Szerda. 1941. T. 14.

KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP

XVII. ftfoiuam lOó. szóm
I H H

Szíria és Spanyolország
az érdeklődés előterében

&arlan tengernagy Németországból visszatért Vichybe
«s szerdán beszámol Hitlerrel folytatott megbeszéléseiről
'Amerika már döntött csupán Indulási parancsra vár" ~ Roosevelt 27 ere tiatositöítö nyilatkozatot — flegáilaplíoífáK a nemetnorvái határt, Ráma es Zágráb között meg nem feleződtek he
a tárgyalások
Hitler kancellár n birodalmi kMügyuiiuiszíer
Jelenlétében fogadta D a r l a n tengernagyot, a
4r
anda kormány helyettes miniszterelnökét. Ezkapcsolatban beszámolnak a francia lapok a
a—néni c.t viszony várható
tisztázásáról,
^ózlik S c a p i u i nagykővet nyilatkozatát,amely
forint a helyzet ma még nagyon bonyolult Á
s
yugateurópai nemzetek szoros összefogását tart« elkerülhetetlennek, de ehhez nyilt kártyákkal
*ell játszani.

Berlin, m'ájus 13. Hitlernek 'és Darlan íeo^rnagynak megbeszélésével kapcsolatban né-

met politikai
körökben egyelőre
rendkívüli
tartózkodást mulatnak. Hangoztatják, hogy a
Führer; és Darlan találkozásával a francia-német megbeszélések még nem zárultak le.
A Führer és Darlan tengernagy találkozásáról
kijelentették a Wilhelmstrassen, hogy a hivatalos
közleményen túlmenő részletek közlése egyelőre
nem várható. Azt sem lehet még megtudni, bogy
a megbeszélések befejeződtek-e. A birodalmi főváros politikai köreiben általában az a benyodtás, hogy a megbeszélések eredménye kielégítő.
»fri)

hörlan VfchQheii szerűén számol ftc tárgyalásairól
Vithy, m'ájus 13. 'X Német Távirati Iroda
bentit Vighyl jólértesült körökben híre jár,
t
a
°í:y Darlan tengernagy, helyettes miniszter•'lök kedden délelőtt visszaérkezett Párxsba.
tengernagy Párist Fi&iy, május 13. Darlan
visszatért Vichybe. Megérkezése ntán Pé,aí
»» tábornagy fogadta. (MTI)

Vichy, május 13. Szerdára minisztertanácsot
hívtak egybe, amelyen a kormány tagjai teljes számban részt vesznek. Politikai körökben
felteszik, hogy Darlan tengernagy a minisztertanácsa beszámol Hitlerrel és Ribbcnlrop külügyminiszterrel folytatott megbeszéléseiről. A
minisztertanács után előreláthatólag hivatalos
közleményt adnak Jci. (MTI)

Sffétci felenfcs francia engcdmcniichről
•p Wiricli, május 13- R svájci lapok szerint a
j.rFtriciaországnak tett német engedmények és
tengernagy találkozása Hitlerrel, Fran^rszágot
cs eszel együtt Spanyolországot az
klődés előterébe sodorták. A Basler Naehj "tatén Darlan tárgyalásaival foglalkozva, azt
• J ^ hogy minden valószínűség szerint Fraiu
v
r °''Szág messzemenő engedményeket tett a bi°" a?0mnoft és ezek kedvezően befolyásolhatják

Ncmefország Anglia elleni további háborúját.
Az engedmények a lap szerint Szíriára vonatkoznak, amelyet Németország támaszpontul
használhat feL Megjegyzi még a lap, hogy a
berlini semleges diplomáciai és politikai megfigyelők érdeklődése igen nagy mértékben Kelet felé irányul, ahol a legközelebbi jövőben
a német-orosz viszounyal kapcsolatos jelgntős
események várhatók. (MTD

Hess repülőútja Glasgowba
»*te«s tettének a legkisebb hatása sem lehet a'német belpolitikára,
az államvezetésre és a háború kimenetelére"
Tic
' « s Rudolfnak, Hitler helyettesének cltünésév
"rel 1 """UUIÍHÍ]
UtlJVlll-OCUICit uiuui.ka
Pcsolatos hivatalos pártközlésbez, amelyet
közöltek a lapok, a Német Távirati Iroda
délelőtt a következőket füztc:
A
-Vezér a következő rendelkezést bocsátot-

ta ki: A Vezér helyettesének eddigi hivatala mostantól kezdve a párfkaucelléria elnevezését viseli.
A pártkancellár személyesen nekem v»n alárendelve. A pártkancellári hivatal vezetője, mint eddig is, Mariin B o r r a a n n birodalmi vezető.

Berlini magyarázat Hess betegségéről
és skóciai repülőutjárol
doif- K máius 13. 'A' MTI jelenti: Hess Run0r
;tl»ii b>iet politikai körökben egy szcl^ i l t t i b p C 3 s é g é b c n megrendült férfi lettéuek
cbbcn
taWlják a tragikus lépés maat
pedii
>
i,;. - *Párlkörökben
<L1 LKUIUKDCD különösen
KI
% t v ^ e U e n környezetében tudott dolog
í ^ f t s f R a Führer helyettes J
M M
betegségben szenved. Ez kihalóit
% ^ P o t á r , & rendkívüli zavarokat idézett
Hfolyölag
r

üitlókk3|l alít Ssíífköttetéíben, 16-

sokhoz és aajlrologusokhoz j á r t
Ez lelki egyensúlyát csak rosszabbá tette. Hess
lelkiállapotához csak hozzájárult a súlyos álmatlanság.
Hess, a Führer helyettese, egészen a
legutóbbi időkig aktív tevékenységet
fejtett tí különösen a pártban, igy
senki sem sejthette lelkiállapotát.
Mostani lépéséből és leveléből kitűnik azon
ban, hogy tz utóbbi napokban lelki egyensulva

megzavarodott, Hess Rudolfnak
a régebbi
időkben összeköttetése volt az angolokkal és
lelki zavarában, amelyhez valószínűleg kényszerképzetek járulták, azt hitte, bogy személyes közbelépésével
megmentheti Angliát a pusztulástól:
Tettét tehát csupán betegségének sajnálatos
eredményeként magyarázzák és politikai körükben hangoztatják, hogy
mindennek a legkisebb hatása sem lehet a német belpolitikára, a német államvezetésre és a háború kimenetelérc.
Hess Rudolf további magatartása
mutatja,
bogy lelki zavarai milyen természetűek voltak."
Azzal a levéllel kapcsolatban, amelyet Hess
hátrahagyott, német politikai körökben rendkívül nagy tartózkodást tanúsítanak, nem valószínű, hogy a lcvcl tartalmát később nyilvánosságra hozzák.
Hess repülőutjával kapcsolatban egyelőid
csak angol jelentések állnak rendelkezésre.
Ezek szerint
Hess szombaton délután 6 órakor egy
Mcsserschmidt lltí-es repülőgépen elindult és 4 óra múlva ért Glasgow
fölé, itt ejtőernyővel ért földet és valószínűleg kisebb sérüléseket és zuzódásokat szenvedett.
Hess Rudolf tervéről természetesen senki sem
tudott és családját, valamint környezetét éppen olyan mértékben lepte meg. mint az egész
német népet Német politikai körökben Hozzáteszik, hogy a háború elején, amikor
a
Führer gondoskodott utódról, azért rendelte
Gör inget
közvetlen utódjául,
mert í*
Führer tudott betegségéről és ez volt az oka,
hogy helyettesét csupán második ntödjánaK
nevezte meg.

Pártvczetoségi ülés Hitlernél
Berlin, május 13. R nemzetiszocialista pártértesítő közli: A német nemzetiszocialista párti
valamennyi birodalmi és kerületi vezetője kedden a Führernél összejövetelt tartott, amelyen
részt vett Göring birodalmi. tábornagy is. RÍ
pártvezetőség a Führeft, aki beszédet intczctH
az egybegyűltekhez, elszánt győzelmi akarattól
áthatott lelkes ünneplésben részesítette. (MTI),

Hess felesége
Németországban van
Berlin, május 13. 'Az egyik francia HírszoTgálatl iroda azt a líirt terjesztette, liogy Hess
Rudolf felesége 'Ankarába érkezett. Tájékozott,
német helyen mondják, hogy ez a hír teljesen
légbőlkopott és merő kitalálás.
Hessné v'áltozatlanul németországi lakhelyén
tartózkodik.
(MTI)

Milyen elbánásban részesítik
Hesst ?
Berlin, május 13. A birodalmi főváros politikai köreiben kedden este H e s s Rudolf . esetével
kapcsolatban az angol részről kiadott közlemény,
nek különösen arra a rókzóre utalnak, amelyből
kitűnik, hogy Hesst oljau helyre vitlék, amelyet
szigorúan titokban tartanak és ahol senki sem
látogathatja meg. Ezekben a körökben az angol
közleménynek ezt a helyét különösen érdekednek*
mondják és ezzel kapcsolatban hozzátették, hogv
ilyen körülmények között természetesen senki sem
járhat utána, aüyon elbánásban részesítik Hcs*t
és milyen módszerekkel kényszerítenek majd bt
tőle esetleg bizonyos kijelentéseket, Német részről ennek kő-retkeztében nincsenek abban ©bri*-
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miben, hogy ellenőrizzék, mennyiben biteltórdem•őek azok * jelentések, amelyeket Londonban erről kiadnak. Berlini politikai körökben ma sem
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kételkednek abban, hogy Churchill és környezete
az egész ügyet propagandacélokra a legnagyobb
mértékben ki fogja használni. (MTI)

Angol csapda ?
Berlin, május 13. A Német TI jelenti: A nemRrti szocialista pártértesitő közli:
— Mint a Hess Rudolf hátrahagyott papírjainak eddigi átvizsgálása után kitűnik, Hess abban
a téveszmében élt, hogy a vele korábbi ismeretségben álló angoloknál teendő személyes lépéssel
mégis megegyezést hozhat létre Németország és
Anglia között. Hess valóban — mint ezt kpzben
egy londoni közlés is megerősíti — Skóciában lengrott a repülőgépről, annak a helységnek a köreiében, amelyet fel akart keresni. Hesst ezen a
helyen valószínűleg sebesülten meg is találták.
— Hess Rudolf — mint a pártban ismeretes
•olt — évek óta súlyos testi szenvedéseken ment
keresetül és az utóbbi időben fokozottabb mértékben keresett menedéket, igénvbevéve a legkülönbözőbb segítségeket, így a magnetizmussal
gyógyítókat, esillagjósokat,' sth
— Megkísérlik kideríteni, hogy ezek a személyek milyen mértékben bűnösök annak a szellemi
megzavarodottságnak
az előidézésében, amely
Hess Rudolfot erre a lépésre birta. Az is elképzelhető azonban, hogv FTe** Rndolfot résül is an-

gol részről tudatosan csapdába csalták.
— Mindenesetre egész eljárása megerősíti azt
a már első közleményben nyilvánosságra hozott
tényt, hogy Hess Rudolfnak kényszerképzetei voltak. Hess Rudolf jobban ismerte a Führernek becsületes szívből jövő sok békeajánlatát, mint bárki más. Valószínűleg beleélte magát abba a i elgondolásba, hogy személyes áldozatával elejét
veheti annak-a fejlődésnek, amely az ő szemében
Csak a brit birodalom teljes megsemmisülésével
végződhet,
— Hess, akinek feladatköre, mint ismeretes,
kizárólag a párt volt, mint feljegyzéseiből kitűnik, egyáltalán nem volt tisztában lépése végrehajtási módjával, annál kevésbé következményeivel. A nemzeti szocialista párt sajnálja, hogy ez
az idealista ilyen rejtélyes kényszerképzet áldozatául esett. Lépésével semmit sem változtat a néniéi nép Anglia elleni háborújának kikényszeríti
folytatása. Németország addig folytatja ezt a há
borút, amig mint a Führer legutóbbi beszédé1"
is kijelentette, á brit vezetők meg nem bóknak. 1
lefőleg készek nem lesznek a békére. (MTI)

NtmeMiorváf szerződés Horvátország haláráról
Zágráb, május 14. A horvát kormány zágrábi palotájában kedden délben a német birodalom é« a független horvát állam megbízottai
a horvát államelnök jelenlétében
államközi
szerződért kötöttek Horvátország
határainak
megállapításáról.
(MTD

hető legrövidebb időn belill Berlinben kicserélik A szerződés az aláírással életbelép; (MTI)

Zágráb, májne 13. Kedden Povelies horvát
államelnök jelnlétében Németország és Horvátország között megkötött államkö/i szerződés a többi között meghatározza, hogy a németHorvát államhatár
általában megfelel egyrészt
a Krajna és Stájerország, osztrák horonatartományok egykori közigazgatási határának, másrészt Horvátország.
Szlavónia.,
Dalmácia
királyságának.
E határok végleges megállapítását a gazdasági bizottságok igénybevételével,
német-hSrvát bizottság végzi a lehető legrövidebb időn belül. A ratifikálás okmányait a 1©

Róma, május 13- A Német Távirati Iroda
jelenti: Mértékadó helyen közölték, hógy még
folynak az olasz ós a horvát kormány között
a diplomáciai tárgyaiásók. Olaszország és Horvátország terülefj elhatárolásának kérdésébenMindkét félnek az az óhajtása, hogy a két ország kapcsolatai a lehető legszorosabbra és a
legharátságösabbra fűződjék. Bár a tárgyalások befejezéséhez még szükség van
bizonyos
időre, annak eredményét a megbeszélésekből
kiindulva mindkét részről bizakodóan. í'élii.
meg
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Kairó, május 13. Kairóban megerősítik azt j
Az Irakból Neyyorkba érkező jelentések sze
• hírt, hogy Rasid Ali kormányának Egyip- rint as Iraki harcok egyre inkább gerilla-jeltom felajánlotta a közvetítést. Az egyiptomi leget kezdenek ölteni. Ax iraki körmány jeruajánlatot köszönettel veszik, de megjegyzik, zsálemi főkonzul&t Teheránba küldte, de a sehogy az előbb érkezett török javaslattól több gítséget mégtagadta tőle. mert a jelentések szerint nem ért égyet Rasid. Alival
••
sikert várnak. ( M T I )

•

M USA döntött ts indolásl parancsra vár

Washington, május 13 Knox amerikai tengerészetügyi miniszter a hadimérnökök egyesületében mondott beszédben kijelentelte, hogy
az Egyesült-Államok már döntött
ós csupán
as indulás) parancsra vár— A hajókaravánokról vitatkozni — mondotta a miniszter — Qsnpán szópazarlás. A hajókaraván talán nem is a helyes megoldás az
Egyesült-Államoknak,
mégis olyan
módszert
kell kialakítania, amely biztosítja az angliai
hadianyag
átszállítását.
Roosevelt

2? ére Halasztottá
beszedet

Washingtonból jelenti a Német Ti, hogy Roosevelt szerdára hirdetett beszédét május 27-ért
halasztott*.

A lemondást

az elnök

megbetegedé-

sével okolják Roosevelt várható bejelentéseiről
uémet Illetékes helynek az a véleménye, bogy ez
a beszéd. Németország számára nem tartogat meglepetést mert az amerikai segítség már ma is
•Ivaa. aa/rvmértékií hoirv a* E<rv»sfilt-Allamnk

további magatartása nem kétséges. Az óceán túlsó partján elhangzott nyilatkozatok arra késztették a német köröket, bogy a helyzetet teljesen józanul Ítéljék meg. Német körök már többször kifejezték, hogy Amerika esetleges beavatkozásava I teljes mértékben számot vetettek.
jíewyork, május 13. A Newyork Times washingtoni levelezőjének jelentése szerint a Roosevelt-beszéd elhalasztásának az az oka, bogy az
elnök kót héten belül nem tervez semmiféle külpolitikai nyilatkozattételt és legalább is ezen az
időn belül nem óhajt ujabb követeléseket támasztani az Anglia megsegítését kimondó törvénnyel
kapcsolatban. Jól értesült körökben hangsúlyozzák — irja a lap —, hogy az elnök nem óhajtja
magát semmiféle komoly lépésre ragadtatni és a
jelenlegi helyzetet teljesen alkalmatlannak tartja
bármilyen fontos nyilatkozat megtételére. (MTI)
Roosevelt
apfa

no

h e ű d e n Is t a r t o t t a K
a l o n d o n i ttizeft

Berlin, május 13. A Német TI jelenti;
felderítő repülőgépek London felett végzett feM*
ritéseik során megállapították, hogy a vasárnap
ra virradó éjszaka végrehajtott nagyszabású
ínét megtorló támadások után 48 órával Lond0"'
ban még nem tudták valamennyi tüzet eloltani. *
Comrfiercial-dokkok raktárnegyedeibeu, ahol n P
vánvalóan kigyulladtak nagyobb mennyiségű P.
bonakésiletck és más gyúlékony anyagok, n1t*
mindig lángoló tüzeket lehetett megfigyelni. J
Themsc partján elhelyezett nagy olajtartályok!'?1
még mindig nagy füst gomolyog
ftníoi

ián adási
ts

kísértél
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Berlin, május 13. A Német Távirati írod*
kiegészítő értesülése szerint a brit. légierők 3
keddre virradó éjszaka, amikor Nyugat- és D®'
nyugntriémetországba repültek
be,
Köl0
gyújtó- és robbanóbombákat dobtak le. 8
bombák azonban csak csekély károkat okoz
házakban és pályatestekben.
Az erős nétf6
légvédelem néhány brit repülőgépet
elvált"
tott rajától, ezek elrepültek a Mosel-vidék fe.
lett és válogatás nélkül több bombát dobta8
falusi lakóházakra, valamint szabad térségek®8
A bombák nem okoztak károkat. Több má? fa
pülőgóp elérte Baden területét és támadási &
tézelt Manriheim ellen. Több tűz keletkestffa
amelyeket azonban sikerült csirájukban fa'"3'
tanú Két ember életét vesztette és három
sebesült.
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Eggiptom hozvefüesí ajánlott fel irahnaü

Knox:

n t ú

Krétán

levelet a *or<tt

átadta

KlráiynaK

Kairó, május 13. James R o o s e v e l t

vis-

szatért Kréta szigetén tett látogatáséról, ahol
a görög királynak átnyújtotta
atyja levéléi

Az álsótláz
—
szöKsé Wtésífrcfüftcn
Stockholm, május 13. Az angol alsóház kfaff,
uj ülésteremben ült össze. C h u r c h i l l kijí%
tette, hogy a régi alsóház annyira megrongálód1/hogy helyreállítása igen hosszú ideig tart. AjL
az esetre, ba az uj helyiséget is valamilyet) %
érné, intézkedéseket tettek az átköltözésre W
másik épületbe. (MTI)
Churchill

a

taajt

ós d

királynál

London, május 13. A király kedden
•áfáson fogadta Churchill
miniszterei' 10
MTI)

Riccardi miniszter
a Sformánpzönál
Budapest, május 13. A Kormányzó ' i r
^
citrdi olasz birodalmi valutaügyi minta2
déli 12 órakor kihallgatáson fogadta.
^[t
R'tccardi miniszter délelőtt
látogatást
j'
Laky Dezső közellátási és báró Bánffy
-jJ*
földművelésügyi miniszternél. Telamo f ^
olasz követ az olasz miniszter tiszteletére ^
lásreggelit, Karafiáih
Jenő p o l g á r m e s t e r
^
után teát adott Este Varga József
és feleségre ünnepi estebédet adott az
niszter és felesége tiszteletére. A vacsora
Varga József miniszter pohárköszöntőt
^
dott. amire Riccardi miniszter v á l a s z o l t .
V a r g a József miniszter ezeket moxidor
^
_ A baráti Olaszország az első volt,
gazdasági
téren kényszerbékével
is megértő támogatásban
^
tette a trianoni
porba suj'" ( tfh
tette
a trianoni
kényszerbékével
zánkat.
Érdeklődésének
ismételt porba
ta""6sto
^
ttiL
zánkat.a Érdeklődésének
ismételt pavillon'
tanú 13
azzal
két gazdagon kiállitotl
.
\yckben a hatalmasan fejlett olasz tP ar L ,« dö k f
kedés eredményeit tárta a magyar érdekig vá"
R i c c a r d i miniszter a következő*"
^ f
szolt:
szánfatV
_ Megállapíthatjuk, hogy minden ^ é g ' e , <
esztendőben világos
az elmúlt
eimuit 20
zo BsiwniiBora
vim^va és
" . „ .*t
",0)'
it,
bizonvsága az együttérzés •J"Htem®° „ ér
m
összeforrasztotta nemzetünket a , ^ ó Í ^ V ,
szeforrasztja ma az igazságon a i a pu
t
1
elvárésában. Ennek a jövendőnek a Act?
1
érdekek korszakának, valamint a te'".^jénéjUí s
ka és a némzetek közötti szilárd béke * p0iit< /
köszöntése. A mi ö5szétartozás.il0V
síkról átieiieó a gazdasági s í k r a " "
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Megkezdődött a beretlyöujfalu—szegedi ut építése
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20-án hozzáfognak az algyői szakasz elkészltosébez

ati; Nóme'
pett féld*
vasárnapsabásu n*
j] Lotofl*
eloltani.. A
ahol i r
yiségü rf
agok, taft
gyelni. A
irtályokp

Kőin

pl Délmagyarország munkatársától)
Több«»ön foglalkozott a Délmagyarország
azzal a
®*g7szubású útépítési tervvel, amelynek megvál t á s á h o z tavaly ősszel fogtak hözzá. U j nemkeöcözi út építése áll a tervek középpontjában
r8 érkezett el most már a megvalósuláshoz. Az
Jtvoaal a Tiszántúlnak a nemzetközi járműalomba való bekapcsolását célozza. Az ú j
Nonút Berettyóújfalutól indul ki és Szegednél
kapcsolódik be a nemzetközi úthálózatba.
X tavaly ősszel elkezdett munkálatok Sásá é i indultak meg azzal, bogy a Vásárhelyijj/igárút végén elkészítették az itteni aszfaltburkolat folytatásaként az ú j nemzetközi útba kap™>ládó betonútszakaszt. Az államépítészeti bi^ a l mSst 'értesítette a város hatóságát, Hogy

ezeknek a mellékmunkáknak az elvégzése után
a nemzetközi út Berettyóújfaluig terjedő vonalának építése megkezdődik. Az építkezést Szegeden folytatják ott, aho] az ősszel abbahagyták. Legelőször a szeged—algyői úlszaakszt készítik eL Az építkezés május 20-án kezdődik és
augusztus 15-ig tart.
Az útépítés nehézségeket fog okozni a Hódmezővásárhely félé irányuló közúti forgalomban, ment iw ú j útnak azt a szakaszát, amely
egyezik a régi országút útvonalával, az építkezés tartamára elzárják a járműforgalom elöl
s az építkezés tartama alatt a jármnbözlekedést
Hódmezővásárhely felé Makón keresztül bonyolítják le,

kedden megkezdődött a Tisza apadása
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BALKEZES AllfiYll
Tabódy Klári — Jávor Pái
ellenállhatatlan humoru magyar vígjátéka.

•ati Iro^
égierők »
it- és Dél'
96 napos rekord-áradás alán
, KÖlnr'
k le. \
it okoM
•ős né®6
elválad
G Délmagyarország
munkatársától)
SzéxX folyamrendŐTség szegedi kapitánysága je-vidék ^
^faúhány év alatt., amióta a Tisza vízállását lentése szerint a Tisza vízállása kedden Szegedát dobta*
r®ya!k, nem yolt ilyen hosszantartó tavaszi nél 850 centiméter volt.
őrségek©
mint az idén. az is esak háromszor forA folyó vizének apadása újabb várakozással
b más ©
^
elő, fiogy májusban 8 méter fölé emelked- és reménnyel tölti el az ármontesítő társulatonadási &
írj® « VÍZ, — írta egyik mnltbetl számában a kat. Azt várják, bogy egy bét alatt annyira leleletkeae'* ,
^Magyarország.
KttenBvenhatnapos állandó vonul a víz, bogy meg lehet nyitni az algyői
ban elW
"tigas vízállás ntán, amikor a március végi rö- zsilipet és ekkor a földeken lévó vadvizeket bele
.rom
átmeiieti apadás kivételével állandóan 6 tudják vezetni a Tiszába. Azt várják, bogy a
^ t e r felett volt a víz 6zintje és napjainkban vadvizek eltüntetésében az ármentesítő társutiajd 3 méterig emelkedett, — kedden végre latok segítségére siet az idő is, amely remél^t/kezdődött az apadás, 4 centiméteres apadást hetőleg meleg, napsugaras,
stáraz
napokkal
ien
Ez a folyammérnöki hivatal szerint elősegíti a párolgást.
ráz I t f *
^ Jelenti, Hogy az apadás most már tartós less
ÍJ kijei©
Bauer Sándor miniszteri biztos, aki a roult
**
állandóan fokozódik. Annál is inkább várják
ongálédtó
héten tartott szemlét a tanyavilágban, szerdán
O ttert a mellékfolyókról is mindenünnen apaismét Szegedre érkezik PB megteszi a szükséges
yfü
jelentenek, egyedül a Kőrösök .vízállása
milyen
intézkedéseket a vízlefolyások esetleges megjzésre &
bírnál.
nyitására.
II

Gsútörtökön kezdődik

Jegyek elővétclezése már

megkezdődött!
Telefon: Í I H5.

Glatlfelder Gyula megyespüspok
három évtizede

CA Délmagyarország
munkatársától)
Ma
van harmincadik évfordulója, hogy Glatlfelder
Gyulát, akit X . Pius pápa és L Ferenc József
király a csanádi püspöki egyházmegye főpásztorává uevezett kl, Csernoch János, akkor még
kalocsai érsek, az Egyetemi-templomban püspökké szentelte.
Az időközben eltelt három évtized
nagy
megpróbáltatásokkal' sújtotta a jubiláló főpásztort, — írja a katolikus Magyar Kurir. —
Egyházmegyéjét, amelyet oly nagy szeretettel
kormányzott, Trianon három részre szaggatja,
őt magát pedig az elszakított országrész ú j
urai püspöki székhelyéről is elüldözték.
Mindez nem törte meg az alkotásokra hivatott főpásztor munkaerejét — írja tovább a
Magyar Kurir —, amely még fiatal korában
főleg a főiskolai ifjúság intézményeinek megszervezésében nyilatkozott meg a bár Temesváron ott kellett hagynia ojonnan épített modern
szemináriumát, Szegeden a magyar
impérium
alatt maradt
csonka egyházmegyéjének
új
székhelyét szervezte meg és megteremtette
ugyanitt a modern központi papnevelő intézetet.
A továbbiakban arról ír a Magyar Kurír,
<0 szegedi Közellátási Hivatal vezetőiének eredményes tárgyalásai
hogy a főpásztor szegedi évei alatt csonka
Budapesten
egyházmegyéje plébániáinak
számát megkétszerezte, megszervezte Szegeden is a Szent
G Délmagyarország munkatársától) A eza- hézségek elkerülése végett, most azt kértük a Imre-kollégiumot, az alkotások egész sora örö?
r
Hivatal már megtette az élőké- földművelésügyi minisztériumtól, högy a város kíti meg nevét Mint a főrendiház, majd a felin- j 1 * bogy a város lakosságának jövő évi téli fakontingensének egyjészét, legalább a fe- sőház tagja, kivette részét a magyar közélet^©szükségletét biztosítsa. Mint jeleztük, a lét; 3000 vagon tűzifát utaljanak most kl Sze- ből; mint ünnepi alkalmak szónokát sokszofl
b a k b a n Fodor Jenő ny. polgármesterhelyet- ged számára. Ha ugyanis volna elegendő tűzi- hallgatta őt a magyar katolieözmus, a művészefak * ^ z e l l á t á s i Hivatal vezetője, több szegedi fa, mindazok, akik tehetnék, már most besze- tek terén is találkozhattunk mindenkor a net5jj0resk®dővel együtt Budapestre utazott és a reznék a tűzifát és ezáltal a szállítási torlódás vével, amelyeknek nemcsak megértője, hancui
is* ]ŰÜTelc8Ügyi minisztériumban folytatott tár. a téli hónapokban elkerülhető volna. A minisz- mecénása is.
hielf k a t
faellátásáról. Fodor polgár- térinmban a faügyek referense közötte velünk,
A mai jubileum alkalmából a Csanádi egytj 0 ^jtóelyettes tárgyalásairól ezeket mon- hogy különös figyelemmel lesznek Szeged érde- házmegye hálás szívvel emlékezth meg dr.
keire és rövidesen kijelölik azt az erdőkörzetet
Glatlfelder Gyula föpásztori működéséről. Szehatezer vagonban állapították meg Sze- ahonnan a város beszerezheti a tűzifát. Min- ged társadalma is nagyszabású ünnepségeket
n
den reményünk meglehet arra, bogy a megha- akart rendezni a jubileum alkalmból, a fő' s z J á r ° 8 l a k o s a i u a k f r Ü faszükségletét. Miri
* /®ndelet ugyanis előírja, högy egy-egy tározott kontingensnek a felét, 3000 vagon fát pásztor azonban nemes szerénységgel elháríkáli r ' 3 s k a n milyen mennyiségű tüzelő basz- már a közeli hetekben megkapjuk és mindazok
totta magától az ünneplést, így esak az egyakik tehetik, beszerezhetik a téli tüzelői
fe u al°
'Az
idén a tavalyi mennyiség lesz
h á l h a t ó . 'A bekövetkezhető szállítási neKözölte még Fodor helyettes polgármester,
S Z É C H É N Y I
N O Z I
hogy arranézve semmi pozitív értesülése nincs.
Mától feót napig
& f, 9
Kogy
a
tűzifa
árát
a
közeli
jövőben
felemelik.
Btlvársil Most
A legnasrvobb francia viláVdm reprize

SOOO vagon tlizifát k a p Szeged
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Szerda, csütörtök

Jiösiaf hármasban

öiei f ZC, ' a V1gjáték, tévedésekkel, szerelemérif"
helyzeteket egvmást kergető télresok dallal és vidámsággal füszetezte.
Fűszereplők:
A P'Pogya vőlegény.... TIÖRBIGER PAL
A h^y a s s z Oöy
MARTA ANDERGAST
ua
Jkeverö portás
TliEO L1NGEN
HÍRADÓK

Korzóban
Visszavonhatatlanul m a a d j u k utoljára
a fenséges szépségű filmremekmüvct!

S kék madár

H A R R Y BAUft

megrázó alakítása: TI. PAL CAR

ZSARNOK
Alfréd NEUMANN világhírű színmüve, a budapesti Magyar Szinház százötven előadásos
müsordarabja: »OROSZORSZÁG*
CBortos szerepében: HARRY BA.UR

O É L M A G Y A R O R S Z A G k pöki paWábau. Tizenegy órakor az Aetio CaS Z E K D A , 1941. MÁJUS 14 l tholica egyházmegyei szervezete díszközgyűlést
tart a Szent Tmre-kollégíumban a püspök részvételével. A díszközgyűlésen ott lesznek az öszkési voüatkosdsú ünnepségeket rendezik megr
szes egyházmegyei vezetők Ttt üdvözli a jubis ebbe kapcsolódik bele a város hatósága
láló főpapot dr. Prilfu József polgármester
t» Szeged közönségének képviseletében
beszéd keretében. A polgármester után dr. Mi'Az ünnepségek sorrendje a következő?
hálovfös Zsigmond pápai prelátus, az Actio
Délelőtt 9 órakor, szentmise lesz a fogadal- Catholica országos igazgatója mönd beszédet
mi templomban, amelyet a jubiláló megyés- Délután 5 órakor a szemináriumban a kispapüspök pontifikál. Délelőtt 10 órakor az egy- pok rendeznek ünnepséget
házmegyei papság üdvözli főpásztorát a püs-

szottak az utcára. Dr. Oláh hatósági orvos Cripsí
József sérüléseiről vallott. A törvényszék ezután
a tárgyalást a bizonyítás kiegészítése miatt rt'
napolta.

ÉTIMRE IMIÍÚ NSISPMNF

500 pengőre OOnfeffáX
fegifeiitsi agttébett

Budapest, május 13. Keden délben
lést tartott Pest vármegye törvényhatóság*
Barcsay Ákos főispán elnöklete mellett. X közgyűlés napirendjén többek között Endre Lásd®
alispán ismeretes fegyelmi ügye is szerepeik
A jelentés szerint Endre LSszló alispán f plv
ruár 15-től 19-ig terjedő időben minden bejd**"
tés és engedély nélkül elhagyta a várine0*
területét és hivatalát éppen akkor, amikor *
kritikussá, váló árvízveszély miatt
feltétlen*
helyén kellett volna maradnia. A jelentés 5Z0'
fiat ezzel súlyos vétséget, követett d, súly"®'
bitó körülmény még az is, hogy ezzel a viselkedésével csorbította az alispáni állás tekinőrök az orvosi látlelet szerint súlyos sérüléseket télyét.
ejtettek a szeszfőzőn, aki hangos szavakkal kiálA fegyelmi eljárás lefolytatásával megbíz0^
tozott segítségért, A segélykiáltásokat meghallotta K i s s Mátyás és felesége, akiknek a szom- Fejér vármegye közigazgatási bizottsága, t0*°
szédban van szódagyáruk és a kiáltásokra a pénz- fegyelmi bíróság, Endre László magatartás&
ügyőri kirendeltség felé futottak. A házba nem
bon súlyos mulasztást látott, amiért 500 po nír°
tudtak bemenni, de az utcáról látták, hogy Barabás és társai ütik Csipak Józsefet. A vád szerint pénzbüntetésre ítélte.
ekkor Kissék azt a kijelentést tették, hogy a pénzA jelentés felolvasása után több hozzászólj
ügyőrök megölik Csipakot. Csipakék ellen az volt, majd a törvényhatóság hozzájárult a*
ügyészség azért emelt okirathninisitás cimén is
söfokú ítélet megfellebbezéséhez
vádat, mert lakásukon egy hamisított szeszaáónvugtát találtak.
Csipak József és Csipak Lajos tagadták bűnösségüket. Kiss és felesége beismerő vallomást
tettek, a hivatalos hatalommal való visszaéléssel
vádolt pénzügyőrök tagadták a tőrvényszék elölt,
hogy Csipak Józsefet bántalmazták volna. Csipak
sértetlenül távozott a kirendeltségről.
A kihallgatott tanuk arról tettek vallomást,
hogy Csipak József sególvkiáltásai jól kihallat-

ni törtem
a szeszgyárosok és a pénzügyőrök között
A szeszfözdefnlajdonost és torsait hatósági közeg elleni eröszahKal, rágalmazással, ohirathemisitással, a pénzügyőrökéi hivatalos
hatalommal való visszaéléssé! vádolták
(A Délmagyarország munkatársától) Az ügyészi vádirat egy két év előtti viharos összetűzésért
kedden állította a szegedi törvényszék B ó k a ytanácsa elé C s i p a k József és C s i p a k Lajos
szeszfőző-tulajdonosokat, K i s s Mihály és K i s s
Mátyásné szódagyárosokat,
Barabás
Pá..
P a p p Imre és M o l n á r Béla pénzügyőröket.
Gsipak József és Lajos hatósági közeg elleni erőszakért, okirathamisitásért és felhatalmazásra
üldözendő rágalmazásért. Kiss Mátyás és (elesége felhatalmazásra üldözendő rágalmazásért, a
pénzügyőrök pedig hivatalos hatalommal való
visszaélésért kerültek a vádlottak padjára.
A vád megállapításai szerint 1939, szeptember
17-én a déli órákban Csipak Józsefet és Laj06t
egy jövedéki kihágásból kifolyólag az alsoközponti pénzügyőri kirendeltséghez idézték. Kihallgatásuk során összetűzés támadt a szeszfőzők és
a pénzügyőrök között. Gsipak József és testvére
éles szavakkal táraadtak a pénzügyőrökre, mire
azok rátámadtak Csipak Józsefre. A pénzügy-

Természetrajzi pót-lexikon
Az ember halála és az állat kimúlása közt
milyen óriási a különbség! Ha megszűnt a földi életem, hamar bekaparnak, részint meri
kellemetlenebbé válok, mint amilyen eselieg
életemben voitam, de meg attól is lehet tartani, hogy meggondolom a dolgot és elövé
reaktiválom magam. Aki annyira a humoros
oldaláról nézte az életet s főleg szereteti torzító tükröt tartani az emberek elé. atlol min
den kitelik. Mit csinálnak akkor a »bálaistenezók«, akiknek utjahan álltam? Igy azonban
kapok néhány hazug frázist s azzal véglegesen kifizettek azok, akik megették a kenyerem
javát
Ellenben az állait akkor
rehabilitálódik,
amikor megszűnt szuszogni. Akik eddig rájuk
se néztek, irtózva, félve elkerülték, most ragyogó ábrázattal vesznek róla tudomást. Ezeket »ecsetelem« alább, természetesen csak
igen-igen régi korokból szedve a példákat
Kezdem az ö k r ö n , hiszen örök szimbólumnak állítják a műveltség, a gondolkodás,
az előrelátás, nem ritkán a karrier piedesztaljara.
— Te ökör! — mondják vita hevében olyan
hangsúllyal, hogy azon tul már nem következhet semmi.
J ó falatok élvezője mégis a vesepecsenyéjére gondol s ha az ízlése megengedi, csámcsog Is hozzá. (Kínában halálosan megsérted
a házigazdádat, ha az ebédnél nem csámcsogsz. Ezért veszi az ember meglepetéssel
észré, hogy mennyien rokonszenveznek Szegeden is a kinai szokásokkal.) Az ökörnek a
rostélyosa sem utolsó, hogy ne emlegessem
éppenséggel a leves-húsát. Szóval
nagyon
népszerű, ökör? — ahá, ez már döfi. Ifjabb
korában ugyan, mint
b i k a döfött, imponált daliás' szemrevalóságával, de étlapon
nem kértek belőle. Határozott egyénisée volt.
lehetetlen megpuhítani.
Kinek van hozzá elég jó foga? Ezért tanácsos elkerülni a társasvacsorákat, mert ott
szeretik paprikás formájában. Tudniillik az
emberek figyelmét elkerülik a felköszöntök,
jóllehet azokat sokaeor nehezebb megrágni,
mint a Mkahust. Pláne ha a szónok se rágta
meg a mondani való j á t Ezen a területen találkoztam az emberi kegyelet legjobban meg-

FERENCJŐZSEF
KESERŰVÍZ

ragadó példájával. IsmerLem régen olyan köri
elnököt, aki évente csak két szónoklatot mondott. Az egyiket március tizenötödikén, a másikai október- hatodikán. Mondjunk most le a
szőrszálhasogató gáncsoskodasról
és hallgasgai
suk el, hogy a két beszéd közt alig volt kütönbség s: akármelyiket
el lehetett volna monakán
dani a másik dátumon is. Ez határozottan
jellemszilárdságra mutat. Ellenben
március
tizenötödikén ott találtam az elnök ur tömör
szakállán azt a paprikás faggyút, ami még
október hatodikán telepedett oda. Ezt nevezem az emlékek megőrzésének.
Most jövök rá, hogy a sort a h a l l a l kellett volna kezdenem, mint a butaság szimbólumával. Hál szó sincs róla, kedves jószág
karc.su ficánkolásában, de hol a népszerűsége
attól az állapottól, amikor sült kecsege formájában eszményesül, vagv
harcsaszeletként
kerül elébed!
A műveltsége ugyan nem változott, sült
szemével épp olyan értelmetlenül mered rád.
mint amikor azt próbálta siketsége mellett
meghallani, hogy mit kérnek érte. Példának
is inkább most állítják oda. Magyarázol, egyre magyarázol valakinek valamit, de nyilván
hiába, inert végre kitörsz.
— Mit bámulsz, mint a sült hal? Tedd, amit
mondok.
A t y ú k csak kotyog és nem beszél, nem
okoskodik, azért mégis kellemesebb a teritett
asztalon Kap. ugyan néha életében is kitüntetési, de most őszinlébb
meggyőződéssé1
mond ják rá, hogy finom falat. A fogalmakat hiányos nevelése és általában műveltsége hiányában szereti összekeverni s innen van. bogy
néha már csirke korában is tvukot játszik.
A k a c s a nem kénves gyomrú, mindent
bekap, szóval diplomatának született volna,
ha nem kotyogna ki azonnal mindent. De
folyton jár a szája, vagv kell. vagv se. Túlvilági életéről emlékezvén, az ember
nyála
összefolvik. hiszen a legzamatosahb szárnyas ösi példabeszéd koszorúzza emlékét,
válahogv a perpetuum mohilét idézve.
Szóljak a l i b á r ó l ? Májusban a legbájosabb. nyári vendéglőben, ahol két személyre
szabják az adagokat. Liba az asztalon és mellettem is. mondja stílszerűen a* alkalmi kiránduló. N'agvon sokszor egyforma hölcsesséaeket hallasz, akár a melletted ülő cseveg,
akár a tánvérndon barnuló szólalna meg. De

az a fő, hogy ennivaló mind a keltő.
kárpótol a legjobban mindenért. Harag110 y
rá életében sem lehet, — mit tehet róla sZ
gény, hogy olyan viz-szinű szemet kapolj ^
— Szegény liba! — mondod rá, de i'elt
ien jóindulattal.
,e
Hát a d i s z n ó hol marad? BarátkoZ'1©,
vele akkor is, amikor kinőtt az újévi 10 fát/
cipőből, lábbal áll bele az ételébe, 'sárbaü
reng, hogy a szeme se látszik ki,
j
moslékot felzabál s nem restelkedik olyk00
saját magzatától sem? Nem, felebara1 iSj
nem barátkozol, hanem utálod. Az elm ul ^>
után békülsz ki vele, akkor kedves lesz 3
j
lamikor maszatos csülke, még kedvesebb *
sonkája, hogy ne beszéljek számos r 0 ©.^
szenves részletéről hol igv, hol ugy. Hogy P >
kos volt? Ugyan kérlek,' elmúlása után v© \J
kel mindenért, mert szappant főznek
ladékaiból, a szappant pedig tisztáik'*13 ^
használják. Kivéve egyes vidékeket,
4
is eszik. Dehogy jut már eszedbe, b o g U r
disznó miben turkált. Ellenben neked, w1 fii
ber, a halálod után is felhánytorgatják- .p
purifikálni akartad a közéletet. Hogy
disznolkodásodról ne is szóljak.
A fogoly, a f á c á n
életében f »
azután jobb. X l ó addig kellemes, a^'p^iJhivatásának él, akárcsak az igát vonó ke1 ^
Hiába tiszta, finyás, állat, a husa c s a k 3
szegényebb néposztálv tápláléka marao^, j<,
Ián van ebben az irtózatban valami v^v *
hogy nem csak lovas nemzet v a g y u n k , ^ t
háziállatok közül a lóval m e l e g e d e t t « ® 'A
legjobban a magvar. Barátja, p a j t á s a ! 0 . ' ^ 1
ember pedig e.sak a kétlábú felebaráti3
meg.
. ki rf
— Te v a d d i s z n ó ! — mondatta
p
Ifink" néha valakire részint az elkesere^
szint a meggyőződés.
0 tés«
Benne érez a
a szóban
s z o n a n minden
m i n o e n meg?
- .
' t/
•« ii/ien
latot. Érti a kifejezésben a kimélrt' j c tjpfL
vérengzési hajlamot„ kukoricaföiae- r rí J/A- lv
sat és megdézsmálásál. de csak a d d i f s ^
nem korul az asztalára vörös borba01 1 .U
főtten. a hngvomnnvos áf. nvnTekvárra1kor a vaddisznó is megdicsőül.
firff'v
Csak az embert feleitik el fp®n
V^
és sietősen, ha egyszer olvan marha
'
meghalt.
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(M Délmagyarország munkatársától)
Szép,
napös délután van Az emeleti ablak alatt csattogó ollóval nyírják az élő sövényt, kis virágkapákkal gondozzák a tavaszí színekbe burkolózó virágágyakat. A kerítés mögött széles ezüst
Csíkkal ragyog a napfényben a félelmetes nagygyá nőtt Tisza.
— A kettest azonnal vissza kell fektetni
— A hatos láztalan.
— £ tizesnek látogatója érkezett,
'A fehórfőkötős apácák mondják halk hangon
ezeket a mondatokat. 'A sebészeti klinika elsőemeleti folyosóján vagynnk. A klinikák jólisment. orvosságkeverék-szaga tölt be mindentEgyik apácanővérnek elmondjuk, hogy mijáratban vagyunk. Aczél Irén kisasszonyt keressük.
Egy pillanat alatt megkapjuk a szükséges útbaigazítást, mert, bár Aezél Irén nem tartozik a
klinikai alkalmazottak sorába: itt mégis mindenki ismeri, ö a lelke, irányítója, életrehívója
egy meghatóan szép mozgalomnak: a sebesült
magyar katonák uzsonnáztatási
akciójának.
Arról van szó, bogy a lábbadozó katonák
gyógyuló szervezete már elbír egy kicsit „bővebb menázsit" is, ezt a bővítést azonban a klinikai költségvetés keretébe nem lehet beállítani.
Egy lelkes fiatal hölgy: Aezél Irén vállalta azt
a feladatot, hogy megszervezi az uzsonnáztatási
akjraót.
AUec0

sebészeti

, ,

'A sebészeti klinika tálalójában az asztalon
tányérokra, tálakra rakva pirospozsgás sonkaszeletek várakoznak a topogás zsemlyerakás
mellett. Ez a tálaló Aczél Trón birodalma; itt
készíti a katonauzsonnát, amit aztán kórteremről-bórleremre „szállítva" kioszt a sebpsült katonák között.
— Egy ismerősömet látogattam meg egy alkalommal — mondja Aczél Irón — s hallottam,
hogy néhány katona beszélgetett. Akkór határoztam el. hogy valamit csinálok. Gondoltam:
segítséget kérek a város nőegyleteitől és egyéb
egyesületeitől, bogy a sebesült katonáknak tegyük lehetővé az nzsonnázást. A klinika vezetősége a. legnagyobb örömmel fogta pártját az ötletnek- Aztán már gyorsan ment minden. Az
ipartestületi tisztviselők, valamint az iparkamara azonnal felajánlotta segítségét és már
odáig jutottam, bogy ma a 275-ik uzsonnái
osztjuk ki a sebesült katonák között. Egy kisebb társaságot is összetoboroztam; ismerőseim
adnak össze naponta annyi pénzt, bogy sonkát
és zsemlyét vehetek. Azt hiszem, hogy ebbe az
akcióba bele fog kapcsolódni minden szegedi
nőegylet és egyesület is? támogatásukkal mintfen bizonnyal még szélesebb alapokra lehetne
helyezni ezt az akciót Nézze meg, mennyi szeretet és hála nyilatkozik meg ezeknek a fiáknak
részéről, akkor, amikor észreveszik a feléjüknyúlé segítést és szeretetet. Nem nagy ügy az
e
»ész. nem arra való, hogy az ember tapsokat
00
elismeréseket arasson vele: de bigyje el,
ágy tud az ember örülni az ilyen Csöndes apró
dolgoknak . . .

mondja egy veterán. — Tegnap m§g w>ak elhittem valahogy, hogy nekem nem szabad euni
a Iaz miatt, de ma beteggé tesz, ha nem ad . . .
— Halló, ide duplát kérek, mert lyukas a
gyomrom — mondja nagy nevetés közben az
egyik beteg. Haslövése van.
Hatalmas, fehér kötésesomó emelkedik fel
egyik ágy vánkosáról. Csak az egyik szeme éa
a szája szabad ennek a fejnek a kötés alatt.
— Meg ne Csaljanak, ez csak egy zsemlye...
Két zsemlye fekszik ugyan a szekrénykéjén,
de ezt a tényt a következőképpen tagadja le
tréfásan:?
— Én csak. egy szemmel látok, dc két gyomorral eszek! • . .
Mindent bearanyozó, jókedv és gondtalan humor van itt a kórteremben Még a súlyosabb
sebesültek is megmosolyognak egy-egy jó „bemondást" s legfeljebb az okoz szomorúságot,
hogy ők nem vehetnek részt a sonka elleni általános „támadásban". A jókedvet megsózza,
megpaprikázza maga Aezél Irén ts, aki a sonka
mellé kioszt egy-egy nevető, vigasztaló mondatot is.
— Mikor is táncolunk9 — kérdi egy fiatal.
gyerekképű kárpátaljai sebesülttől. Vastae kötés borítja ennek a fiúnak a lábát.
— Majd hé éz fujdogdjjá
a trombitát —
mondja hamisítatlan dialektusban a ruszinunk
s rámutat, a mellette fekvő betegre. Annak pedig a trombita irányában van még némi hátrányos helyzete. De „nem szívja nagyon a tüdejére", amint mondja?
— Azé van a lüvés, hogy bégyógyujjon, —
fejezi be a gyors intervjat

Sgg

ejioecHySs

* . .

Általában jellemzi ezeket a keménykötésű
fiatal katonákat, hogy nem hajlandók nagy Jelentőséget tulajdonítani annak, hogy megsebesültek. Jókedv, életkedv uralkodik a kórtermekben s ez az orvosok szerint is sietteti a gyógyulást.
Egy ejtőernyős fekszik egyik szoba sarkában.
Ő a kórterem sztárja. Talán már milliőmodszor meséli el, hogy Szabadkán sebesült meg.
— Mikor a góppből kiugrottam — meséli —,
nemsokára éreztem, hogy valami nem stimmel!
nem nyitottam ki rendesen az ernyői Aztán zuhantam egy darabig, egészen addig, mfg csak
meg nem csókoltam az anyaföldet. A jobb combom bemondta az unalmast, a bal bokám megrepedt oszt nem akart azuperálniAz ejtőernyőa vígan fogyasztja a aönkát.

A Uu/ótiúH i/tndég

n

Xz uzsonnaosztásban szigorúan ésak Jtetanék
részesülhetnek. Igen ám, de néha vannak „Xivatlan betegek" is.
— Én is kérek . . . — Hallatszik egyik ágyról, amelynek tetején egy vörös, szeplős gyerek,
fej trónol.
— Te nem vagy katona, öcskös!
— Majd löszök. Adhatnak egy kis előlegét...
Az egész gyerek „fejtől-lábig" ninüe több tíz
évesnél

Nagy gandiumma! fogadják a kórterembe
J M kis társaságot. A fejek fölemelkednek a
W h á z i ágyon.
— Ensrem ki ne felejtsen kisassnouvkájp —

X gyereknek pillanatnyilag Csak a lába van
eltörve. De ebben az állapotban i» folyton izegniozog. mint a sajtkukac.
És így megy az végig a kórtermeksn. Hangos jókedv kfkrfJnti mindenütt az „uzsonnáztaté
bizottságot". Egyik szobában agy önkéntes
imtgysn Üdvözölte a sonkás zsemlyét:'
— Ave sonka as életbemenők üdvözölnek! ...
Hasonló ueaonnfiztatás folyik ac iparosta-

Karjára veszi a tálakat, villát vesz a kezébe,
ky könnyű beteg karjára rakja a zsemlyéstá,J1
t, megrakja tállal a segítő apácanővér kezét
Js és elindul a kórtermekbe.

A

tuszin

fncg.

a

twnbit*

ASZTALOSa lakasa, na bútorát
H r c f i n r v
n á l u n k vásárolja! Pl L 9 I L K L I t

Bútor csarnoka

mmmm^mmmmmnmm Szendrényi Géza és Társai,
Szeged. Dugonics-tér 11.
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noneiskolában lévő termekben is. Ide iparosaszszonyokat szervezett be Aezél Irón; mindegyik
megérdemelné, Hogy feljegyezzük a nevét, mert
szegénységükből, filléreikből adták össze azt a*
anyagi alapot, ami szükséges volt a katonák
uzsonnáztatásához.
Pénteken ünnepi uzsonna jut a sebesült ka*
fonáknak: a Kalánka-'cukrászda süteménnyel
vendégelt meg ezen a napon a klinikán fekvő
magyar fiúkat.
Lehetetlen meghatottság nélkül otthagyni *
klinikát, az nzsönnaosztás ntán. Talán a nap ÍZ
azért süt ilyen ragyogóan, mert odabenn tavasz
van napfényes, béké6, szeretettel telt tavasz a
szivekben . • .
Az úton elkísér egy nyitott ablakon kiszökő
vidám hang. Valamelyik sebesült fütyül az ablak melletti ágyon egy-egy katonanótát.
(marrni)

thMifitács! barátok
szegedi ffHidftMfte
Hol b e t A r t t : 4 § hl 10 toll

(A Délmagyarország munkatársától) Kedden
a szegedi rendőrség országos körözést bocsátott
kl Papp László 37 éves mnnkácsi aszfalossegéd
elten, aki ártalmatlanná tett t'ár$áva.l, Csibulo
László szabósegéddel együtt az elmúlt napokban Szegeden vakmerő betörést követett ©I»
Kedden bizalmas úton arról értesítették a rendőrséget. hogy az egyik tollkereskedónél egy középkorú gyanuskűlsejfi férfi nagyobb mennyi*
ségű tollat akar eladni. Detektívek mentek k t
a megjelölt Helyre és igazolásra szólították fel
a férfit, aki erélyes hangon kérte ki magának
a rendőrség érdeklődését. A férfit minden ellett,
kezés dacára a rendőrségre kísérték, ahol kiderült, högy Czibula László 49 éves mnnkáesi szabósegéddel azonos
Bevallotta, hogy a szökésben lévő Papp Lászlóval együtt az elmúlt napokban többször betört dr. Bodony László vegyészmérnök dr. Boros
József-utca 27. szám alatti toTlrakt árába. A betörések alkalmával mindig nagyobb mennyiségű
tollat vittek el a raktárból, amelyet azután értékesítettek.
'A rendőrség Czibula elfogatása után közölte
dr. Bodony Lászlóval, hogy raktárának fosztogatóját ártalmatlanná tették, miután a vegyész*,
mérnök nem is tudott arról, hogy
betörök járták. X rendőrség megállapttfltt
Hogy Czibuláék hat esetben törlek be a
József-utcai rákiárba, ahonnan i6 kilogram
lat vittek el. Megállapították azt is, hogy a
merő betörők egy héttel ezelőtt érkeztek Munkácsról Szegedre azzal a szándékkal, Hogy itf
betöréseket, követnek el. A lopott tollat nyomba*
értékesítették, a kapott pénzen az egyik szállodában vettek ki maguknak szobát. A szökésben
lévő Papp László elfogatása órák kérdése.

Friss

sertés fejláb
Küogramonként 1'40 P.

Friss sertészsiger 1-30 p

kapható a P l c k s z a l á m i g y á r Felsőtiszapart 12. elárusító helyén,

m
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B e r n d o r f i

a l p a k k a

evőeszközök kaphatók

Hungária

4591

edényházlian

Tisza Lajos körút 55.
(Mihályi füszerüzlet mellett)

II öélvlöétó utazási engedélyek
Budapest, május 13. Á MTI jelenti: Ismételten felhívják az érdekeltek figyelmét arra,
bögy a 'csul.ldi és magántermészetű
délvidéki
utazások engedélyezése végett as érdekelteknek az illetékes rendőrkapitánysághoz, illetve
a főszolgabírói hivatalhoz kell forulniok. Ilyen
természetű kérelmekkel tehát a felek ne forduljanak a szállásmester Nádor-utcában működő
csoportjához, minthogy beutazási engedélyeket
kizárólag szolgálati és hivatalos ügyben ad ki,
tehát családi és magántermészetű ügyben seu-.
kit sem fogad.

A közalkalmazottak
illetményeiről tárgyal szerdán
a 36-os bizottság
Budapest, májas 13. A 36-os országos bizottság szerdán délben a képviselőház miniszterelnöki tanácstermében ülést tájt. A bizottság letárgyalja a 4000/1941. M. E. számú rendeletei,
amely a közszolgálatban álló tisztviselők és
egyéb alkalmazottak illetményeire, továbbá a
nyugdíjasok és árvák ellátási dijaira vonatko
zik

Az Iskolai oktatás a Bácskában
Budapest, május 13, Közlik az érdekeltekkel,
hogy a visszafoglalt Délvidéken minden intézkedés megtörtént arra, hogy az iskolákban a rendszeres tanítási év szeptember havában megkezdhető legyen. Evégből a következő tanévre szóló
beiralásokat az összes iskolákban junius 1. és
5-ike között megtartják. A jelen tanévre szóló iskolai bizonyítványok kiosztása augusztusban lesz.
An érettségi és tanitóképezdei vizsgákat később
hozandó részletes rendelkezések szerint junius 15.
és 30-ika között fogják megtartani. Addig is, amig
a tanulóifjúság rendszeres iskolai tanulmányait
megkezdheti, az illetékes hatóságok intézkedésére
őket alkalmas módon foglalkoztatják, amelynek
során « nemzeti tárgyakból, magyar, történelem,
földrajz, állampolgári jogok és kötelességek tartanak részükre előadást, (MTI)

•
Párisi Nagy flruház Rí. I
S z e g e d ÍCsekonics ésKiss-nfca sarok r
HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRUK
Kék nyomású falvédő
—16
Febér, vagy barna csomagoló papir 3 iv —.114
Papirtaica l-es, 26 drb
—.24
Mignon kapszli l-es 120 drb
—.24
Csipkés tortapapir 3 drb
—24
AHványpapir 10 drb
-24
Fogalmi irodai papir 13 iv
—.24
írógép papir 15 iv
—.21
Fehér Lrópapír 12 iv
—24
—.24
Kockád, vagy vonalas papír 12 iv
—21
Szioes boríték 35 drb
-.24
Beirökönvv 5 drb
—.21
Szegedi képeslap 5 drb
—.24
Magyaros lap 6 drb
-.21
Virágos, vagv névnapi lap 10 drB
— 26
Zsirpapir 3 iv
—.26
Hentes csomagoló papir 5 ív
—.28
Sötétkék csomagoló papir 3 iv
—28
Sima blokk 3 drb
•—.26
Pepita notesz naptárral 3 drb
ítevélpapir: 10 levélpapír, 10 borítékkal
—28

Szegedi diákok
a kolozsvári színházban
Soha nagyobb áhítattal nem leplek át szinház
küszöbét, mint az a negyven lelkes fiatal szegedi
diák, akik szivük szeretelét és az egyetemi Hamletet vittek magukkal Kolozsvárra. Megoldott sarukkal és boldog, izgatott elfogultsággal, mint
ahogy templomba illik belépni. Megilletődve léptünk a szinház elnök-igazgatója, báró K e m é n y
János elé, aki kevés, de annál bensőségesebb szóval fogadott minket. Halk bangu, nemesen előkelő magyar ur Kemény János, akinek a szája körül mindig valami különös biztató és bátoritó mosoly játszadozik. A színházban mindenki imádja,
ö viszont a legutolsó kis kúrista ügyét is szivén
viseli.
Mindjárt bevitt bennünket az éppen akkor kezdődő előadásra Tamási Aron »Vitéz lélek« cimü
játéka volt műsoron. Az embernek a Stanislavskyszinház produkciói jutnak az eszébe. Ahogy a
színészi erők vonzó és taszító eredőiből megszületik a tökéletes összjáték, az egészen lenyűgöző.
A nagy tehetségű rendező, S z a b a d o s Árpád keze mindenütt meglátszik: sehol egy öncélú gesztus, egy hanyag mozdulat. (A főrendező u.rnak
különben is végtelenül hálásak vagyunk tanácsaiért és útmutatásaiért.) A színészeket pedig nem
lehet eléggé dicsérni. Számukra a szinház nem
pénzkereseti lehetőség, hanem élet, nem foglalkozás, hanem hivatás. Túlnőnek szerepeiken, az
életfelen sorokat élő emberekké testesitik. Itt
van F é n y e s AJice, akiről annyi sokat irtak, egy
szemvillanása, hangjának egy rezdülése végigremeg a nézőtéren és lángokat gyújt a lelkekben.
Partnere a már filmről is jól ismert N a g y István. Amikor a színpadra lép. az embernek az az
ellenállhatatlan benyomása támad, bogy a székelyföld fenyeveseinek bóditóan dus illatát Hozza
magával. Egyszerű, de talán egyszerűségében oly
ucmcs szinészegvéniség. Ezen az előadáson láttam ezenkívül az utóbbi évek egyik legmarkán—
sabb és legszuggesztivebb alakítását: B o r o v s z k y Oszkár ácsmesterét. Ez a batalnjas testű
színész ugylátszik minden porcikájával játszik.
Mozdulataiból valami különös és megdöbbentő
őserő sugárzik, kivételes szinész.
A legfeltűnőbb azonban az. ahogy ezek a színészek magyarul beszélnek. Túlzás nélkül mond
hatjuk", minden előadásuk a magyar nyelv egyegy abotheoziss. 'Áhítattal és büszkén hallgattuk
a felénk" ömlő sorokat, olyan érzéssel, mint mi
kor valaki először olvas Szabó Dezsőt.
Az előadás egyik szünetében ezután bevezettek
bennünket a szincszfársalgóBa. Mélv szimbóluma
ez a társalgó az egész kolozsvári sziniélctnek.
Amit a szerepkörök differenciáltsága, a »gázsik«
különböző volta, az öltözők elhelyezése és még
sok minden szétválaszt, azt ez a kis terem mind
összeköti. Az embernek áz az érzése támadt, mikor betépett, hogy egy nagy családot zavart meg.
De csak egy pillanatig. Mert a következő percben
már maga is otthon érezte magát. Az egyik csoport a világot bejárt D é e s y Jenőt hallgatta,
mások a bűbájos kis T i b a n y i Magdi csacsogásain mulattak. Nem volt olt vezető szinész, vagv
szlár, csak emberek, aranyos közvetlen emberek.
Másnap mi is megkezdtük szinpadi próbáinkat.
Ha most azt írom. hogy szinte jobban a szivükön
viselték előadásunk sikerét, mint mi. nem túlozok
Fáradhatatlanul és önzetlenül dolgoztak mindnyájan velünk kora reggeltől késő estig, söt mirabile
diéta, Stern ur, a szinház Kivilágosító mestere
hajtandó volt az éjféli órákban is hangpróbát
tartani! A műszaki főfelügyelő, Rajnav János
szinte órák alatt állította össze a bonyolult színpad szerkezetét és nem lehetett kívánság, amit ez
a leleménves. örökké jókedvű' fiatalember azonnal ne teljesített volna. Az ügyelők; a szabók, a
fodrászok é„s bútorosok' elképzelhetetlen buzgalommal jártak a nyakunkra, hogy mikor próbáltuk ki ezt. mikor beszéljük meg amazt, nem hogv
nekünk' kellett volna hajszolnánk őket.,. Emlékszem, a kellékesnek be jelentettük, hogy az ötödik
felvonásban ágyulövéscket kell a színfalak mögött
produkálnunk, icy hát készjtsen elő valami alkalmas nagvdob'nt. Áz előadás előtt azután félórával
megjelent vag.v busz darab különböző dobbal és
nem engedett el bennünket mindaddig, mig ki nem.
választottuk a legmegfelelőbb »hangszinü« ágyúlövést... Nem, mindezt nem lehetett felső Parancsra csinálni, ezek" az emberek a szivüket ad
ták kezűk munkájába.
''
Végül elérkezett ap előadás 'ó&Sja. Sfk" professzor urunk vállalta helyetlüuk' a legnehezebb
feladatot: a kezdést. Mialatt a professzor ur a
függöny előtt beszé.lt fiairól, lelkesen és meggyőzően. személyiségének azzal a különös etrvéni varázsával, "mely tnár annyi halKratóját bűvölte el.
mi izgatottan kuksoltunk a kulisszák mögött várva a nagy pillanatot. -Mi nerp kufiurát akarunk
idehozni, hiszen arra Kolozsvár nem szorul rtf,

minket a szeretet hozott ide* —» hangzott el a be-!
vezető utolsó mondata. Percekig zúgott a taps
Sík Sándor megnyerte nekünk az ütközetet, mielőtt a csata megkezdődött volna..,
Ami ezután következ.ctt, az szinte álomszerűén:
gyönyörű volt. Csák árra a három szóra emlék-1
szem tisztán és fogok emlékezni sokáig, amit1
K e m é n y János mondott az öltözőben az előadási
után. egyszerűen és őszintén: »Fiuk, szép volt».
Köszönjük, még egyszer köszönjük.
Ifj. Horváth István.

Minisztertanács
Budapest, május 13. Bárdossy LászlS m S
uiszterelnölc és külügyminiszter elnöklés'éveí
a kormány tagjai kedden délután 5 'órakör m P
niszterfanáösot tartottak. 'Á minisztertanács f<v
lyó ügyeket tárgyalt és este 8 órakor éri vév
ret. (MTI)

Jövő bélen válasszák még
az igaroslanonciskola
uj igazgatóját
(A Délmagyaroranig munkatársitól)
A'vful
Dénes tragikus halálával megüresedett az iparov
tanonciskola igazgatói állása. Több pályázó vaff
az állásra és az iparostanonciskola felügyelöbiJzottsága, amely a választást ejti meg, valószínűleg már a jövő héten összeül. Városházi körökbojt
arról beszélnek, hoay fit pályázó lesz a tanonciskola igazgatói állására. Pályáznak:
Bálint
| Gyula, az iparostanonciskola tanára, aki már kezdettől fogva működik a tanonciskolában, továbbá'
B a b i c z k y Ede, M a t o 1 c s y László, T ó t h
János és V a d á s z József, mindannyian a tanonciskola tanárak
A felügyelöbizotts'ng rövidesen összeül, hogy
megválassza a tanonciskola uj igazgatóját. A felügvelőbizottsáy elnöke G s i z m a z i a Kálmán <i'
igazgató, tagjai dr. P á l f y György kulturlá'nórv
nok, dr. B i a c s y Béla tb. tanácsnok". J u n g PéJ
ter, a szegedi fémipariskola igazgatója, dr. T ó t t f
Imre ügyvéd-kormánvfőtanáesos, R a i n c r Ferenc, az ipartestület elnöke, dr. G y u r i s István,'
ipartestületi titkár, V a d á s z József tanonciskolát
tanár. A b l a k a Gvörgv nyomdatulajdonos 6*
T a k á c s Béla szabómester.
A tanonciskolái igazgatói teendőit ezi.dőszerínf
az uj igazgató megválasztásáig Vadász József tanár látja el. Amennyiben Vadász József benyujtjat
pályázatát, érdekeltségénél fogva, ő nem
ve*&
reszt a felügyelőbizottság munkájában.

Bukarestben megkezdték
Hering német őrnagy gyilkosának tárgyalását
Bukarest, május 15. 'K bukaresti KatEfl''*
vényszék megkezdte Dimitricv Sarandos állitólagos görög állampolgár ügyének
tírgyalá>
sát, aki Döring német őrnagyot az utcán l e>
lőtté• A gyilkos első vallömásában azt hangö*
falta, hogy az egész esetről semmit sem tud
mert as alkohol hatása alatt állott. Azt se'"
tudja, honnan szerezte a gyilkoláskor h a s z n á l t
fegyvert, stb. A vádlottak között s z e r e p e l n e k
azok is, akik' a vádlottnak egy pisztolyt és tart
fózkodási engedélyt szereztek.

Lévásárlásl hirdetmény

A Lóértékesitő Szövetkezet értesiti a gazdaj4.6'
fönséget, hogy május 16-án délután 3 órakor K'fa
teleken, délután 5 órakor Kiskundorozsmán,
délelőtt 9 órakor Mindszenten a vásártéren,
legvérü herélt lovakat vásárol. Számitásba jöh eP
nek 4—10 évesig igen jó csontozatu és morfa6®
165—172 cm magas paripalovak. A bevált lova*'
ért 1000-1500 pengőt fizetünk dorabonktnt. A ^
rozás helyérc irányított járlatot minden
hozza magával.
™
sziW
ÖNNEK, vagy aki az életében szerepet Í á<
vág?mindenkiről mindent megmond, lelki, anyag'
gazdasági sorsáról
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Szerefettciles SzdlosMoőadtatós
Zatáeger szegen
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Zalaegerszeg vasárnapi ünnepét megrontották a nyilasok: választmányi ülést hirdettek
ennek a napnak délelőttjére. Nyilván olyan
párttagokat kívántak maguk közé választani,
akik teljes egészsében értik a Száiasi-féle
boldogasszony s.-ut 3. 480 Hősök kapuja mellett,
— A nagyvárad—szatmári püspöki szék jeZagyva-Duna-Gyep fej programot. Egyet talöltjei. Nagyváradról jelentik: Dr. N a p le). 29-09.
fíát-smlca.
láltak is: Hubay lakása elöl szállították cl a í SheU-servlee.
h o l t z János volt nagyváradi püspök lemonmentők a Lipótmezőre. A Szálasi—Sütő— Sudása folytán a több, mint egy éve betöltetlen
— Hosszú idő óta fekvő betegek a rég bevált
bajda triász utazott le vasárnapra Zalaegernagyváradi és szatmári püspökség stalluma
szegre, hogy kellő vezéri kargyakorlatok köz- tisztán természetesen »Ferenc József* keserfrvizei
rövidesen betöltésre kerül. A nagyváradi püsnagyon szívesen isszák és annak gyors, biztos és
ben néhány mondatot ragasszanak a falrűkont
pökségnek dr. S c h r i f f e r t Béla a nagyvámindig kellemes hashajtó hatását Általánosan dinyilas hirdetmények mellé.
, radi püspökség jelenlegi apostoli kormányzója,
csérik.
Kérdezze meg orvosát!
Ám Zalaegerszeg lakossága nem mutaíolt
dr. B á n á s s László nagyszalontai plébános,
— Pályaválasztási tanácsadó. A Klauzál Gákellő megértést a nyilas eszmedögönyözési
dr. L u 11 o r Ferenc a vatikáni magyar követbor-gimnáziumban pértteken délután 6 órai kezválasztmányozó ülésvalósággal szemben
*
ség jogi tanácsosa, F i e d 1 e r István, akinek
amikor Szálasi vezetőtestvér Eszme-Sütője és dettel tartják a hatodik és a hetedik pályaválasza Rongyos Gárda idején le kellett mondania és
Ihajda-Suhpjdája
társaságában a szónoki tási tanácsadói előadást. Dr. T ó t h Imre a birói
dr. M e s z l é n y i Zoltán a hercegprímás seemelvényre lépett: a tömeg heves tüntetésbe és az ügyvédi pályáról, a mérnöki pályáról pedig
gédpüspöke a jelöltje. A szatmári püspöki szék
kezdett Szálasi és összes vérvalóságos test- H e r g á r Viktor tb. városi főmérnök tart előbetöltésénél S z a b ó István jelenlegi apostoli
adást.
vérei ellen. A lapjelentések szerint az ünnepkormányzó és P a k o c s Károly kanonok jön— A Tisza első idei halottja. Beszámolt a
lő tömeg magatartása olyan szeretetteljessé
nek számításba.
Délmagyarország arról, hogy vasárnap délelőtt
vált, hogy a szónokolni akaró fő- és alvezé— Későbbre halasztották a szegedi miniulehalálos kimenetelű szerencsétlenség törlént a
rck testi épsége érdekében a hatóság csendörventék erdélyi útját. A szegedi városi katonai
Tiszaparton a Lippai-fatelep előtt. Egy ismeörizotet vezényelt ki a helyszínre. A csendőrpaiancsnoksag a közelmúltban a szorgalmas,
óvintézkedés hatásosnak bizonyult: Szálasi és retlen 10 év körüli kisfiú a tutajokról a Titörekvő leventék közül mintaszázadot válogaszába esett és mire keresésére indultak, elkísérete teljes testi épségben érkeztek vissza
tott ki, amelynek az lett volna a feladata, hogy
tűnt a hullámokban. A Tisza első idei hatoltsebesen robogva Budapestre.
Erdélyben népszerűsítse a leventeintezményt.
Ott aztán a Hűség Házában megbeszélték, ' iának a holttestét kedden reggel vetette fel az
A szegedi levente mintaszázad szombaton inujszegedi partoknál a viz. A rendőrség a kishogy kivel töltsék be a Lipóthoz címzett száldult volna Erdélybe, ahol Bemutatókat és előfiú zsebében talált írásokból
megállapította,
lodába szállított cszmegyakoi nOk üresen.ma
adásokat terveztek. Erre a célra az újszegedi
hogy a partra vetett holttest F a r a g ó András
radt helyét.
tanítóképző növendékei, valamint a női felső11 eves tanulóval azonos. Holttestét a törvényMég most is vitatkoznak. Legalábbis ezt te
kereskedelmi iskola és az alsóvárosi zárda
-zéki bonctani intézetbe szállították.
szi valószínűvé az a jelentés, amely szerint a/
ipari iskolája zászlókat készített, hogy azokat
— Szegeden rövidesen megalakítják a közjóléti
Andrássy-uti Zöld-Ház kapuőrsége — összeMagyaró és Szalárd községek ifjúságának ajánsen nyolc darab fiatalember
megtámadott , szövetkezetet. Közölte a Délmagyarország a beldékozzák. A szegedi leventék mintaszázadának
és véresrevert egy magányosan sétáló magas- 1 ügyminiszter rendeletét, amely a közjóléti szövetszombatra tervezett erdélyi utja a közbejött
rangu tisztviselőt. Nyilas vitamódszer ez ké- kezetek megalakításáról intézkedik. A rendelet
akadályok miatt most elmarad, illetve az inutasítja a városok polgármestereit, hogy a néprem . . .
dulási időpontot későbbi időre halasztották.
és családvédelmi alap keretében gondoskodjanak
Ezzel kapcsolatban a katonai
parancsnokság
a közjóléti szövetkezetek megalakításáról. Kedde*
felkéri a város lakosságát, hogy aki a leventék
Szegedre érkezett dr. V a l k ó László szociális
részére ajándékot akar adni, "az juttassa el
felügyelő, dr. P á l f y József polgármester vele
adományát a vá-osi katonai
parancsnokság
beszélte meg a szegedi közjóléti szövetkezet megojHnn.-i. ok, b tgedfl »tb.
Somogyi-utca 24. szám alatti irodájába.
S T E I N E R
h ^ s a m l . , , alakítására vonatkozó tennivalókat. Ugy határol— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát'kaphatnak
tak. bogy a szövetkezet alakuló közgyűlését rövi8Z80KD, K«I«O»D uto» T nstai.
STO
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: I cukrász,
desen összehívják. A szociális felügyelő kedden
! kárpitos, 3 kovács, 3 faesztergályos, 2 kerék,
megnyitotta a családvédelmi tanfolyamot, amelyet
— Eljegyzés. Kuappe Berta és Tápay Dezső a családgondozónők és a zöldkeresztes védőnők
gyártó, 5 kötélgyártó, 1 szabó, 1 cipész, 2 pincér.
205 részére tartanak.
3 gyári munkás (magasnővésü 24—26 évesek), 1 jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
kifutó (13—14 éves), 5 nőtlen gazdasági mindenes.
_ A Nemzetközi Munkaközpont hírei A Nem— Szabadkán sorozatos névmagyarosításokat
Nők: 3 szönyegszövőnő, 1 varrónő, 3 bölgyfodjelentenek be. A szabadkai >Hirlap« jelenti az aláb- zeti Munkaközpont szegedi szervezete uj helyirasznő, 4 bejárónő, 24 mindenes, 12 mindenes fő
ségbe költözött A szervezet Mérey-u. 4. alá, »
bi figyelemre méltó-hirt: Szabadkán az eddig is
zönő. — Munkaadók figyelmébe! Erdélyi menevolt Gyermekvédő Liga helyére tette át otthonát.
magukat magyarnak valló családok- körében mozkültek a kővetkező szakmában keresnek munkaal- galom indult meg, hogy idegen hangzása neveiket
Hivatalos órákat naponként délelőtt 9-től t-lg>
kalmat: 3 lakatos, 1 bádogos, 2 vasesztergályos. magyarosítsák. Eddig a következők jelentkeztek
délután 4-től 8-ig tart a titkárság. A Nemzett
2 géplakatos, 3 gépkezelő, 1 műszerész, 1 villany- nevük megmagyarositása végett: Grosz (NagyfaMunkaközpont és Baross Szövetség között szoros
szerelő, 5 asztalos, 1' kerékgyártó, 1 szíjgyártó, 5 lusi) Lajos, Dobrina (Darnai) Mátyás, Dreakovics
kapcsolat jött létre. Lehetőség nyílik arra, hogy
szövő (férfi és nő). 1 kárpitos. 5 szabó. 3 cipész.
ha a Nemzeti Munkaközpontba tartozó munkás és
(Dobai) István, Nesics (Némedi) József, Gubicsák
2 borbély (férfi és nő), 1 sütő," 1 hentes, 3 mészá- (Gerlei) Péter, Temunovics (Törtei) János, Zsigoa Baross Szövetségbe tartozó munkaadó közölt
ros, 5 ács, 1 cserepező, 4 szobafestő, 2 nyomdász vics (Zemplényi) András, Vászics (Váci) Péter
vitás kérdés merül fel, azt a leggyorsabban sike(férfi és nő), 4 pincér, 21 napszámos, 6 kereskedő, Benovics (Benedek! János, Schaudek (Sédi) Má
rül megoldani. A kereskedelmi cs iparkamara vé3 szolga, 3 őr, 8 kocsis. Munkaerőigénylés: a 19-73 ria, Basics (Bátori) Máté, Deuiscfa (Dévai) Kató i leményezési ülésén a Nemzeti Munkaközpont részámú telefonon.
széről Gaál Sándor főtitkár vett részt. A város
özv. Horvátovics (Szakácsi) Lászlóné, Krnyajszk
kertészeti munkásai kérelmével fordult a szegedi
— Az újságírók ünnepi estje. A vidék is na(Kárpáti) László, Vojnics (Vasdényei) Márk, Okoszervezet a város polgármesteréhez. A kertészeti
gyon érdeklődik az újságírók ünnepi estje lisán (Olt) Lukács, Ladalcsevics (Ladányi) Lánapszámosoknak a polgármester által korábban
iránt. Az Országos Magyar Sajtókamara ríltal
zár, Romics (Rafai) Fercnc, Holi (Halász) Antal.
megállapított legkisebb mezőgazdasági munkabémájus 21-én este fél 8 órakor a Magyar Műve- Tapasics (Varjas) János, Gianyák (Gál) Sándor,
rek szerint március és április hóra 3—, május és
lődés Házában (Városi Színház) rendezendő Granyák (Gál) József, Vujkovics (Vitézi Mátyás.
június hóra pedig 3.50 P munkabér járna, ezzel
ünnepi estje iránt egyre nagvobb az érdeklőVujkovics (Vitéz) Máté, özv. Cvotkó (Névaí) Istszemben ma is 2.50—2.60 P-t keresnek naponként.
dés. A Budapestre kiküldött 300 meghivó után vánná, Matkovics (Magyar) Mihály, Nozdrovitzky
— A Magyarországi Famunkások Szövetségémég ujabb 100 meghívói kellett küldeni
a
(Nyitrai) Elemér, Jakobovics (Jávor) Dániel, Jakoddi nap folyamán, olyan nagy volt az érkobovics (Jávor) Árpád, Matijevics (Mátyás) Já- nek szegedi csoportja május hó 14-6n, csütörtökön
este féL 7 órakor a Munkásotthonban (Hétveaérdeklődés. Érdékes, hogy a vidék nagyobb vá - nos, Csopcsics (Csányi) András, Drágics (Darányi)
mosaiból is igen sok jogyigénvlés érkezeti az
József. Resics (Radai) Bfia, Letovics (Lehel) Gá- n. 9.) tartja évi rendes tisztújító közgyűlését, melyen a Szövetséget Budapestről Fehér András orDrszágos Magyar Sajtókamarához. valamin! a
bor, Nöszt (Noszti) «él», Cernyákovics (Cserháti)
szágos ttikár képviseli. A szaktársakat felkérjük,
.jegyirodákban. Ezeket az igényléseket most
Ferenc, Folyákovics (Pataki) Sándor, Höller
még ki tudja a rendezőség elégíteni de Buda(Molnár) Dezső, Temunovics (Toldi) Antal, Pan- hqgy a közgyűlésen minél nagyobb számban megPesten és vidéken kér mindenkit, hogv jegyét dek (Járay) Ferenc, Csicaák (Csuthy) Elemér, jelenni szíveskedjenek.
©lőre váltsa meg. nehogy a naev érdeklődésre Benyák (Berbesi) Ferenc. Patócs (Palotási) Mi— Csikóvásár. Az Ddalmand-sütvényi honvédvaló tekintettel az utolsó napokban fennaka- hály Ferenc, Vukovics (Vándor) Lajos, Koponics
cslkótelep parancsnoksága 15-én, csütörtökön reg
dás álljon be a j^gvek kiszolgáltatásában.
gd 8 órai kezdettel a vásártéren csikóvásárt tart,
(Komáromi) József. Benyák (Bátori) János. ParMegvételre kerülnek a 2—3 éves csikók. A gazdák
—- TováMri adományok n Vöröskereszt részére. dics (Parti) Márton. Hir'schler (Szarvasi) Ferenc.
Sofcsies (Sasvári) Imre. Matkovics (Marosi) Jó- az eladó csikók származási leveleit vigyék el maMiasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek
zsef, Matkovics (Marosi) Simon. Szvlrcsevné sz. gú kbal.
'skoláinak adománya 749%, vitéz Snlymossv JáFicrst (Hercegfi) Eta, Rozsnyik (Rózsa) István.
— Tüz a kenderszáritóban. Kedden reggel tűz
oosné gvü|tése 361.—, Szegedi Gyógyszerész Tes•Turics (Jámbor) János. fírnncsics (G'ömöri) Jáütött ki az újszegedi kendergyár szárítójában Az
tület ÍRÓ—, vitéz dr. Shvov Kálmánná 200— Fuelszigetelt mübelytúzet a gyár tűzoltósága rrég
tóra 80.—, Tanítónőképző intézet ifjúsági Vóróskr- nos. Marosevics (Marosi) János. Tomasica (Tarps
mási) József. Knlcsevics (Kazinci) Takács, Damielőtt a városi tűzoltók megérkeztek volna, loz1 csoportja: 7 zsebkendő, 2 asztalkendő. 2 als
kalizálta. A kár jelentéktelen.
ólepedő. 1 paplanhuzat. 6 törülköző. 3 párnnhu- nits (Ürge) József, stb.. slh,
Szent József-akció 40.—, Kereszrsi Juli* gvüj— Jaiiik-vendésrlőben ma flekken és vargabóW
Szerkesztésért és kiadásért felet;
jtaé: Kohn Jenő 2—, Csiszár Imre —.50. Gnrtlesta Lószlóné —60. Sohwarz Kálmán 10— Volf
— Betiltották az angol filmeket BudapestBEREY
GÉZA
M'baly 5.— N. N —50. Jager József 3.—. B Héről jelentik: A unagyar íilmhatóságok Visszafőszerkesztő,
Mária 1.—. özv. Ménesi Istvánná ~ 50. R1hi- vonták 97. összes Angliában készült hangosfila Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalal Rt
Gvula 80—, Ábrahám András —30. Srhaf- mek repzuraalapját
Gyakorlatban ez az inügyvezető-igazgatója.
Gyuláné 5,—. 3 férfiing. Vermesné 1 lepedő. tézkedés azt jelenti, hogy mától kezdve Ma
Szerkesztőség: Szeged, Rudolf-tér 6., I. em. - ÉjN. 1
Halász Ferenené 2 — Vajda-rtkuláriiim
gvarorsxágon esvetlen Anglíáhan készült fii
z
szakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadó-,
hőmérő. T.lnoletim-ipar 8 m Billroth haiiszt. Bar- mel sem szabad bemulatni s a már bemutatót!
108
hivatal: Szeged. Aradi-utca I.
Telefon (szer
kőnvvkereskedés 2—. Kertész Ernő 8 — Feld- filmeket sem lehet irvább játszani és műsor,
Samu 1 _ Hegedűs Nándorné -.50, Lumpéi ra tűzni. A nrmgvar filmhatóságoknak. e* az
kesztőaég kiadóhivatal és nyomda): 13-88
1—w Szőke vaskereskedés —.50. Csermák Bé
intézkedése nem érinti egyelőre az. amerikai i
Kiadótulajdonos:
tané 5— pengő.
filmeket.
* Délmagyarorseá£ Hirlap- és Nvomdaválialet Ml

Győrfv-autósemce

Izéi* és
tan^ó harmonika

J
0

m

•
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müú olcsö M m h , szöllő
cs szántó tangftsbirlolfoK!
g j d ó ádómenfcs bérház forgalmas piacnál
U500 P evi bcrjoved. 200.000 P. Iláztéleb forgalmas uton TI. ölenkint 130 P. Újszegeden
4 szobás, fürdőszobás, sróp kertlel 16.000 P. Ujszcgedeo adómentes családi
ház, 4 szobai iuidoszobás, nagy kerilcl 22.000
K HaztejLek böriiton belül 500Q, 14.000 P fes
1 eltebb, Családi ház 3 szobás kerlM FePőváros, kőrútnál 6500 P. Adómentes, magasfölds z m t « haz. bet lakással, kerttel, Rókuson 13
ezer P. Magasföldszintes ház 2 és 3 szobás lakásokkal, kerttel templomnál 15.500 P. Ma«asföldsz,intes ház 2x2, 5x1 szobás lakással,
nagv udvarral, köves uton 20.500 P. Emeletes
üzletes sarokherház 2 és 3 szobás, fürdőszobás
lakással, körúton 25.000 P. Kétemeletes bérház
8 lakassa!, főútvonalon 35.000 P Emeletes urj
ház 4 szobás, komfortos 2 és 1 szobás lakással, szép kerttel, körúton belül 32.000 P. Emeletes sarokbérház üzletekkel. 6 lakással, 3800
P iöv. 40,000 P. Kétemeletes bérház 1, 2 / 3
szobás, fürdőszobás lakásokkal 4500 P jővcdelenrmel 55.000 P. Belvárosi bérház 2. 3 4 szobás modern lakásokkal 5300 P iöv. 65.000 P.
Kélem, 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 cs gvümölcsös tanvával felszereléssel, állomásnál 30.000 P. 3 hold szántó Vásárhelyi sugárut végén, n. öle 2 P. 1755 n. öl
szántó Scrkéti dűlőben, n. ő)e2P. 12 holdas
szántó tanyával, müutnál 20.000 P. 56 hokla*
szántó tanyával Bánátban, holdankint 1400 P.
30 holdas bánáti szántó tanyával 36.000 P.
118 holdas bánáti szántó tanváva! 120.000 P
Nagy választék!
'Alkalmi vételek!

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

M. u.

2.

TŐZSDE
Budapesti értéktözsdezárlaf. Bizakodó Hangulatban. jól tartott irányzattal nyitott a tőzsde. Mivel az ügynökök vételi megbízásokkal érkeztek a
piacra, már-már az első árfolyamok magasabbak
voltak a tegnapiaknál. Ncmsokkal nyitás ntán
/sürgős fedezések következtében a kereslet mindjobban fokozódott és az árfolyamok tovább emelkedtek. A tőzsdeidő második felében véleményes
vásárlások következlében a vezető ipari értékokben oly nagy volt a kereslet, hogy igen sok részvény üzleti forgalmát a túlzott ajánlatok folytán
átmenetileg felfüggesztették. A tőzsde barátságos
irányzattal a napi legmagasabb árakon zárult,
Zárlati árfolyamok: Magvar Nemzeti Bank 231.—,
Kőszén 660.—, G'atiz 32.—'. Izzó
. Szegedi kendérfonógyár — .
Zürichi devizazárlat. Páris 9.85. London 17.27
Rl, Ncwyork 431.—, Milánó 21.75, Berlin 172.50,
Szófia 4.25, Bukarest 2
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. Anfont —.—. belga fr. —— dán kor. ——, dinár
, dollár 313.00—348.00. francia frank
— , hollandi forint —,—, csch-szlovák korona
(20 K-nál nagyobb címletek kivételével).
szlovák kor. 11.45—11.75 (20 K-nál nagvobb címletek kivételével, kanadai dollár 250--300. 'eva
, len 3.20-3.40. lira 17.40_17.90, német mátka
svéd kor. 71.70—73.70, svájci frank 79.68—
80.60.

Budapesti ferményfőzsdezárlat, A terménytőzsdén csekély forgalom melleit a készáru piac árai
változatlanok m.aradtaL
Budapesti ferroénj tőzsde bivatalo3 árjegyzése.
Buza 78 kg-os 24.—, rozs 71 kg-os 20.—, sörárpa
kiváló 27.00. I. 26.00,"sörárpa 25.—. takarmányárpa 22—, ipari árpa CS kg-os 21— zab 11 kg os
22.70, kukorica 19.80.
Csikágói termeuvtözfcdczá rlat. Buza jól tartott.
Májusra 97 egynyolcad, juliusra 59 báromnyolcad
—fél. szeptemberre 96—96 egynyolcad. Tengeri
szilárd. Májusra 72 ötnyolcad, .juliusra 72.75,'szeptemberre 73.5. Rozs jól tartott. Májusra 19. júliusra 57 háromnyolcad, szeptemberre 57.5.
Nyomatott: ABLAKA GY5RÜY kÓrforg(5gépé.o
" Szeged, KáMrla-ptca 14., telefon 10lS$
Felelős üzemvezető: Ablaka IsMín,

SPORT
A Szeged 9 m m u s s ü

m $ m

NEMZETI BAJNOKSÁG
IL osztály
(Duna-csoport)
20 11 7 3
T. SzVSE
3 7
21 l t
2. SzFC
3. DVAC
21 10 5 6
21 10 4 7
4. Zugló
21 9 6 6
5. Vasas
21 9 5 7
6. BLK
21 8 5 8
7. 1"). Magyarság
8. Egyetértés
21 9 1 11
9. SzEAC
19 9 — 10
12
31 9
10, SFAC
70 8 2 10
11. SVSE
71 6 4 11
12 Postás
21 5 5 11
13. MTK
14. Pénzügy
21 6 3 12

nsúrmp ifüb&flgún

A Szöged a vasárnapi győzelem birtokában bizonyos derűlátással néz legközelebbi mérkőzése
elé. Legközelebbi meccsét Kőbánján a Törekvés
ellen játszat. Ha valaki megnézi a tabellát, sZ első
pillanatra megállapíthatja, bogy nagy küzdelem
lesz és nehéz féladat előtt áll a szegedi csapat.
Általában a kiesés ellen küzdő csapátok a legnehezebb ellenfelek és a Törekvés még mindig reménykedik a bentmnradásra.
A piros-fehérek a DMAVAG elleni készülődéshez hasonlóan, ezen a héten sem tartanak kélkapusedzést. A keddi edzést Ilcsser Tibor vezette
és a szokásos gyakorlatokat végezték a játékosok.
A vezetőség készenlétbe helyezte Gyurist, mert ő
játszik a jelek szerint jobbösszekölöt. ha Kisuczky
vasárnapi nein jön rendbe. A sérült Nagy kihagyta a keddi gyakorlatokat.
Az edzések a tribün mögötti tréningpályáo
voltak, mert a játékteret füvesitik és hengerelik.
A Szeged—Törekvés mérkőzés vezetésére Németh Lajost küldte ki a szövetség. .
"Vasárnap mérkőzése lesz a Szeged IT.-nck is
az NB 111 bajnokság keretében." A piros-fehérek
tartalékcsapata Hódmezővásárhelyre látogat ej és
a lITYE-vcl mérkőzik Gombkötő bíráskodásával.
—oOo—»
V a s u ' á s - P é n z ü g y és SzESC—ETO
a Vasutas-sífití mtsan
A piros-Kékek a bajnokság kapuiéban
Minél közelebb érkezünk a finishez, annál jobban kiderül, bogy az NB II. osztály Duna-csoportjának a bajnokságát a Vasutas nyciT meg. Ebben
a pillanatban négy ponttal vezet, de eggyel kevesebb meccset játszott, mint az utána.kövctkezö
rivális. Reális számítás szerint elég a bajnoksághoz az, hogy a Vasutas hátralevő meccseinek 50
százalékút megnyerje, llátra van még a pirosfehéreknek a Pénzügy, amellyel vasárnap méri
össze erejét, a BLK, a Zugló és a SzEAC. Mindegyikkel itthon játszik. Ezenkívül Szombathelyen
az Szl'C-vel cs Budapesten > Postással kell még
megküzdenie. .
A SzDAG-nak is itthon van vasárnap meccse,
közös programot bonyolit le a vasutasokkal. A
Vasutas-stadion kettős programja ugy alakul,
hogy délután fél 4 órakor rendezik meg a SzEAC
—KTO találkozót, fél 6 órakor pedig a Vasutas
—Pénzügy meccsre kerül sor. A Vasutasok raecscsét Boros, az egyetemistákét Lciner vezeti. Nem
lehetetlen, hogy a Postás—SzTK rangadót is. a
stadionban jtászák le.
—oOo—
:

*

' .

X Ifjúsági rosta az ETC-pályán, 'Ábrahám
László szövetségi kapitány csütörtökön ismét rostát rendez azoknak a játékosoknak a részére,
akikből

az Ifjusági-napra kiállítandó déli együt-

tes ki fog kerülni. Ugy volt, bogy a rosta a Temesvári-köruton lesz cs a piros-tebérekkcl játszik az ifjúsági Csapat, a SzAK-pálya javitása
miatt azonban az UTC sporttelepére tették át a
triálti Az ifjúsági csapatnak az UTC lesz az ellen,
fele. _ Szerdán délután az SzTK-pályán is lesz
ifjúsági röstamérkőzés fél 5-kor.
X A SzVSE—SZEAC mérkőzés ügye. Jelentet,
te a Dél magyar ország, hogy az MLSz junius 29-re
kitűzte az április 6-ról elhalasztott Vasutas—
SzEAC találkozót, azt is megírtuk, felszólította
az érdekelteket, hogy minden esetleges gyanúsítás
elkerülése végett, hozzák korábbra a játékot. Az
MLSz felszólítása feltűnést keltett az érdekeltek
körében, akik abban bizonyos gyanúsítást látnak.
Ezért Szilágyi Sándor, a SzEAC, főtitkára beadványt intézett az MLSz-hez, amelyben kérte, hogv
a nieccs terminusát hagyja meg junius 29-ben.
Rossznéven veszi 'a gyannsitásra alkalmas indokolást és hangoztatja, bogy a korábbi játékra a
szövetség se.mmiféle indokot felhozni nem tudott.
A SzEAC, de a Vasutas sem szolgált rá seramifele gyanúsításra cs kérj az egyetemisták költségén szövetségi ellenőr kiküldését.
X A Szeged AK választmánya 15-én, csütörtökön este 9. órai kezdettel a Iíuugária-áZálló kistermében ülést tart.
í A DliAÜZ.uj ügyvezetője. Dr. G k d ó l a i y y
_ ""yj,

»
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40:22
42:31
39:31
41:32
39:34
48:43
34:32.
24:44
30:33
48:54
31:41
40:48
30:31
33:43

39
25
25
24
24
23
31
19
1*
18
18
16
IS'
15

APRÖHÍR

UáAíOAtási
a&iaFjncLzotL,

Különbejáratu tiszta —
bútorozott szoba kiadó
Újszeged Dohány u. 5
sz., a hídfőnél.

Keresek junius elsejére
kettőszobás magasföldszintes lakást vagv magánházat. Ajánlatokat:
Köztisztviselő jeligére.
Uri családnál
esetleg
házaspárnak szoba, íttr
dőszoba használattal ki
adó. Megbeszélés 4-től
5-ig. Maros n. 9, ajtó 2.
Kiadó háromszobás —
összkomfortos magánház. Feltámadás u. 22.
Kétszobás , Újszegeden,
templom mögött. Székelysor 10. Érd. Hétvezér u. 21.

Tisztességes mindene*
bejárónőt felveszek. ,T«leutkczni lehet szerdán!
d. e. 10-től 11-ig Kölcsey utca 11, ITT. emelet/ 2. ajtó.
1-Iöti négyszeri takarítást vállalnék. Választ
a kiadóba kérek; Négy*
szeri jeligére.

Royal újjáépített
írógép kifogástalan állapotban eladó. Bocskay*
utca 8a., II. cm. 11.
Egypárevezős kifogástalan csónak és egy 6««
lornbia táskagramefo*
lemezekkel eladó. Ko»
róna u. 4. I. 4.

Levelezésúri, I

HoiJriQiiwi
A l k a l m i o?cs6
házvét elek!
Belvárosban 3 em. Jövmasszív szép
bérház,
modern, komf. lakásokkal 105.000; másik
«
em. jöv. bérház 70.000;
2x2 szobás adóm. Pl
báz 13.000; adóm. 1 és
t szobás uj ház 7000; 2
szobás uj ház 6000 P.
Megv. LÁZÁR, irodától
Attila utca 5. Telefon:
33-56.
113

bélyegért most n»-|
gyön magas árat fizetek. Bclyegkeres,:;edés, Iskola u. JKE
Telefon Bí+Oa
348

I

Rövid fekete
angol
mechanikás zongora
sürgősen eladó. Cso»*
grádi sugárut 52, fdsftEgy1"szóba, és konyh*"
bútor elköltözés mi a "
azonnal eladó. Móra ttu
14 sz.
Nagy ebédlő tükör el"
ado/ női és férfi
ionba is alkalmas. Va*
leria tér 11, I- 3.
^

WU3S

Sloupoltassa ruháit a
(Budapesti* kézroflszővőnéL Eredeti gyári
beszövések. Üzlet: Hágj sörkerttel szembe©

eiMN
L«kSjfet5t!enlt5 Vénalat

irodája, Somogyi otoa 10 az

TAL 31-77.

Támogatott
üzletszerzői munkára jóroegjelenésüok jelentkezzenek.
Kelemen u. 11. I. em.7.
alatt szerdán délután 4
--6 óra között. Szakképzettség nem szükséges, fixef adunk.

Két szekrény eladó.
Szent M ih ály u. 9, b a »
fel ügyelőn ék
Lepedő vászx)©, ebédlő
axminster szőnyeg,
vid zongora eladó. •
Püspök © 12. fdsz. <•

M E É t i E
A SZEGEDI
NÉPBANK _
SZÖVETKEZE^ «
értesíti igen
Tagjait és Üzletfeleid
ho.srv helyiségeit
május bó 19-én S z 3W
nvi ter 12 szám rí 0":
uj székházába hely ^

Két hetedikes gimnazista nyári elfoglaltságot
keres: Szorgalmas jeligére megkereséseket a
kiadóba.

Úrinő úriember J 8 ^ '
retségét keresi bánság céljából, l e b e g i
Úrvezető: Nem k 3 l a B
jeligére.

KIFUTÓFIÚ
16 éven aluli awtraali
belépésre
KERESTEUE.
Hajnal füszeriPltt —
Áüdra u. 3,.
,
202

Egy. kis fekete
raltlcr vágott
kutya eltévedt, ^
jto
TÓli, rag" v W^Í/esüJ
illő juialomban
Katón* © b t

