Zsófia Napközi Otthon működéséről számolt be, majd L e
hótzky
Károlyné a Szent Erzsébet-leányinternátus működését ismertette. P i n t é r Ferencné alelnöknő a nővédő iroda jelentését olvasta fel. Ezután ismét Buócz Béláné emelkedett szólásra és
a gyermek-ebédeltetési akció lefo'ytatésárój számolt be. Ezt a rendkívül nagyjelentőségű, szép akeiót a szeretet-gyertyák jövedelméből tartják fent.
1274 pengő költséggel 4 hónapon át 4350 ebédet
osztottak kí az arra rászorult iskolásgyermekek
között. Pintér Ferencné a laboratóriumi assziszfensnőképző tanfolyam eredményeiről emlékezett
meg, felolvasva B l a z s ó Sándor egyetemi magántanár, a tanfolyam vezetőjének jelentését. A
Patronfissz-téstfilet munkájának beszámolója következett, amelyet Tőrök Sándorné terjesztett elő
« felolvasta az uj patronesszek névsorát, majd nr
Anyák Kórének és » Szent Erzsébet-I.eánvkörnek működését ismertette,
A távollevő S z i l á g y i Ferenc pénztáros je
lentését dr N a h o t z k y Endréné olvasta fel A
jelentésből kitűnt, bogy >z egyesület évi 52579
pengő költségvetéssel dolgozik. Az egyesűit'. vagyona jelenleg 1FI1.T17 pengő. A számvizsgáló bizottság jelentésit V é k e s Bertalan terjesztette
elő. A köV.gyfttés elfogadta a Jelentéseket és mind
a pénztára «mak, mind a számvizsgáló bizottságnak
R felmenteénvt megadta.
V é l i Erzsébet ismertette ezután »r, »i tiszti
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kar jelölésére kiküldött bizottság jelentéséi. Felsorolta azokat a tisztségeket, amelyek úgynevezett örökös tisztségek s amelyekre nem kellett jelölést lefolytatni. Igy helyükön maradtak az örökös diszelnökök, védőnők, Csikós Nagy Józsefné
elnökasszony, míg a tisztikar a következőképpen
alakult: helyettes elnöknő lett: dr. Buócz Béláné
alelnöknő, alelnökök: Lchótzky Károlyné, Pintéi
Ferencné. Török Sándornc és Buócz Béláné. Titkár: Széli Erzsébet, pénztáros: Szilágyi Fererc
Az ügyészi állást nem tartották ildomosnak betölteni s egyelőre L á z á r István ügyvédet bízták
meg erre az esztendőre az egyesület ügyvitelével.
Dr. Csikós Nagy Józsefné elnöknő zárószavaiban üdvözölte Buócz Bélánét, az uj elnökhelyettest. majd bejelentette az 1907-i alapszabály elavult szakaszainak módosítását, amit a belügyminisztérium jóváhagyott és előterjesztette az
ügyrend egyes szakaszainak
megváltoztatását,
amihez a közgyűlés hozzájárult. A módosítást felterjesztik az egyesület fővédnökének: G l a t t f e l d e r Gyula megyéspüspöknek
jóváhagyás
végett. A közgyűlés elhatározta
még, hogy
testületileg
részt
vesznek
GlsJtfelder
Gyula megyéspüspöknek jubileuma alkalmából

nincs.]

tartandó szentmisén ós közös szentáldozással
ünneplik meg a megy és főpásztor jubileumát
Megtárgyalta még a közgyűlés dr. Pálfy
zsef polgármester kérését a délvidéki
leányi*
ternálus felépítésével kapcsolatban, amely a
Nővédő Egyesület, telkén történik állami kölcsönnel-

Halász Pál dr., az egyesület lelki igazgatója
szólt még néhány lélekemelő szót a közgyűléshez, felolvasták Nagel Manóné érdekes indítványát, amelyet a közgyűlés az elnökségnek
adott ki tanulmányozás végett Végül az elnökasszony indítványára a közgyűlés köszönete'
szavazott Glattfelder Gyula megyéspüspöknek,
dr. Raskó Tstvánné alapító elnöknőnek. Tara'
jossy Béla ügyészségi elnöknek, Csiky Je 8 "
börtönigazgatónak, Halász P á l belvárosi ple'
bánosnak ós másoknak az egyesölet támogatásáért A közgyűlés lelkes hangulatban fél 8 Óra
tájban ért véget

Ma este 8

A Tisza szállóban

a danzigi Kindscher-Trio

Jegyek a helyszínen

Kamarazeneestje

Gyilkosság - egy szoknya miatt
M sxegedl tábla 40 évi

fegyházra

(A Délmagyarország munkatársától)
A vézna, szegényes öltözetű dobozi kis cselédleány a
gyilkosság elkövetése után öngyilkossági gondolatokkal foglalkozott, majd két kisgyermeke
jutott eszébe ós ezért önként jelentkezett
a
csendőrségen— G. Szabó Róza vagyok — mondotta a
Csendőrök előtt —, megöltem özvegy Korponai lstvánnétA szörnyű szavak után eszméletlenül asuhant el. A nyomozás megállapította, hogy a
33 éves G. Szabó Róza hosszabb időn keresztül
csekély díjazásért apróbb szívességeket
tett
Korponai Istvánná 89 éves özvegyasszonynak.
A gyilkosság napján is már a korareggcli
órákban ott volt özvegy Korponainé lakásán,
vizet hordott, piacra ment, m a j d az esti órákig elbeszélgetett az özveggyel. Korponainé
pálinkával kínálta meg, majd a beszélgetés G
Szabó Rózára esett, akinek két gyermeke volt.
A rágalmakat a kis cselédleány önérzetesen
utasította vissza, amiért az idős özvegy kemény szavakkal utasította rendre. Szó szót követett, majd Korponainé kést kapott fel ée az
zal támadt a leányra. G. Szabó Róza kicsavarta a kést az özvegy kezéből, ellökte n n g á ' ó l .
úgy. hogy az idős asszony a kemence padkájába vágta H fejét. A magával tehetetlen asz
szonyrn a cselédleány ezután sámlival
támadt,
többször féjbeiltötfe majd tekintete az egyik
széken fekvő szoknyára eseti F.lhatározta magában. hogy a szoknyát megszerzi. A tehetetlen
asszonyra ezután még több illést mért. majd
amikor látta, ho:ry Knrpnnainébnn még van
élet, felkapta az asszony kezéből kicsavart kést,
as özvegyre térdepelt és háromszor n nyakába
szúrt. Korpo na inét ügy találták meg másnap
holtaű a szomszédok

Hirtelen

rlhatárorással

öltem

meg

—

ítélte a

gyilhos

cselédleányt

mondotta G. Szabó Róza kihallgatása sortó'
A szoknya megtetszett, el akartam lopni. T®";
tam, hogy úgyis megbűnhődök
Korpou^
bántalmazásáért és hogy a lopásnak ne lcfftó"
tanuja, — megöltem . • A gyulai ügyészség szándékos
emberölő
párosult rablás miatt indított eljárást a
kos cselédleány ellen. Ügyét nemrégiben ^
,
gyalta a gyulai törvényszék és szándékos cV\
berölés, valaanint lopás miatt nyolcévi
házbüntetésscl sújtotta. Ügye fellebbezés
tán pénteken került a szegedi ítélőtábla
tanácsa elé, amely megsemmisítette a töi' ve 9
szék ítéletét és tízévi fegyházra emelte 0
cselédleány büntetését

Beszámol
az ingyen gázálarc-afccfór^
Í

FÉI

Budapest, m á j u s 9- V a s á r n a p délben
t
órakor ad beszámolót Anna főhercegassztf 1 ^,.
Légoltalmi Liga országos elnöke arról a 5 ' j ^ t
jelentőségű akcióról, amely közé] 3 éve ' " ^ j .
9
meg azzal a nemes Béllal, h o g y ingV*
arccal lássa el a szegénysorsú népet. A
közönség nagyobb megterhelése nélkül 8
déglői számolócédulák fillérei ée u é h á " ^ ^
sas összejövetel bevételéből olvnu tek"1
0
összeg gyűlt össze, amely lehetővé tett'- p .
ezer ingyen gázálarc kiosztását és ''''"," v á r t
mások felszeretését. A nagy érdeklődés^'©
^
rádióelőadás pontosan beszámol a " f t
minden állomásáról, számol ad a bef<"-v ^ 1
delmekről ás kiadásokról. Anna heree

köszönetet mond a megértő ma»y a r
loxnuak, amelynek megértése a ritka
lehetővé tett*

^

;

'

t

Fiume és a magyar
kereskedelmi tengerészet
megteremtése

!M

t

,

Milánó, május 9. A Solle, Olaszország közgazdasági napilapja >Fiume helyzete* cimü cikkébein
azt irja, hogy Fiúménak Magyarország számár8
nagy jelontősége van. A jövöben az lesz a helyzet, hogy Fiume és Magyarország között a forgalmat igen tekintélyes mértékben lehet majd lokoini. Eddig csak Jugoszlávián át volt lehetséges a
forgalom lebonyolítása, amit jugoszláv részről
akadályozni igyekeztek, de mostantól kezdve Magyarország az összes lehető könnyítések felhasználásával veheti igénybe Fiumét és Horvátországon keresztül könnyűszerrel bonyolíthatja majd le
tengeri áruforgalmát. A magyar kereskedelmi tengerészet megteremtése ebben az uj helyzetben egyáltalán nem lesz nehéz. A magyarok nem is késlekednek majd kereskedelmi tengerészetük megteremtésével és igy a legmesszebbmenő lehetőség
kiaknázásában. Magyarországnak Fiume nagy
előnyére szolgálhat (MTI)

ÍJ

mindennapi
fogápolás egy

kevés ODOLfogpéppel.

REGGEL

I

és esi* használjon *
"1 ODOL-iegpépet Ennél
hab;» behatol a szájüreg
l legelrejiettebb hajlataiba is
elpusztítja a káros mikroj bákat « •r&rti a foghust
At ODOL-fogpáp megaka' dályozza az ártalmas logkő
V képződéit, foga vakító
\ lehée leiz, ugy, hogy
'A mindenki megesoöflja

W '

Eris személyforgalmi korlátozás a ffunánfuli vasutvonalakon
Budapest, május 9. Kz 'Államvasutak igazgatósága értesíti az utazó közönséget, hogy
forgalomtechnikai nehézségek miatt
május
10-éri 0 órától kezdve a dunántúli vasúthálózaton, valamint a Komárom—Érsekújvár vonalon átmenetileg erős személyforgalmi korlátozást kénytelen életbeléptetni. A korlátozás mértékéről, illetve a közlekedő forgalomról tájé
koztatást adnak az állomások, valamiut Budapesten a MÁV igazgatóságának felvilágosító
irodája, amelynek távbeszélő hívószáma: 22—
80—10. (MTI)

„Sz előítélet és a babona
akarja útját állni a modern
zenének"
Rozáky István előadása az fictio Caftiolica
szabadegyetemén
(A Délmagyarország munkatársától) Az Actio
Gatbolica szabadegyetemi előadássorozatában pénteken este K o z á í í y István tartott nagy érdeklődéssel kisért értékes előadást a piaristagimnáziuru dísztermében modern zenei problémákról.
Kifejtette, hogy a mai zenét s ennek keretében a
mai magyar zenét világnézeti, művészeti és társadalmi szempontból kell vizsgálat tárgyává tenni
A modern zenével szemben igen sokan helytelen
álláspontot foglalnak eL A modern zenét is csak
a
gy értjük meg. ha benne az örök emberi mivolt"ak, az emberi érzelemvilágnak kifejezését látjuk
1
nem igyekszünk belevinni különféle világnézeti
kérdéseket A művészi szempont szerinti vizssá•atban elsősorban a zenei történés négy dimenzióiának helyes felismerése a döntő, ez mutatja meg.
"Ogy miképpen kell értelmezni a »nemzeti zene*
lényegét.
Zongorán előadott hangképekkef illusztrálta ezután azt az érdekes megállapítást, hogv a mai zene nagyrészt a halál költészetéből indul ki és míg
8
középkori muzsikának újkori zenévé való átalakulásában elsősorban az »érzelem misztikájának «
folt döntő szerepe, addig a modern muzsika a*
értelem és az akarat misztikus feszültségen épül
A modem zene társadalmi problémáit boncolgatva rámutatott a német és m a gyar zene közötti
reuyegeg különbségre. Az előítélet ée a babona az.
a,
uely a ma! magvar zene s általában a modern
útját akarja állni, hogy kizárólaffosságot kő
^eteljen valamelv iránvzat számára. A zene azonban éppúgy, mint minden művészet, nein tűr semJ"itéle korlátozást s icy »az egvedül üdvözitő sti"isba vetett hitr nem cgvéb szürke babonánál.
A közönség nngv érdeklődése közben ezután a
na
'lgatók által megadott zenei témákra stílusok
szerint jcHegzeles szabad rögtönzéseket játszol!
* zongorán.
_ A rendkívül érdekes előadást az elnöklő dr
^SÖRÍ Endre főiskolai lanár köszönte meg,

^TilTsZftLIIMf
Sessas. K o v á c s
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Jtóssntli La'os-sugArut 97, Te'efon 18-35.

Didergő riport a fagylaltról. *.
Mivel hamisítják és hogyan ellenőrzik a mostani »rekkenő meleg napok*
íagyialtját ?
(A Délmagyarország munkatársától) Május
van és minden rosszindulatúan ellenkező véleménnyel szemben igenis itt a tavasz, sőt — tessék
csak megfigyelni — roppant gyors léptekkel közeledik a nyár is. Az ember ebben a rekkenő ma
jusi forróságban alig birja jnagántartani a télikabátot. S ebben a nyárközeledési melegben igen
aktuális lett a fagjlétprobléma i 8 . Az ember
megy az uteán, kimérten didereg egyet-kettőt s lilára melegedett ajkaink egyéb kívánalma sincs alkalmasint, mint elszopogatni a helyvet komolyságának megfelelő hangulattal egy tölcsér fagylaltot. Bemegy hát egy fagylaltozóba s miután kellő
okiratokkal bizonyitja, hogy szellemi erejének teljes birtokában van. vesz és szopni kezd jpbb ügvhöz méltó buzgalommal egy adag Ízletes jeget.
Mielőtt azonban belépünk a fagylaltozóba, álljunk meg egy pillanatra s nézzük meg: mi minden
történik addig, míg s f a gylalt eljut odáig.,,

A hamis fagylalt
Vegyünk fel hát egy jól bélelt télikabátot s Kísérjük végig a fagylalt útját: Sietünk kijelenteni,
hogy nem helyi fagylaltszerzőkre értendők, amit
elmondunk. Valamikor hamisították Szegeden is a
fagylaltot, az az Idő azonban már megszűnt, mert
a Mezőgazdasági Vegykisérleti és Paprikakisérleti
Állomás keretében mükődő élelmiszervizsgrlati
szervek munkája nyomán rájöttek a fagylaltkészitök. hogy legjobb üzlet a tisztessé*. Az állomás
vezetője: S z a n y i István fővegvész behatóan foffilalkozott évek Óta a fagylalthamisitás problémájával s tőle tudtuk meg. hogy miiven szerek azok,
amelyekkel a fagylaltot meghamisították, az arra
illetékes hamisító közegek

Fagylalt zsebórával
Néhány évvel ezelőtt Budapesten élelmes fagvlaltkészitők harsogó reklámmal hirdették at uj
találmányt amely »torradalmasitja« a fagvlaltgyártást. Az njltáa különféle »Molkin«-nak és
»Polima*«-nak elnevezett fagylaltporokból állt.
amelyet akként is népszerűsíteni kívántak, hogy
a vevőknek a fagylalt mellő kölnivizet, zsebórát,
c.ukrászkabálot és tfagyfohsapkát*, meg sok más
apró csecsebecsét szolgáltak ki minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. El is terjedtek a fagylaltporok hihetetlen rövid idő alatt.
Aztán Jött a hivatalos fagylaltpor-vizsgálat
Megállapították a mikroszkóp alá belvezett fagv.
la ít porokról, hogy kátrány festéket, cikóriát vizfestéket valamint Úgynevezett pektín-Jéle duzzasztó anyagokat, náint acargal, gelatln, keményítő, sth tartalmaznak Esek az anyagok ártalmatlanok ugyan, a fagylalt előállttéeánál azosbaw

azért nem engedhetők meg, mert lényegeden olcsóbbak és mivel iparilag előállított pótanyagok,
nincs meg bennük az a vitamin, ami a (tisztességes fagylaltoknál* a felhasznált gyümölcs révén
benne van a készitménvben. A citrom helyett hasa.
nált boj-kösav ártalmatlan az emberi szervezetre,
de nyomába se jut a valódi citromból készített
fagylaltnak.
Summa summarum: a megállapítás szerint a!
(fagylaltporok felhasználásával készült termék
csak festett és izletesitett enkro? viz, amely «
fagylalt nevet csak bitorolja*. A fagylalthamisitásnak egyik legfőbb érdekessége, hogy lényesében a mezőgazdaság rovására történik. A fagy.
laltkészités ugyanis a dolog technikai részétől éltekintve. teljesen a mezőgazdaságra támaszkodik
a gyümölcs és a tejtermékek révén. Mármost *
pótanvagok ipari termékek, tehát Kiküszöbölik »
mezőgazdaság bekapcsolódását. Elgondolhatjuk,
hogy milyen kárt jelentett ez a kikapcsolódás «
mezőgazdaság szempontjából például egyedül Budapesten is, ahol egy-egv idénybei) fill -7(1.900 pencö értékű fagylalt fogyott el naponként. Szegeden
csak egv alkalommal állították össze a napi statisztikát. amely szerint a napi forgalom lt.500
ponfföt tett ki. Hűvös nap volt.

Bülckfa-malck mint mogyoró és egyé
háborús fagylaltérdekességek
Ne csináljunk Belőle titkot: a fagylalt terüle'éwi
is vannak bizonyos anyaghiányok a jelenlegi fagyos állapotok miatt. Igy például előfordul, hogr
az emher szorgos kutatás ellenére sem talál kávét Mit se tesz, mondják egyesek és megpiritanak
néhány alkalmas bogvófajtát. Nem rajtnak muttfc
utóvégre, ne tessék bolondozni a kávéval ottmeszsze Braziliában. Vngv ba netán valami nehétsé
aek miatt nem találnánk esetleg mogyorót például: »7 se baj. mert a mogyoró belveti bükkfa
őrleménvf is lebet használni. A vadgesztenye és
etrvobek i« azerenelnek a sorozatában Ezek ellen
kérlelhetetlen bábornt Inditottnk" a hatóságok, az
eljárást és a vad dolgok kiküszöbölését nagymértékben lehetővé tették" a S z a n v f Tstvfin fő
vegvésr Utal rendszeresttett veevvizsgátafok.
Nincs többé fngylalttitok, a mikroszkóp mindent fölfed Ezek után tehát mindenki nvoeodtau
megnézheti a jelenlegi szév> májusi napokban s
hőmérőjét s aztán megrémülve a nsgy hőséétől
azonnal siessen a fagvlaltozóba és jelentse ki kereken és- víssrautasithatatlanul:
— Ar élet savanyu, as idő hideg:
mejtritrom fagylalt vagyok...
Lehet azonban, hogy er is hamjsitás: hátfc*
az emuer is már csak oólanyi R
(a»ar««1
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HÍREK
— Dr. Molnár Tnirc csongrádi főispán látogatása a szegedi > árosházan. Dr. M o l n á r
Imre Csongrád vármegye főispánja, pénteken
délben dr. D o b a v Andor vármegyei alispán
kíséretében látogatásokat tett a szegedi város-bárén. Molnár főispán először dr. Tukats Sán»dor főispánt látogatta meg. majd dr. Pálfy .József polgármestert és dr. Tóth Béla helyelles
•(Polgármestert kereste fel hivatalában.
— Családgondozó tanfolyam Szegeden. Dr.
V a l k ó László szociális felügyelő a jövő héten
Szegedre érkezik és családgondozói tanfolyamot*
szervez a Nép- és Családvédelmi Alap keretében
a rövidesen meginduló szociális munka támogatására. A tanfolyamon a szentvineés családgondozó
nő kedves uövérek és a zötdkeiesztes védönőképzö
intézet növendékei vesznek részt.
— Vallásbölcseleti szeminárium.
Vasárnap
délelőtt negyed 11 órator M a j t é o y i Béla hittanár >A tudományos isteufogalom kialakulása* címen tart eszmecserével egybekötött előadást »
Katolikus Házban (Dugonics-tér 12.). Az ingyenes
előadásra minden érdeklődőt szivesen látnak,
— Házasság. Ur. Schraidt Henrik egyetem! la«5r és felesége, Hoffmann Frida leánya, dr.
Schmidt Editb és vitéz Fálfy Gyula in. kir. fŐhadnagy, néhai vitéz Wesselv Gyula és felesége,
Pálfy Erzsébet fia, f. hó 10-én, szombaton délben
negyed 1 órakor tartja esküvőjét a Szent ImreKollégium kápolnájában. (Minden külön értesítés
helyett.)
~
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ttdrmiüj tétel Iwfcöfö, fiatal sertésmáj, zsiger szívvel, visevclft
iUbizsár és Társa téft. Petőfi S.-suqárut 37, Klauzál-tér 3.
130 év előtti
Hamlet-látogatás

— Philippe Rolschild visszakapta francia
állampolgárságát Vicbvből jelentik: A Rothscluld-csalúd egyik tagját, a fiatal I'Liilippe de
A kolozsvári „Keleti Újság" a'J. 'J." R p t s c h i l d bárót, akit a múlt év őszen a
család több más tagjával együtt megfosztottak
szignummal igen érdekes cikket közöl a francia állampolgárságától, most újra felvetszegedi diákszínészek kolozsvári Hamlették a francia állampolgárok sorúba.
játékával kapcsolatbarf. A gikk szerzője
— Idegenvezetői t«utolyara. A város idegenfor. nyilván dr. Janovics Jenő, a kolozsvári galmi hivatala idegenvezetői tanfolyamot rendez,
Nemzeti Szinház érdemes volt igazgatója, amelyre főiskolai egyetemi hallgatóuök és hallga,
tők, valamint középiskolát, tanilókcpzöt végzettok
elmondja cikkében, hogy a szegedi egyete- jelentkezzenek az idegenforgalmi hivatalban. A
misták voltaképpen egy 130 évvel ezelőtti
tanfolyam két hétig tart, a sikeres vizsga letétel®
látogatást viszonoztak most Kolozsvárott. után a hallgatók idegenvezetői igazolványt kap— Százharminc évvel ezelőtt egy „Nem- nak, Jelentkezési határidő május 11
— A pipereszappan ára. Budapestről jelenzeti Játszó Társaság" hozta el Hamletet
tik: Az árellenőrzés országos kormánybiztosa
országjáró vándorú Íján Szegedre. — Most
most megjelent rendeletével a pipereszappa*
pedtg a szegedi lekes diákok hozzák a dán és a borotvaszappan gyári, viszonteladói és
. királyfi örök tragédiáját hozzánk — írja fogyasztói árát szabályozta. A rendelet a V a d Janovics Jenő —, abban a formában, ame- kereskedő bruttó hasznát 9 százalékban, a kiskereskedőét 80 százalékban állapította meg.
lyet tartalommal az ő fiatalos, szárnyaló
— Az iskolai altiszt ca egy kisfiú balesete. Egjf
elképzelésük tölt meg. Abban az időben
12 éves kisgyermek súlyos szerencsétlensége miatt
„Méltósága? Kazinczy l'crrn'e Ur" nyelvén pénteken vouta felelősségre súlyos tesüsértés ciszólott a tépelődő, önmagát marcangoló ki- mén dr. ' M o l n á r István törvényszéki bíró
rályfi, trio-it Arany János zengő szavai lán- S c h w e i b e l Miliúly 40 éves iskolai altisztet. A*
elmúlt év október 13-án történt, hogy a fémiparisgolnak a szegedi diákok ajkán.
kola épülete előtt levő fákra több kisfiú mászott
A cikk ezután történelmi visszapillan- t'eL A lombok között magasfeszültségű áramvezotást nyújt a magyarországi Hamlet-elő- tél, húzódott, ezért Schweibel lekergette a kisfiú*
adásokra, megemlékezik az első magyar kat Temesvári Ferenc 12 tanuló a fán maradt,
akit az iskolai altiszt egy vonalzóval kezdett ütHamletről, Jantsó Tálról, akinek sírja a
legelni, úgyhogy a kisfiú a fáról lezuhant és a láházsongárdi temető vén szilfái alatt siippe- bát törte. A törvényszék Schwcibelt a bizonyítás
dezik.
lefolytatása után az ítélet végrehajtásának a fel— Ha a szegedi színjátszó ifjak — fe- függesztésével jogerősen háromhónapi fogházbünjezi be meghatóan szép cikkét — bebaran- tetésre ítélte.
golják ezt az emlékekben gazdag legendás
Gumival
bélelt
temetőt, álljanak meg e sírkő előtt s gondoljanak multat tisztelő kegyelettel azokra,
korlátolt mennyiségben ismét kaphgté
akik tnásfél századdal ezelőtt kezdték törni
azt as úlat, amelyen most ölt járnak,
Vénusz
Drogéria
M i k s z á t h K á l m á n utca 5. szál*

— Egy hétig nincs marha- cs disznóhús Ro mániában. Bukarestből jelentik: A marhaúllothány megkímélése cél iából Romániában e héten nem vágnak marhát, tilos a disznóvágás
ÍS. Jövő héten így e két husnemüből tilos az
eladás.
— László Mihály pénzügy igazgatóhelyettes
halála. Ismét kiváló, vezető pozícióban levő
férfiút ragadott el a halál: László Mihály
Dénziígyjgazgatőhelyettes pénteken hajnalban
62 éves korában meghalt. A halálhír mély saj— Dr. Cserfia Zoltán közegészségügyi felügyelő
nálkozást és részvétet váltott ki városszerte. Szegeden. Dr. C s e r b a Zoltán közegészségügyi
'Az elhunyt kiváló főtisztviselőt hivatali tény- körzeti felügyelő rénteken Szegedre érkezett. A
kedéseiből kifolyólag sokan ismerték és szeret- körzeti felügyelő vitéz dr. T ó t b Béla tiszliloorvos társaságában szokásos látogatását végezte a
ték. László Mihály egyike volt azoknak a pénz- szegedi, közegészségügyi intézményekben. A felügyi tisztviselőknek, akik' a, paragrafusok ri- ügyelő útjáról jelentést tesz a belügyminisztériumdig világában is ápolták emberi szivük mele- ban.
gét és hivatalnoki minőségben is megmarad— Janik-vendéglőben ma flekken és vargabéles.
tak érző embernek. — László Mihály 36 érvel
'azelőtt a kolozsvári pénzügyigazgatóságnál
'iezőte pályáját. Itt erte az összeomlás. A román uralom idejében megtagadta a hűségeskü
Hangulat
letételét, ezért el kellett hagynia állását. FérfiMóka
kora delén inkább a megpróbáltatást, a minTánc, záróráig
dent újrakezdés nehézségeit választolta, mint
a meghódolás! Hat éven keresztül magántisztviselőként . működött Kolozsvárott, majd
1928-ben az anyaországba jött, abol a szegedi
A Dnyeszter vidékén Iíorodenka-nal folyt
pénzügy igazgatósághoz nyert beosztást. Egész
harcokban Albisi Elekes Károly volt pécsi S.
a legutóbbi napokig jó egészségben látta el
honvádhuszárezredbcli főbaduagy példás elmunkáját Halálát szívbénulás okozta. Temeszántsággal tartóztatta fel a hátráló csapataink nyomát követő orosz túlerőket ás csak
tése vasárnap délután 3 órakor lesz a belváakkor vonult vissza, amikor az oroszok már
rosi temető kupolacsarnokából
majdnem bekerítették a századát Hősi kitarA légoltalmi szolgálatosokat, akik a téritcsl
tásával lebetqvé tette, bogy az ezred zöme
időt nyerjen és zavartalanul visszamehessen a
(Ujat még nem vették fel, felhívja a város polgárszámára kijelölt hátsóbb terepszakaszába. A
mestere, hogy szombaton délután 4 órakor jelentszázad hátrálása alatt Elekes főhadnagy megkezzenek a tűzoltólaktanyában, mert később a tésebesült, dc ennek ellenére is tovább vezette
rítési dijakat már nem fizetik ki.
101
a századot. Vitéz magatartásáért és száradá_ Értesítés. Az Árellenőrzés Qrszágns Kornak nehéz viszouvok közepette bebúöuyitott
mánybiztosa 1941. április 24-én kelt végzésével eneredményes vezetéséért eaalkalomnial az ezüst
gedélyt adott a gáz egységárának 30 százalékkal,
katonai crdenjéreiunjel tüntették ki.
illetve 7 fillérrel való emelésére. Az uj egység*
árak a rendelet kiadásával hatályba léptek és
Ugyancsak
vitézül
harcolt
ezen « napon
azokat elsőizben folyó május havi számlábaD fogKecskés József volt debreceni 39. gyalogezjuk érvényesíteni. Központi Gáz- és Villamossági
redbe]! hadapródőrmester- Az ezred a Vola
, Bt. üzemvezetősége Szeged
166
Javorowa-nál vívott harc.? alatt erősen veszélyeztetett helyen még akkor is rendületlen
elszántsággal tajrtott ki, amikor szakaszának
evőeszközök kaphatók
felérésre az öldöklő tűzben hősi halált balt,
vagy sebesülése következtében harcképtelenHungária eiféniházban
né vált. Ezért a példásan vitéz ós bátor magaT í m Lajoe kőrút 55.
tartásáért a
vHéíflátt évemmel jutal(Mihálvi füszertlzlet melletft
mazták.

Uj szegedi Vígadóban
Cifv i á z z

Ma 26 éve

KSerndorfi alpakk?
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—. Cirkusz a Mars-téren. Az ősi játékösztö®
örömét és ősziute megnyilvánulását hozta el a®
országjáró Gazdag-cirkusz, amely májusra kelve elindította a kerekes házakat és pénteken tartotta megnyitó előadását a Mars-téren. A ponyva!
alatt a porondon egymásután jelentek meg a maga nemében a legkitűnőbb számok és — csup®
magyar artista, sok közül világot megjárva téri
haza a mai, cirkuszi örömökre tevéssé alkalmad
időkben. Ez a cirkusz nem akar mást adni, m i n t
a m i , játékot, látványt, ügyességet, szórakozást
— és ezért hat is maradéktalauul. A nagyszáma
közönség nem fogyott ki az örömből, mosolyból,
meglepetésből és tapsból. Nemcsak változatos, dd
érdekes Gazdagék gazdag műsora. Abból is kiválik egy bravúrosan kitűnő erömüvész-duó, egf
pompás és elragadó kutyarevü, egy gömbön táncoló hölgy, néhány pompás artista, légtornász
lovas, ckvilibrista, táncos, egy bűvész művészet®
és persze az elmaradhatatlan kitűnő augusztok. fakét és félórás vérbeli cirkuszi műsort mindvégifa
sürü és boldog tapsokkal köszöntölte a megnyit0'
előadás lelkes közönsége. A cirkusz — és G a f
dagék — megint csatát nyertek a Mars-téren.
Eredeti bolgár »Iviszko<

kulturával

készült

YOGIIIM
már

kapható,

JEGET
háztartásába tej és tejtermék szükscgJetéW
együtt r e n d e l j e meg városi fiókjaink©

Központi Tejcsarnok
az Országos Magyar
ttnöSZOVKTKEZETI KÖZrüNT
kezelésében.
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Kunsági Rum- és Likőr gyér

az A f f ö l d

l e g n a g y o b b

l l k ő r g y d r a

rumok, likőrök* valódi kisüsti pálinkák legolcsóbb b e s z e r z é s i f o r r á s a
Kossuth La sugárul 21. Tel. 29-33.
Tulajdonos: Kucska Mihály

Legfinomabb

— Az olyan egyénnek, akinek bélürülése . l é g ezért emésztése meg van zavarva és átadni nem tud, ajánlatos korán reggel egy pohár természetes .Ferenc József* keserüvizet éhgyomorra Inni, mert ennek hashajtó hatása alapos és
-biztos, enyhe és kellemes. Kérdezze meg orvosát!
1
_ Gyorsiróvorseny. A Gyorsirók Országos
Szövetsége május 11-én délelőtt rendezi tavaszi
országos gyorsiró versenyét a szegedi körzetben.
A verseny színhelye az állami Baross Gábor-gimnázium. A versenyt ünnepség keretében vasárnap
délelőtt 9 órakor dr. B a l o g h Ányos tankerületi
főigazgató nyitja meg. A 100, 120, 150 és 200 szótagos versenyre Szegedre érkezik a Magyar Gyorsírók Országos Szövetsége képviseletében dr. G al á m b ödön.

SPORT

felen 9

Győrt v-auióseime
Boldogasszony s.-ut 3. 4t0 Hősök kapuja mellett.
Shsl'-servlce.
Tel. 29-09.
Fiát-serviee.
" — Meghamisította — a börtön elbocsájtöleveiét.
K i s Elek Sándor cipészsegéd 15 évet töltött eddiü különböző börtönökben. Legutóbb 5 évig
•Csillagbörtönben raboskodott és innen ezév január 20-án szabadult. Egy tiszamenti községbe
mént és egyik cipészmühelyhen jelentkezett munkára. Fel is vették, egyideig rendesen végezte a
munkáját. Pár héttel később megszökött a községből, de magával vitte gazdájának többféle ingóságát is. Keresni kezdték a rovottmultu cipészsegéHot, megtalálták Karcagon. Amikor felelősségre
vonták, hirtelen mentő ötlete támadt, kijelentette,
hogy nem azonos a körözött cipészsegéddel. Felmutatta a Gsillagbörfcön elbocsájtólevelét. amelyen
az állott, hogy áprilisban szabadult
Kiderült,
Hogy a cipészsegéd, amikor megtudta, hogy már
nyomában vannak, kijavította a börtön elbocsájtólevelét, gondolva, hogy aki áprilisban szabadult,
februárban nem követhette el a lopást A vizsgálat során azonban kitűnt a hamisítás és a rovott• u l t u eipészsegéd a lopáson kivül most még kórokira thamisitásért is börtönbe kerül. •
ÖNNEK, vagy aki az életében szerepet játszik,
mindenkiről mindent megmond, lelki, anyagi vagy
gazdasági sorsáról

HARX

grafológus

t a t á s á n , Somogyi-u. 11, I. em. 4 egész nap fogad

S Z Í N H Á Z
MŰVÉSZÉT
= Zeneiskolai hangverseny. Ötödik növendékhangversenyét tartotta pénteken délután a városi
•töiieískola az intézet nagytermében nagyszámú
' közönség. jelenlétében. A zeneiskola oövendekei
• ismét szép baladásról adtak bizonyságot. Nagy sikerrel szerepelt Kollár Pál tanítványa B e n k e
Margit, aki Gurlitt- és Rohde-szerzeményeket zongorázott. Kollár Pál és Erdélyi János tanítványai:
Farkas Ida, illetve Komlóssy Zoltán zongorán és
hegedűn Baob- és Bloch-müveket játszott Két Báter-szerzemény következett ezután, amelyeket dr.
Magyariné Vesztényi Gizella tanítványa, Csia Viotó zongorán, majd Antosné Simkó Mária tauitvá"ya Farkas Klára adott elő Gáspár Imre, majd
tórgittay Hedvig Jónásue, Bárányi Ilona tanitv
-mya aratott ezután sikert, utána Juhász Gyön^ I k e zongorázott Lege-müveket, Nógrády Tibor
* Rácz Zoltán, Fellegvári Walter tanítványai
gordonkán játszottak, szünet után ismét zongoras
*4m következett, amelyet Rátvai Magda "adott
Énekszámokkal szerepelt dr. Ocskay Kornéltanítványa Gál Ilona, majd Prncker Áiiee zongorázott nagy sikerrel. Spányi Lujza zongoraszáu'án Perényi Pál tanítványa, Konrád György
hegedűn játszóit. A hangversenyt
Armandola
Gabriella, Fenyő Ferenc, Fellegvára György ki-," nfl Schubert-triója féjezte bc.

A

Az eldöntetlennel
is megelégedne
aDMAVAG,
a Szegednek győzni keli
A diósgyőriek régen tapasztalt nagy ambíció- , most megszületett az uj teniszegyesülel, amely a
val készülnek a szegedi mérkőzésre. Az előkészü- { Szegedi Tenisz Egyesület nevet vette fel. Az alakuló közgyűlést tegnap tartották zombori Rónay
letek különlegességét igazolja a pénteki edzés is,
Gyula elnökletével, megválasztották az uj klub
amely igen erős volt. Csapkay edző közölte, hogy
tisztikarát is, amely a kővetkező:
diszelnökök:
eldöntetlennel is meg lenne elégedve. Már ez a
v. Silley Antal, v. dr. Shvoy Kálmán, tb. elnöteljesítmény is sikernek számitana. mert Szegekök; dr. Tukats Sándor, dr. Pálfy József, dr.
den nehéz feladatot kell megoldani.
Amíg a diósgyőrieknél sok tréningre volt Szent-Györgyi Albert, dr. Kogutowitz Károly,
Wagner Ferenc, Nagy Jenő, Hudy József, dr.
szükség, a Szegednél a lecsökkentett edzés volt
a cél, a játékosok csütörtökön be is fejezték ké- Gyömörey, Faludi Sándor, elnök: zombori Rónay Gyula, alelnök: dr. Kovács Ödönné, titkár:
szülődésüket.
'
Marthé Ferenc, pénztáros: Markovics Szilárd, elAz összetétel kérdését — amint jelentettük —
lenőr: Dóczy László, jegyző: Herényi Józsefmár elintézettnek lehel tekinteni. Mindössze anyügyész: dr. Jezerniczky Ákos, orvos: dr. Oláh
nyi változás várható, hogy Seper helyett Kalmár
Ferenc, választmányi tagok: dr. Budó Ágoston,
játszik középcsatárt.
Csapó Árpád, Dóczy Jenő, Vigh Ferenc. Pataky
A
János. Tókos János.
A Szeged—DMAVAG «» »* előjátékok jegyeit
olővétcli kedvezménnyel szombat este 7 óráig áru
sitja a Délmagyarország jegyirodája.
—O()O—

A SzEAC pécsi,
A Vasutas szabadkai nfta
A bzEAC szombaton délután Pataky Sándoi
intéző vezetésével utazik Pécsre, hogy "a DVAC
ellen mérkőzzék.
A Vasutas is megtett minden előkészületet a
vasárnap szabadkai útra. A csapatot Szilbereky
Béla elnök. Kneffel Sándor alelnök. Csapó Lajos
ügyvezető-igazgató, Richter István főtitkár és
Bakos Béla titkár kiséri el a hazatért városba.
Csapó Lajos az MLSz megbízottjaként
jelenik
meg a meccsen. A csapat vasárnap délután utazik Szabadkára
—oOo—
Ilt

teniszegíjcstsief

\ Ht; U-ból kivált teniszezők megalakították a Szegedi Tentsz Egyesületet
Annak idején beszámoltunk arról a mozgalomról, amely egy uj szegedi tentszegyesület megalakítása érdekében indult Többhónapos munka után

Párisi Nagy áruház Rt.
Szegeti íCsekonics és Kiss-utca sarok!
HAZTARTASI FÉMARUK
Csokoládé reszelő
Litografált kártya túDycr
Indiáner sütő
Bádog szappantarté
Nyeles teasaürő
Félgömbölyü reszelő
Edénysuroló fémcsutak
Alumínium teatojás
Kád szappantartó drótból
Asztali gyufatartó
Asztalvédő rács drótból
Habverő
Alumínium gyermek bogra
Konzerv bontó
Derelyemetsző
Asbest lábas alátét 24 ou-ts
Bádog tölcsér
Alumínium nyeles teaszórö
Vasalótalp
Nikkelezett kerek tálra
Kézi diószerelő
Kenvérpiritórács gázra

-.14
-.14
—14
-.14

-.18

-.18
—.24
-.24
—24

—26
_ao
—JB
-.38
-38

-.48
-.48
P L08
P 1.28

Az uj egyesület egyelőre a SeEAC-pályájn
működik, de már megindult az akció uj sporttelep felépítése érdekében is. Az uj klub a Torom
táli-téren szeretné sporttelepét felépíteni.
Az uj egyesület játékosgárdája főleg a KEAObó) kerül ki, de igen sok másegyesületbeli játé'
kost is tagjainak mondhat A Vasutasból átlépett
az uj egyesületbe Pataky I., Pataky II., Dóczy !•»
Budapestről került Szegedre Budó Ágoston és a
HTVE volt bajnokjátékosa, Orosz. A hölgycsapat
is jó lesz, amennviben Csapó Márián. Soltt Rózsin és a HTSK-ból átlépett Tókos Bábén kívfil
az uj klubban fog versenyezni G'aál 6va, Romám*
volt Harmadik helyezettje,
—OOO—

X Elmaradt mérkőzések uj határnapjai. A* eE
maradt meccsek uj terminusát most állapította
meg az MLSz, illetve a DLASz. Az országos szövetség ugy döntött, hogy az elhalasztott Sopron)
VSE—SzEAC találkozót május 22-én kell lejátszani. A Szeged II. május 22-én játszik a Csabai AK-kal, junius 1-én pedig a KAOeaJ. A
DLASz a játékvezető megnemjelenése miatt április 20-án elmaradt SzMÁV^-MAK I. osztálya baj.
noki mérkőzés uj határnapját június 15-ben állapította meg.
X Megszűnt a Vasutas tcipsza/ako^tálva. A»
elmúlt idényben szép sikereket aratott Vasutaeteniszszakosztály beszüntette működését. A piroskék játékosok as uj szegedi egyesületben helyezkedtek eL
'
X Fegyelmi^ A vasárnapi forduló keretébe*
Sárkányt, a Móraváros futballistáját kiállították.
A fegyelmi egyesbiró Sárkányt tulerélyes játékért
2 . hétre eltiltotta nyilvános szerepléstől.
X A Hazatérés Bajnoksága. \ hazatért délvidéki egyesületek ügyével foglalkozott az MUSx
és ugy határozott, hogy részükre megrendezi
.Hazatérés' Bajnokság*-<»t. A küzdelemben csak
azok az egyesületek vehetnek részt, amelyeknek
az ottani hatóságok szereplési engedélyt adtak.
A részletek megbeszélése érdekében az MLSz
megbízottat küld a Délvidékre. A szövetség külön megbízott ja Gálffy András lesz.
X A Felaöiparlskola Kiskunhalason. A Felsőipariskola vasárnap játsza Kiskunhalason soronkövetkező Szent László-vándordijas mérkőzését.
Ellenfele a református gimnázium együttes*
amely a Tanítóképzőt legyőzte.
X Az SzTK»*taféta szabadkai ée zombori ujja.
Az elmaradt szabadkai és zombori stafétafutásra
vasárnap kerül sor. Az SzTK csapata vasárnap
reggel 7 órakor az Országzászló elől indul, délelőtt 9L_fél 10 óra tájban érkezik Szabadkára,
majd folytatva útját délután 6 órakor érkezik
Zomhorba. Mind a két városban ünnepélyes fogadtatás lesz.

f k T f l f 4 > l l « V I M í lf A f i vasárnapi NB.!. bajnoki
mérkőzés
>á m y ror i
M l g l U ' l l l 1 / 1 1 A U jegyei szombat estin " ' " '
" "
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5 szobás uri lakás —
augusztus t , esetleg
azonnalra is kiadó. Kárász utca 8 sz.
R M A I Á Í M IÜIIÍIII W

A K c r c s h c d e i i i i i Cs i p a r K a m a r a
v t t c i n e n g c z ö M z o m a d ö n a h llic.se
A kereskedelmi és iparkamarában ma délelőtt fél 11 órakor farija első ülését a kereskedelmi miniszter által kinevezett véleményező
bizottság. A bizottság ülését megelőzően a kamara, vezetőségének felkérésére dr. Halász Pál
belvárosi plébános a fogadalmi templomban
délelőtt 9 órakor csendes misét mond. A kamara vezetősége felkéri a kereskedőket és iparosokat, hogy a kamara véleményező Bizottságának veui sancteján minél nagyobb számban vegyenek részt.

S&Z5ZESB3

Eladó afMmemeg bér- Ügyes fodrászlányt —
ház forgalmas piacnál felveszek. Érdélvi', Sai9300 P évi WriÖTtde- KA 11. 12.
íemel 200.ÜÜÜ. Háztelek Cgyes
tanulóleányok
forgalmas uton
négv- azonnal, felvétetnek." —
s/ ögö len kint 130 pengő/ Rajza utca 2L ajtq 7.
ÚJSZEGEDEN:
Ártó
Varroda.
mentes 2 szobás ha.A
kerttel postánál lü.iAXJ NégV középiskolát végP. Adómentes viits, 3 zett fiút tanulónak fel- j
•—U()O—'
ezohás,
fürdőszobás, veszek. Technikai labo
nagy kerttel, körutná' rntoriüm. Attila n. 4.
MJisJO P.
Magasfőidvrintcs ptnrézcP, 4 stotrizfasifósl líCrtíCsclí
oás, fürdőszobás, kertR
tel bid közelében ltí.000
A Magyaxországun működő biztosító maP. Adómentes. nügasföldszdntes,
4 szobás
Egy fiatal bejáró min- gánvállalatokra fokozott mértékben bárul a
fürdőszobás,
kerlle! denes felvétetik D ej ru- biztosítási kérdések gyors és zökkenésmentes
kőrútnál 22.000 P. Adó
cák rá szd-.í ha. Széchényi megoldása a visszatért délvidéki területeken,
mentes nri villa, 5 */<>
Mozi mellett.
hiszen a Délvidék örömteljes visszatérése most
bás, minden komforttal
kerttel, bidhoz közel 33
tavasszal történt, tehát a mezőgazdasági idény
ezer P. Rókusnu; földszintes báz, 3 lakással, Pusztamérgesen a vas- elején. Gazdasági sz.emx>on1I)ól nagyon foulos,
„ hogy a mezőgazdasági élet folyamatosságában
MEGOSZTHATÓ »sgv feútállomáshoz közel 8
lékké) 12.000 P; Rófeu- & a u u - "'id'1 -Ül'"<Jel 1 ' teunakadas n e történjék. Egyáltalán nem kös«n templomnál, köv<s
•s k.lakácerdő
hold szollövel.
tehát, hogy biztosított, vagy biztosínteán, bérház, 6 lakás- hold
jó álla-t
tanyával tatlan javakat pusztít a jég, vagy a tűz. Éppen
sal, ndvavj
épülettel, potban levő
eladó. Érdeklődni Tóth
aagy udvarral, jókar
Tstván kereskedőnél — az a közérdek, hogy egyetlen négyzetméternyi
BAN 20.900 P.
Magasvetést se verjen el a jég, egyetlen pajtát se
Rúzsaié ráson.
'ÖTŐSZÍNTRE,
4 SZOBI*
notfern és Sxl szobás W M M M i a M p
pusztítsanak el a lángok anélkül, hogy a tulaj
takáseel. kerttel, körfCT(EE
áonos kára meg ne térüljön. A Magyar Vidéúton belül 28.000 P
ki Sajtótudósító budapesti jelentése szerint a
Fimelefes
F^rokbértiáz Rövid fekete
angol
fjaletekkel. fürdőszobás mechanikás zongora — visszatért Délvidéken ezren cs ezreu akarják
la&ásokkal. körúton bé- sürgősen eladó. Cson- sürgősen megkötni jégbiztosításaikat és tűztől 24im P. Rrtrm*- grádi sugarat 52. fdsz
biztosításaikat A hazai biztosító intézetek az
Sefcos bérház, 8 lakás.
saL sugárúton 23J0 P
országos érdekekre való tekintettel a Délvidék
béríőv S5DTX) P. UérBiztosítási kérdéseit közös elhatározással, halamx 3x3. 4X2. Svt «zobélyegért
most
nadék
nélkül és a biztosító közönség igényeinek
bá* lakásul 39.0. P
gyon magas árat • fikielégítése mellett fogják megoldani. Ezt a célt
bérire*- BOLDORASSROUVietek. Bélyegkíreswigúrefníd
40000 V
szolgálja Gebhardt Domonkosnak, a BIOSz elredés. IsKola u. 29
íViömölcaüs
210C n.
lefon
39-03.
3
4
8
nökének bácskai utazása, amelynek során alöles. adómentes lafcókalma lesz tárgyalásokat folytatni a visszatért
tfáazal, fű uton 22.9CO P
S z ó l 1G és gyümöl- HASZNÁÉT
területek biztosítási életéuck vezetőivel.
cs"*! 9 holdas.
Do- BŐRGARNITÚRA
tűzmentes okmányszek00—
mjsszéken.
tnrrvúva). i rény, pénzszekrény, álvasútnál 10.000 P. 25 ló íróasztalok, iratszék
holdas szánté, tanyával rények
250 sertésre hizlalóELADOK.
ik óllal, rnüutnál 35.(KG Megtekinthető délelőtt
P
holdas szántó, ta- 8—0 óra
között Ko*aváva! Bánátban 3POOO suth Lajos sugárut Í&
Budapesti értéktőzsdezHil9/ Nyugodt hangüT> 06. SS. 70. 11S bólda" sz. alatt Népbank, i
iatban nyitott a tőzsde. Az üzleti tevékenység igen
Moáti tanyás Bírtok
vontatottan indult és az első árfolyamok a tegnapiALKALMI VÉTELEK.
Jó forgalmú füszeriizlQt hoz viszonyítva gyengébben alakultak. Később
átadó. Cini a kiadóban
kisebb átmenet után a kinálat fokozódott és a
részvények mind alacsonyabb árakon jöttek léire
Újjáépített Royal i ió- és cseréltek gazdát A tőzsde gyengÓD tartott iránygép kifogástalan álla- zattal általában a napi legalacsonyabb árakon
T. BL ingatlanirodánál
Horthy M. n. 2. (Knl
potban eladó. Boes'Kayzárult. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank
fupfwloláná).)
utca Sa. II. cm. 11
232.—, Kőszén 658.—, Ganz 31.3, Izzó 269.—, Szegcdi kenderfonógyár —.—.
Kerti létra, deszka, bá
dog kannák, porolo állZürichi devizazárlat. Páris 9.87 fél. London
vány, petróleum tartály 17.27 fél. Newyork 431.—. Milánó 21.73, Berlin
Erkélyes szobába, első- merővel együtt Festék 17250. Szófia 4.23. Bukarest 2—.
rangú ellátással kere- üzlet Szent István ié-r
A Masyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. Ansek fiatal dolgozó lakó 13 sz.
gol font
.—. belga fr. —.—. dán kor. ——, ditársnőt június l-re. —
nár
, dollár 343.00—-348.00. francia frank
Állandó melegvíz. Sza— h o l l a n d i forint — , cseh-szlovák korona
rnék Jenöné. Budapest
— ( 2 0 K-nál nagyobb címletek kivételével1,
"Wahrmann n. 36, I. em.
A SZEGEDI
szlovák kor. 11.45-11.75 (20 K-nál nagyobb cím3.
NÉPBANK
letek kivételével, kanadai do'.lár 230—300. 'eva
SZÖVETKEZET?
leu 3.20—3,40, Iira 17.40-17.90, német márka
értesiti igen
tisztelt
svéd kor. 71.70-72.70, svájci frank 79.GSTagjait, és üzletfeleit,
hogy helyiségeit IS 11 80.60.
Bndapeeti
terménytözsdezai lat. A terménymájus hó 10-én Széche2 szoba irodának be- nyi tér 12 szám alatti tőzsdén csekély forgalom mellett a készárn piac
rendezve kiadó. Köl- uj székházába helyezi
árui változatlanok
csey n. 10 sz. alatL — á t
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Budapesti terménytőzsde hivatalos ftrjcfeyzése.
Érdeklődni 53-05-ös telefonon.
' Rőfös ós divatáru jo- Buza 78 kg-os 24.—. rozs 71 kg-os 20.—. sörárpa
pénzcslársa! kiváló 27.00. I. 2000. sörárpa 23 , takarmányárKét földszinti szoba — gomhoz
keresek:
Társ
jeligére pa 22 —, ipari árpa G8 kg-os I I - zab 41 kg os
gaizonlakásiuik azon23,70. kukorica 19.80.
nal kiadó Honvéd tér 8 a kiadóba.

Mirnsm mföortl^a nciflOCH

^Titm

Levelezéséri,

TŐZSDE

neitrne

vüiómt tíx

Ü2Mhc>lytí«?Q

Hmmmlkétí Váiir

CslSápóí tsruiánytőzsdertrlaí. BŰK igfxs
lárd. Májusra 98 háromnyolcad, juliusra 96 bél*
nyolcad—háromnegyed, szeptemberre 97 háromnyolcad—egynegyed. Tengeri szilárd. Májusra 71.%
juliüsra 72 háromnyolcad, szeptemberre 73'TA
Rozs igen szilárd. Májusra .50.75, juiiusra .58 háromnyolcad, szeptemberre 59. •

Tehén eladás.

Szeged sz. Lir. város bodonú gandaságáhaf
9 drb. részbeu hasas tehenet, folyó évi május hé
11-érj, vasárnap délelőtt 8 órakor nyilvános ár*
verésen elad az üzemvezetőség.
. , ..

Földeladás.
Dorozsma-Arpádközpont mellett 38 hold homoki
gyümölcsös tanyával: 38.000 P. Deszken 41 holdas rét és nádas halastónak, vagy baromfifarntuak elsőrangú 17.0001'. Újszegeden 8 és 3 hold
örökföld holdanként 3000 P. Tud.: Petőfi Sándor'16Í
sugárut 84. Telefon: 30-11.
Szeged «B. kir. város polgármesterétől,
21817-1911. sz. IV,

Hirdetmény
Az 1025. évi XIV. tc. az 1914—la évi világháború hősi halottainak emlékére minden év május
hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé
avatta és az ünnepnapotTuint a Hősök ünnepét a.
hősi halottak emlékének szenteli.
A Hősök emlékünnepét folyó crbeu május 35-én
délelőtt 12 órakor tartjuk meg a Hősök Kapujs
előtt.
Felkérem Szegled város közönségét, hogy •
Hősök iránti tisztelete és hálás kegyelete jeléül
ezen a napon a házakat lobogózza feh
Szeged, 1911. évi május 6-án.
Dr. Pálfy József polgármester.
Szeged sz. kir. város t. toka közigazgatási
hatósága mint I. fokú állategészségügyi üaiihág
,11111-1911. kig, sz.

Hirdetmény
Felhivom a lótulajdonosok figyelmét, hogy ! »
vak és öszvérek eladását, vagy elajándékozását *
rógj tulajdonos az addigi tartási hely szerinti
közigazgatási hatóságnak, mig az uj tulajdonos
az uj tartási hely szerinti közigazgatási hatóságnak, Szeged város területen, Álsóközpónton cs
Felsőközponton az ottani közigazgatási hatóság*
rrál, a város belterületén, a város körüli fekete*
földeken, líöszkén és Szentmihálytelken lakók a
központi m arh a I e vél kezel őségnél köteles 'azonnal
bejelenteni, a marhalevél egyidejű bemutatása
mellett.
Ha a tulajdonos lovát vagy öszvérét állandó
tartási helyéről más közigazgatási területre viszi át tartásra, ugy ezt az eddigi, mint az uj
tartási hely szerinti és az első bekezdésben felső*
rolt hatóságoknak be kelt jelenteni.
A ló vagy öszvér elhullása esetén a marhalevelet haladéktalanul he kelj szolgáltatni az első
bekezdésben felsorolt közigazgatási hatóságoknak
Ha a marhalevél elvész, vagy olvashatatlanná
válik, a tulajdonos köteles azonnal a községi elől'
járóságtól uj marhalevelet kérni.
A közigazgatási hatóságoknál be kel] jelenteni
1941. január 1. óta vásárolt és be nem jelentett
lovakat és öszvéreket is.
Aki ezen rendelkezéseket be nem tartja, az
1928. évi I te. értelmében 6 hónapig terjedhető
elzárással és STG0 pengőig terjedhető pénzbante*]
téssel sújtható.
Szeged, 1911. május ő.
Dr. Biacsy Béla sic'., th. tanácsnok.
Szerkesztésért és kiadásért felelt
B E R E Y

G É Z A

főszerkesztő,
,
aDclmagyararszág Hirlap- és NyomdaválIaTal R*
ügyvezető-igazgatója.
.
Szerkesztőség: Széffed. Rudolf-tér 6., L cm. - ^
szakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. —
_
hivatal: Szeged. Aradi-utca S. — Telefon
kesztöség kiadóbivatal és nyomda): 13-W>
Kiadótulajdonos:
-j,
Délmagvarorszag Hirlap-. és Nyoredaválk'k'> _
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY k ö r f o r g ó g ^ '
Szeged. Kálvária-utca 14.. telefon 10-81
Felelős üzemvezető: Ablaka István.

félárn utazási igazolványai í.íffB®

