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Berlinben tisztáztál* Hess angliai repülesenek hátteret
Ankara, május 14. A Nemzetközi Sajtótndósíló
Jelenti: P a p é n német nagykövet látogatást tett
Saradzsoglu külügyniMtZterucI és hosszabb megbeszélést folytatott vele. Politikai körökben nagy
jelentőséget tulajdonítanak a tanácskozásnak.

[staubul május 14- 'A Német Távirati Iroda
jelonti: Papon nagykövet szerdán délután egyórás megbeszélést folytatott Inonü államelnökkel, 'A kihallgatáson jelen volt Sarqdzsoglu
külügy miniszter, is. (MTI)

„Az iraüi haűflgymlnlsztcr ankarai n(fa
Kielégítő eredménnyel tárt"
. Beíruth, május 14. 'A Német TI
jelenti:
V a u k a t iraki hadügyminiszter ankarai küldetéséről Bagdadba érkezett jelentések szerint
5 hadügyminiszter küldetése kielcgitő eredménnyel járt. Ezért Saukat bagdadi visszatérését

a legnagyobb nyugalommal várják' az iraki főváros politikai "köreiben. A hadügyminiszter
utja eredményeinek nagy fontosságot tulajdonítanak a közeikeleti . további itüleméiivek
szempontjából. (MTI)

A z iraki helyzet
[staubul, május 14. Az iraki katonai hely- golok a veszteségeket Csak nagyon nehezen pózetről Amjnanban a következő részletek váltak tolhatják, mert Egyiptom veszélyeztetett helyismeretessé:
zete nem engedi meg, hogy onnan jelentékeny
' Semelsaban és Suad-i repülőtereinek .12 na- erősítéseket küldjenek Irakba. Irak ezzel szemlövetése és bombázása az iraki tüzérség ben a törzsekben a 'Csapatok tízezreivel renk"5 repülők által a legsúlyosabb rongálásokat
delkezik, amelyeket eddig még be sem hívtak,
Semelsabant 6 millió angol fönt költ- mert az általános mozgósítást nem tartják
éssel korszerű erőddé építették ki, földalatti szükségesnek. (MTI)
váfetárabkal, legénységi szállásokkal és kísérői k k e l szerelték fel. A folytonos iraki táirndátok nagyon, csökkentették ennék az erődítményYichyböl jelenti a Német TI, hogy kedden an^
hatályosságát. Az iraki ostromló csapatok
,
intézett angol légitámadások nem .sokat gol repülőgépek támadást intéztek az iraki hadsertefc e l Mint jelontik, az angol támadások reg almussayahi csapattábora ellen. Egy angol
bombázó elrepült Mossnl felett, ogyanakkor több
psrehajtására igen sok repülőgépet Egyip- csapattábort támadtak meg az angol bombázók.
tótöból kellett odavinni. . A basrai és suadii Az iraki hadijelentések cáfolják azokat az angol
^•erősített repülőtér is mutatja az iraki erők jelentéseket, amelyek szerint
iraki légierő tetet
I lárá&át. Ezzol magyarázható az az
angol elpusztították az angolok.
Beiruthi jelentések szerint nz irakiak minden
ltj,r,ó bogy hatalmukba kerítsék a Kútba erő. b Az
Az erőd
ered ellen
ftllen intézett
intézett két
tét nieghiusult
ineirbinvnlt aoan- előkészületet megtettek, hogy a llasra felől két
irányban előnyomulni szándékozó angol erőknek
fett}
támadás súlyos veszteségekkel járt. Az anBagdadnál ellenálljanak,

LéilíharcoH iraK feled

A borváf boronát felafánliáh az olasz királynak
L

A

Grenzbote cimü Pozsonyban megjelenő német
Ünö
beállításban közli, hogy HorvátországIa
ba' ° 3« származású királya lesz. Május köze- " horvát küldöttség
„ érkezik Rómába és Viktor
.._._.
H ^"Uel olasz királynak és császárnak felajánlja
rvát
4>ot» koronát. Ehhez a hithez azt íüzi a Grmz» hogy mivel Horvátország a tengelyhatalmak

által elismert önálló állani, ezért az olasz király
és császár nem fogadja majd el a felajánlott koronát és a királyi család egyik tagját: Aimonc-Robcrto-Margherita-Maria-Giuseppe-Torinot, a apaiétól herceget terjeszti elő Horvátország királyának.

Roosevelt beszéde előtt
fi^íyhingion, május l-l. Hooesevelt elnök niá^öo
heszéde előtt több olyan raegnyila.kozás
011 C l a z ut
°hbi két nap alatt, amely beleilViv i!l a z a "ierikai háborús propagandába.
W * d t t>osxe<Jc egyes hirek szerint rkand'Mló
Cí
%
>evegés« lesz, ez helyettesíti majd a most
^
elnöki nyilatkozatot. Az elnök ugyanis
a'hateiasnak a jelenlegi pillanatot
t^jeientCséjjü nyilatkozat, nyijvánosságra hoza-

Kedden I c k e s belügyminiszer, Newyork pű.spőlye és Roosevelt félesége mondott beszédet.
Mindketten kifejtették azt a véleményt, hogy azoknak, akik a demokráciában hísznekj szükség esetén ha reolniok kell és életüket i 9 kockártatni eszményeikért.
Roosevelt egyébként beható tanácskozást folytatót. az ongri dominiunjok vezetőivel, valamint
H a l i f a x clorddal. Ebből azt ckövetkezteti a
liessaggero, hogy Roosevelt Londonnal egyetér-
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tésben óriási aránya politikai és pénzügyi szerv
kiépítésén dolgozik. A ezerv feladata az angol
nyelvű népeket egyetlen politikai és gazdasági
egy ségbe tömöríteni és ezzel létrehozni a világ atigolny.dvfl népeinek szuperkoníöileráeióját V. ashington központtal,
AmeriKa

49 íeherhaió!
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Net^york", május 14. Roosevelt legújabb ín-1
tézkedése szerint 40 lehergőzöst bocsátanak hadianyagszállitási célokra a szövetségi tenget észelf bizottság rendelkezésére. A 40 gőzös űrtartalma összesen minlegy 330.000 tonna.
(MTI)

A föröf-Jenáerí tiadmfivelctt
termemen izi?tlvdnl(o(ldb
a nemefeb
Berlin, május 14. Hivatalosan közlik: A Eeid
közi-tenger keleti részében folyó háború fejlődése
következtében a jövőben arra kell számítani, bogy
a német haderők a Vörös-tengeren i9 hajtanak
végre hadműveleteket. Ez a tengervidék ezáltal
hadműveleti jivezetté ráit és igy minden hajó,
amely azt felkeresi, kiteszi magát- annak a veszélynek, hogy aknák, vagy más hadieszközök által elpusztul. A német kormány ezért nyomnU'wosan óv e veszélyeztetett övezet felkeresésétől.

EiszáUiitaK a palesztinai
es cftatafoml angol nöKeí,
meg a gycrmeKeket
Beirnth. május 14. A Német Tf jelenti: Jcru-zsálemböl érkezett jelentés szerint a brit főbiztos
elrendelte a palesztinai angol nSfc és gyermekek
elszállítását. Kairóból származó meg nem erősített jelentések szerint az egyiptomi angol nőket ca
gyermekeket állítólag Indiába viszik. (MTI)
Angol
•

csanafüsszevonöso$
Palesztinában
-

» .

Beimlh, május 14. Haifai jelentés szerint aj!
angolok Palesztinában és Transjordániábau
jelentős csapatokat tontak öss^é.
Haifába
több
angol
hajó
érkezett
hadianyag'*
gal megrakodva. Az angol hadvezetőség áicsoporlositja a közelkeletí brit erőket. A hézagokat a Görögországból megmentett expedíciós
seregrészekkel akarják betölteni.
Hirtelen m e g h a l !
AH Rssta Közvetlen etodfe
Római jelentés közli, hogy Dajnaszkus'íhajt
hirtelen meghalt Taha El Hamisi volt iraki
miniszterelnök, Ali Hasidnak, a jelenlegi iraki
politika őrányitójáhak közvetlen elődje,

Ai otaszoK boninaztak
Alexandria!

Róma, május 11. Az olasz főhadiszállás 343.
közleménye:
A német legibadtest kötelékei Málta szigetén
La Valetta és egy repülőtér ellen intéztek támadást Támadásuk során tüzeket okoztak s elpusztítottak egy ellenséges repülőgépet a repülőtéren.
Az ellenséges vadászrepülőgépekkei vivőit harcban két Hurrican-gépet lelőttek.
Kirenaikában az ellenség Tobrnkból harckocsik segítségével erős támadást kísérelt meg, csapataink azonban bátran harcolva visszaverték. A/
ellenségnek emberéletben és harckocsikban jelentékeny veszteséget okoztunk, foglyokat _ejte1lüuk
cs gépfegyvereket zsákmányoltunk.

OÉLMAGYARORSZA.G
Csütörtök, 1941 MÁJUS 15
Bengháziban egy ellenséges légitámadás következtében a lakóházakban jelentéktelen károk keetkeztek s a polgári lakosság közül néhányan
rriesebesültek.
,Egyik repülőalakulatunk támadást intézett az
•alexandriai tengerészeti támaszpont ellen. A kikötő katonai berendezéseit bombatalálatok érték.
Keletafrikában Amba-Aladzsi szakaszán tü::ér.régi tevékenység folyik. Az ellenség támadását
teljes mértékben visszavertük. (MTI)

Némef~olasz előnyomulás
Soltúmnál
Berlin, május 14. A véderő főparancsnoksága
közli:
Északafrikában egy páncélosoktól támogatott
és egy olasz egység szakasza ellen irányuló brit
támadás összeomlott. Ennek során sikerült szétlőni hat ellenséges páncélkocsit.
A német-olasz csapatoknak a többi küzdelmek
§s helyi sikereket hoztak. A sollumi térségen a német afrikai haderő felderítő osztagai keleti és délkeleti irányban messze előrenyomultak.
Német harcirepülőrajok Malta szigetén nappal
,5s szerdára virradó éjjel ismét hatásosan támadták Lncca repülőterét.
Gyenge ellenséges erők bombázták Helgoland
fzigetét. Katonai károk nem keletkeztek.
- Á birodalom területe felett szerdára virradó
gjjel nem voltak harcicselekmények. (MTI)
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Anglia ellen

Berlin, május 14 Német repülőgépek szerdán
támadást intéztek Wadingen repülőtere ellen. • A
repülőtéri csarnokok előtt nehéz bombákat dobtak
le és 4 négymotoros repülőgépet elpusztítottak.
Német harcirepülőgépek május 14-én támadásra
indultak Középangliában is és a keleti partvidéken
fekvő hadifontosságn célok ellen. Mint az NTI ezzel kapcsolatban értesül, Nottinghamban elpusztították egy vasúti műhely egyik részét. Great Yarmouthban robbanásokat és tüzeket figyeltek meg
a raktárakban. (MTI)

A francia kormány
helyeslőleg faőomásalvefle
Danán nyilatkozatát
Vichy, május 14 A Német TI jelenti: Hivatalosan közlik: Pétain tábornagy clnöklésével szerda délelőtt 11 órakor összeült a minisztertanács.
A minisztertanács meghallgatta és egyhangúlag helyeselte Darlan tengernagy nyilatkozatát. A tanácskozások hatása rövidesen érezhető lesz. (MTI)

Az angol alsóház zárt ölése
Amszterdam, május 14 A Német Távirati
Iroda jelenti: A'z angol alsóház a londoni rádió
közlése szerint szerdán zárt ülést tartott, amelyen a gazdasági hadviselés kérdéseit vitatták
meg. (MTI)

Berlin Hess Rudolf toékeközvetitési
„Tettét súlyos fegyelmi vetségnek kell nyilvánítani, de nem lehet szó
arulásrdl. Hesst a legnemesebb szándék vezette, még nem lehet tudni,
Hitler beezédén kivül vitt-e magával iratokat"
Berlin, május 14 H e s s Rudolf esetével kapcsolatban a Führer volt helyettesének hátrahagyott Írásai és okmányai átvizsgálása után ma
ínár tisztán áll Hess angliai repülésének háttere.
Irányadó német körökből származó értesüléseb
szerint Hess Rudolf mint idealista hosszabb idő
óta abban a rögeszmében élt, hogy személyes ál
dozatávai és személyes közbelépésével sikerli!
megegyezéses békét teremteni Németország és A"
glia között Az volt a rögeszméje, hogy ezt csupán
6 valósíthatja meg, mint akinek egyrészt tudonia
sa van arról, bogy a háború további folytatása
elkerülhetetlenül Anglia teljes bukását vonná ma
ga után, másrészt a régebbi időkből olyan személyes kapcsolatok fűzik Angliához, hogy e kapcsolatok révén esetleg közvetítheti a békét E hátrahagyott írásaiból kiderült, hogy a béke előkészítése érdekében
Hamiiton herceggel akart találkozni,
a hercegnek Glasgow mellcti birtokán.
Hess Rudolf Hamiiton herceget a berlini olimpiászon ismerte meg és közöttük szorosabb barátság
fejlődött ki. Kiderül Hess feljegyzéseiből, hogy
Churchillt egyáltalán nem akarta látni, kizárólag
Hamiiton herceggel ós esetleg még néhány más
ismerősével akarta megbeszélni tervét, mert az
volt a rögeszméje, hogy esetleg békepártot lehetne
alakítani Angliában, amellyel Németország megköthetné a békét Hess tehát nem akart semmit
tenni, ami ne állt volna Németország érdekében.
'Irányadó körökben hangsúlyozzák,
meg v«nnak róla győződve, hogy Hes,«
jó nemzeti szocialista, hü hazafi ós derék német,
ftfei csupán hazája javát akarta szolgálni, az előző
jelentésekben emiitett lelki depresszió azonban
eltérítette a helyes úttól.
Tettét súlyos fegyelmi vétségnek keli
nyilvánitani, de nem lehet ezó árnlásról
inert Hess Rudolfot a legnemesebb szándék vezette. Rosszindulatnak tenát azok az angol jelentések, amelyek menekülésnek akarják feltüntetni
Hess Rudolf útját és okául a birodalom vezetésében eiöálit egyenetlenséget jelölik meg.
— Ha Hess Rudolf menekülni akart volna
mondják német körökben —, mindenesetre mag&
val vitte volna családját, mert igen szerette. Nem
szól a menekülés mellett az a körülmény sem,
amit az angol jelentések kidomborítanak, hogv
Messerschmidt-gépén nem vitt magával benzint a
visszatérésre
Hess Rudolf

600 mérföldét tett n ' l
gépjei.

s » i egy Messerschmidt-géptöJ elcg- szép íciesitmónv é* ez a gén nem képes <né« anovi benzint

magával vinni, hogy a visszautazásra is elegendő
legyen. Jellemző magatartására, hogy amikor kijelölt célja fölé érkezett, gépét 3000 méter magasságra kormányozta tel és onnan ugrott a földre
ejtőernyővel. Tettét ugy lehet magyarázni, hogy
nem akarta a gépet angol kézre juttatni.
Német politikai körökben rámutatnak arra
hogy Hess mindig idealista volt és a hábotu óta
elmondott beszédeiben és egyéb megnyilatkozásaiban is állandóan megmondotta, bogy a békéért
dolgozik. Betegsége és lelki déperssziója hozzájárult azután az idealizmusból fakadó rögeszméje
kialakulásához.
Még nem lehet tudni vájjon terve keresztülvitelére vitt-e magává! iratokai
és feljegyzéseket,
annyit azonban meg lehet állapítani, hogy repülése előtt Aögsburgban lefordította angolra a
Führer legutóbbi beszédét A nemzeti szocialista
párt kedden kiadott közleménye szerint lehetséges,
hogy Hess Rudolfot angol részről becsapták. Német irányadó helyen kijelentik,
lehetséges, hogy Hess Rudolfhoz angol részről semleges államokon keresztül üzeneteket, vagy figyelmeztetéseket
juttattak el és ilymódon léprecsalták.
Feltehető továbbá, hogy Hess közvetlen környezetében voltak olyanok, akik tudtak tervéről. Ezrányban szigora vizsgálat folyik. Mintán Hess
szomorú esete immár világosan áll, német irányadó körökben hangoztatják, hogy
az egész eset ig Pn sajnálatraméltó,
Németországra azonban nem származh a tik belőle semmiféle hátrány, meri
lehetetlen, hogy Hess Rndolf akár szóban. akár tettben valamit ts elkövessen hazája ellen. (MTT)

Hess

fe'iegvzése*

Berlin, május 14. Hess Rudolf, mint beavn
tott körökben mondják, meglehetősen bőven
Hagyott hátra feljegyzéseket, mielőtt Angliába,
repült. Mint. a feljegyzésekből kitűnik. Hess
azt hitte, hogy kezdeményezésére mecgyrzéses
béke jöhet létre Németország és Anglia között,
h'a sikerül megismertetnie Angliával a való
helyzetet. Hátrahagyott írásaiból világosan kitűnik. hogy véleménye szerint az angolok további háborúskodását csak az teszi lehetővé,
hogy Churchill és klikkje félrevezeti az angol
közvéleményt. Churchill és cimborál. — irja
egyébként —. az egyedüli tényezők, akik útját
áifják a világ megbékélésének és ez borzalmas
következményekkel fog járni a szigetországban
élőkre. Mint meerietrvzi. azf reméli, hogy meg

tudja gypzrn Angliát jelenlegi vezetőségének
tébolyáról, ha sikerül neki felvilágosítania más
angol tényezőket is a való helyzetről- Mint a
feljegyzésekből kitűnik, Hess tökéletesen biti"
volt 'benne, hogy vállalkozása sikerrel fog 'jár•
ni. Azzal számolt. hogy két napon belül visszatérhet, sőt azt is remélte, hogy Angliában
megkapja a visszarepüléshez szükséges ben
zint. Tervébe senkit sem avatott be, még S?®'
ládját sem, mert remélte, hogy rövidesen viszontlátja.

Hess l á b t ö r é s e
Zürich, május 14. Londonban illetékes helyen közlik, hogy Hesst, annak ellenére, bogtf
nem ellenséges szándékkal érkezett, mégis mint
hadifoglyot kezelik, Glasgowba küldték Kirk
Patrik kölügyminisztérinmi tisztviselőt.
beszélt Hessel és közli, hogy Hess lábtörése
nem túlságosan súlyos. Egyelőre mást üérn
mondhat.

Hamiiton herceggel akart
t a l á l k o z n i Hess

London, május 11. A Reuter-iroda jelenti: A20®
a térképen, amelyen Hess kék ceruzával megjelel'
te az utat Augsburgtól Skóciáig, ugyancsak ke*
ceruzával rajzolt kört találtak, amely Dungwelj
helységet, H a m i i t o n hercegnek a leukeshir61
Stradhawen közelében fekvő birtokát jelölte t»efr
Amikor Hess szombaton este Newton kö^e*
lében, mintegy 12 kilométernyire Glasgowtól.
földet ért, a közelben tartózkodó MaC te"
földművestől azt kérte, mutassa meg neki "
utat Dungetvell félé. Mivel bokája megsérÜ©
Hess azt kívánta, hogy vezessék kzönnal H 3 '
milton házába, amelyről azt hitte, hogy egeszén közel van. Mag Lean szerint Hess 3 e I °
mondta meg, miért akafl találkozni a hefée?"
gel, de mindjárt látni akarta. (MTT)

Churchill nem találkozik
Hessel
London, május 14 Mint a Reuter-iroda F f ^
menti tudósítója jelenti, valószínűtlennek tarij3^
hogy Churchill miniszterelnök találkozik Hess \
dolffal, akit sebesült hadifogolyként kezeli^
Patrick
külügyminisztériumi képviselő, f 8
Hesshez ment, még nem tért vissza London1®
Ghürchillnek — ugy tudják — rövidesen módját"3*
lesz az alsóházban nyilatkoznia, (MTI)
„

Kiosztották az akadémiai

páíyadPakat

Budapest, május 14. A Tudományos 3 ^
démia szerdán délntán összesülést tartott ^
ezen kiosztották a mult évben hirdetett P ' 5 ^
zatokra beérkezett pályamunkák jutalmaitakadémia nagy jutalmát Szinnyey Ferenc k 3 ^
ta, mig a többi jutalmak nyertesei; t y k a
roly, Babits Mihály, Gerevich Tibor,
Sándor Májusz Elemér, Korniss Gynla.
Esak az összesiilésen osztották ki a k ö n y v P 1 ^
makat az egyetemi hallgatóknak. J u t a l o b i
részesült a szegedi egyetemen Sámv Lásfrj^

Párisi Masy Bruház R|
á z c s s i í j C s e k o n i c s é s Kiss-uica

s a ^

HÁZTARTÁSI PAPÍRÁRUK
Kék nyomású falvédő
Fehér, vagy barna csomagoló papir 3 i*
Papírtálca l-es, 26 drb
„fa
Mignon kapszli l-es 120 drb
fa
Csipkés tortapapir 3 drb
„fa
„fa
Allványpapir 10 drb
Fogalmi irodai papir 18 ő
írógép papir 15 iv
Fehér irópapir 12 iv
„fa
„fa
Kockás, vagy vonalas pap'1 1 v
fajt
Szines boríték 35 drb
Beirókőnyv 5 drb
„.fa
Szegedi képeslap 5 drb
-fa
Magyaros lap 6 drb
Virágos, vairv névnapi lap .10 dr.
Zsirpapir 3 iv
''Ő
Ilenles csomagoló papir 5 iv
fafa
Sötétkék csomagoló papír 3 n
Sima blokk 3 drb
Pepita notesz naptárral 3 dr"
„fa
Levélpapit. 10 levélpapír. 1'
tékkal

„fa

„fa

„fa

Szily államtitkár
is Ulleiit-Reviczky saitáfinSk
Berlinben
Berlin, május 14. A magyar—német kulturális egyezmény keretében időnkint megtartandó kulturális megbeszélések folytatására szerda délelőtt Berlinbe érkezeit S z i l y Kálmán
államtitkár. U11 e i n-R e v i c z k v Antal követ, a sajtófőnök, P a i k e r t Géza miniszteri
osztálytanácsos, K a i i t t o e r m a y e r
Oszkár
tanügyi tanácsos és M o r 1 i n Zoltán tanügyi
fogalmazó. A magyar kulturális bizottság fogadására megjelent a berlini
pályaudvaron
Z s e h i n t s c i i államtitkár a kultuszminisztérium több vezető tisztviselőivel. A magyar
bizottság tagjai délben a német kulturális 'bizottsá^ tagjaival megnyitó ülésen vettek részt.
Az üles után látogatást teltek Z s c h i n t s e h
államtitkárnál és W e i z s a c k e r külügyi államtitkárnál. Dclben R u s t birodalmi neveésügyi miniszter ebédet adott az Adlon-szállöban a magyar bizottság tiszteletére. Délután
3
magyar bizottság folytatta megbeszéléseit,
'hajd este résztvett T w a r d o w s k v kftvet, a
külügyminisztérium
kulturális
osztályának
vezetője estebédjén. 'A magyar vendégek két
oapig tartózkodnak a fővárosban, majd néhányhapos németországi körútra indulnak.

umm
mmi

Ma fnoulnnk az eilenailtiafatlan Immm magyar vigjMékkal!
Ezernyi kedves baklövéssel, bájos ügyetlenséggel jelenik meg ma este a K o r z ó M o z i
vásznán

lahocm

Klári

partnerei:

Jávor Pál
V a s z a r y Pírt
M á l y © e r ő és
Sárossy Andor
Telefon jegyelővétel: 21-83

fin premier

Harsogó kacagás 2 órán keresztül

KORZÓBAN

Szeged és a csanádi egyházmegye ünnepe
Gialiieider Gyula püspök 30 éves jubileumán
„Szeged egész loiSesége nyújtja át héife'aíleljes üdvőzlefé! vallási és társarialmi különbség né kfli"
Glattfederpüspök: „Szellemi eríen/áciém mindig az optimizmus ve!1: - vallattaati
begy a bsresziény és semzeti gont'e'at csak együtt élhet

Borbély István S. I. előadása
a valláskofafás
történeti módszereiről

(

CJ Délmagyarország munlcatársától) X pladfits gimnázium dísztermében szerdán este
Q
agyszámú közönség jelenlétében tartott előadást Borbély István, a jezsuita bittudományi
faiskola igazgatója a vallástörténeti kutatás
írószereiről. Nagy érdeklődéssel kísért előadásban kifejtette, hogy a vallástörténeti kutata egyik leggyakoribb módszere az úgynevez
®tt beleélés. Egy vallásról, az egymást követő
különböző korszakokban akként alakít képet a
rtató, hogy. beleéli magút a kornak mintegy
8
hangulatába.
Ez az úgynevezett beleélési
kfadszeij azonban rendkívüli
veszélyes, mert
tantegy az ember lelki drámájává, belső ötösévé teszi a vallást, amely ennek a kutatási
^ócLjzernek bázisára építve nem lesz egyéb
taberi Vallásnál, nem találja meg azt az Isten.felséget, "amely a legtisztább , vallásfogalmat
J5
fautL

(A Délmagyarország munkatársától) A esauáili egyházmegye, Szeged közönsége és papsága szerdán bensőséges ünnepségek keretében
ülte meg szeretettel övezett főpásztoráuak, dr.
möóri Glattfelder Gyulának harmincéves püspöki jubileumát. A reggel 9 órakor megtartott
ünnepi mise ntán, amelyet a püspök pontifikált, délelőtt 10 órákon a papság köszöntötte
püspökét az aulában.

A papság üdvaz'efe
Á teljes számban megjelent papi testület
élén Raslcó Sándor püspöki helynök köszöntötte az egyházfőt. Összehasonlította ai egyházmegye mostani és harminc év előtti viszonyait. Az egyházmegye vezetőjének a jelenlegi
viszonyok között sokkal nehezebb munkát kell
végeznie, ehhez ígérte a papság támogatását és
hűségét.
Dr. Glattfelder Gyula válaszában beszélt
arról, hogy valóban nehéz és küzdelmekkel teli
volt az elmúlt harminc esztendő, amelynek
több mint fele Szent Gollért megkisebbedett
törpe örökségében telt el. éjt évvel ezelőtt még
teljesen reménytelennek Iáiszőtt a jövő, ma
már nemcsak a reménység él bennünk, hogy az
örökség visszakerül jogos tulajdonunkba, hanem egyrésze már örvendetesen meg is valósult reményeinknek. Az örömben is mórtéket
kell azonban tartannnk. Az elmúlt harminc
viharos esztendő megtanított arra, hogy tartózkodóak és óvatosak legyünk
reményeinkben
és minden körülmények
között
megőrizzük
nyugalmunkat és higgadtságunkat.

Előadása további részében rátért arra, hogy
ta hát a vallástörténeti kntatás s általában a
Jdfastülcselet helyes módszere és alapja. Szűke s és elmaradhatatlan a belső átélés, mert
taen a vallás valóban az emberi lélek dráazhnbau emellett a belső átélés mellett
rjj'^ n Lödös, homályos misztériumok, hanem
öViík kinyilatkoztatott isteni igazságok azok
^Veket mintegy magába kell szívni a lélek— Ugy érzem — fejezte be beszédét a püs' és a belső átélések során ezeket kell megpök —, meg több munkára és még több buzgófentié,
hogy részese lehessen a megváltásságra van szükség. Papjaimtól is ezt kérem.
<éj f S a bűnök bocsánatának, amely a keresstai szeretetnek, a keresztény vallásnak isteni
Az Actio Catholica eoyházroegyeí
l á*déka.

Ma

szerveze ének díszközgyűlése

Belvárosi Mozi
utoljára

5, 7, és 9 órakor

Jtösiuf hármasban
oyali vigjattk.
HÖRBIGÉR

Főszereplők:

PÁT.. T I T E O

LINGEN

Jt>N 1
a legizgalmasabb vadállat film

RflDER HORN

Délelőtt 11 órakor az Actio Catholica egyházmegyei szervezete díszközgyűlést rendezett
a Szent Imre-kollcgium dísztermében. A díszközgyűlés elnöki tisztét dr. Munlyán István
ny. ítélőtáblai elnök töltötte be. A nagyszámban megjelent ünneplő közönség soraiban ott
volt dr. Tukats Sándor szegedi, Fehér Miklós
ceanádmegyei főispán, dr. Pdlfy József polgármester, dr. Falkay Gyula ítélőtáblai elnök,
dr. Balogh Ányos tankerületi főigazgató, Pintér, Ferenű tábornok vezetésével egy tisztiküldöttség, Bach Bernát felsőházi tag. dr. Issekula
Jenő csanádi főjegyző, dr. Bécsy Bertalan makói polgármester és sokan mások.

A díazlüzsj ülés megnyitása'előtf az egyház-

községek világi elnökei küldöttségileg hrv&fc
meg a megyésfőpásztort a díszközgyűlésbe. A!
Himnusz eléneklése után dr. Muntyán István
megnyitóbeszédében elmondotta, hogy ő is ©Hl
volt azok között, akik harminc évvel epelőtb »
csanádi püspök akkori székhelyén részesültek
az ú j püspök első áldásában, Ugy érzi, hogy
megvalósultak azok a remények, amelyeket a»
új püspök működéséhez annakidején fűztek.
Munkássága történelmi
jelentőségű, különösen abban a vonatkozásban, hogy » belső tör*
ténósek kialakulásában az elmúlt esztendőknek'
éppen a mi püspökünk egyik legfontosabb tényezője. Mint iró, mint szónok, mint vezér é®
lelkipásztor egyaránt alakítója lett luxéi és »
magyar nép sorsának.
Forgáeh András a battonyai egyházközség
világi elnöke a csanádi egyházmegye híveinek
üdvözletét és hódolatát tolmácsolta.
Ezután Pálfy József polgármester emelkedett szólásra. Elmondotta a polgármester,
hogy először fényes keretek között óhajtották
megrendezni a jubileumi ünnepséget, a jubiláns fenkölt gondolkozása és nemesen érző szí-*
ve azonban tiltakozott
minden
hangoskodó
fény és pompa kifejtésétől, ami egy pillanatra
is elvonhatta volna figyelmünket a különféle
sorscsapásokat szenvedő embertársainktól.
Ezután így folytatta beszédét a polgármester:
— Engedje meg excellenciád, högy <7 'SároS
egész közönségének vallási és társadalmi különbség nélkül való egyetemssvge nevében adjáfflúfejezést
hódolatteljes
üdvözlésünknek,
mélységes tiszteletünknek, szeretetünknek eti
ragaszkodásunknak a ritka jubileumi alkatonv
ból.
— A város történeti távlatából visszatekint*
ve annak 18 év tartamára, amióta Bagymóltóságod székhelyét Szegedre helyezte át, meg
kell állapítanunk', bogy ezen idő alatt a város
hitéletében olyan lendületes fejlődés
hfhdini,
amihez foghatót, el sem tudunk képzelt/l A®
öntudatos katolikus hívek száma megnövök©dett, hitbuzgalmi alakulatok nem?sak léte- ül-

SZÉCHÉNYI NPZI
Csütörtökön, pénteken

P- ü j

HARRY BAUR - H. P*l Cár i
\ legnagyobb francia filmalkotás, aa „Qrosz-j
ország14 színmű filmváltozata

ZSARNOK

Pahlen kancellár: R. RENOITt, Am»a l*rtr©vna: j
8UZY PRIM. Mától legújabb VI LAGHlRADo [

0ÉLMAGY AR0K5ZAG
Csütörtök. 1941 M Á J U S 15.
lek, hanem valóban dolgoznak, élő életet élnek
és egymással nemes versenyre kelve terjesztik
és elmélyítik a hitéletet Ugyanakkor hivatalban, köz- és magánéletben, színházban, moziban, sajtóban, irodalom és művészetben és különösen a családi élet tisztaságában a keresztény nemzeti és szociális szellem érvényesülé
sének útját egyengetik és gyakorolják a józan,
célirányos karitászt Ma m á r sok fáradságos
áldozatos munka után eljutottunk oda, hogy
ennek a városnak katolikns társadalma tudatára ébredt vallási elmélyülése semmiféle földi
javákkal fel nem mérhető értékének és külsőleg is vallott katolicizmusa lenyűgöző erejének.
— Ebben a városban — folytatta — sok
olyan intézmény van, amiről nem is tudja a
város közönsége, hogy excellenciád alapítása
és igen áldozatos fenntartása. A
szeminárium
és hittudományi
főiskola, egyetemi és főiskolai hallgatók Szent Imre-kollégiuma, az Ujszegedi tanítóképző ' intézet és internátus, a püspöki tanoncotthön, stb. nagyméltósdgod
atyai
jóságát és áldozatkészségét
hirdeti.
— Nagyméltóságod, mint a város első reprezentánsa, püspöki udvartartásával külsőleg és
tartalmilag emeli a város nagyvárosias jellegét. Mindezt a jóságot és fényt, amit excellenciád városunknak ad, hálatelt szívvel köszön
lük Ó6 ünnepi ajándékul kérjük, fogadja el tő
lünk lelki megtisztulásunk
fogadalmát.
Kérjük a Mindenhatót, hogy adjon migyméltósá
godnak erőt, egészséget és kitartást, nemes lelki örömökben gazdag, elégedett, boldog, hosz
szú életet, hogy a kegyelmi erők teljes birtokában még nagyon sokáig használhassa anyaszentegyházunk hazánk és városunk javára
sagyméltóságod egyházfejedelmi bölcs kormányzatának áldását,
Pálfy polgármester beszéde után dr Ferenézy Béla asanádmegyei alispán köszöntötte a jubilánst, megköszönve azokat a szellemi
értékeket, amelyekben törvényhatósága a püspöktől részesült.

A püspök vá'asza
A megyéspüspök válaszolt ezután az elhangzott beszédekre.
— A mostani idők nem alkalmasak az ünneplésre — mondotta —. gondolataink
a ható
rok felé néznek és aggodalommal
kisérik azokat, akik ott menetelnek. Nem más ez a diszyyülés, mint annak a harmóniának
kifejezése,
amely a püspök és a hívek között fennáll. Eszköz voltam az isteni gondviselés kezében, kötelességem volt, hogy a hitnek és igazságnak
hirdetője legyek. Hálás vagyok a Mindenható
nak, hogy
eszközévé tett.
Ha
sikereim
voltak,
annak
két
oka
vna.
Először:
meg
voltam
győződve
a
katolicizmus
örök időszerűségéről- Az egyház most nincs
beszorítva sem a katakombákba, sem a középköri kényurak udvarába, sem forradalmak
rendszereibe, hanem mindenkor szabadon érvényesítheti szándékát, amelyek gyermekei boldogulására irányulnak.
—• Szent Tstvén annakidején nemzetének
fennmaradásán töprengett s csak az egyházban
látta a biztos jövő zálogát. í g y fogott kezet
Szent István és Szent Gellért, ekkor lett a keresztnek a kard a védelmezője. Ez az együttműködés teremtett a Délvidékből
paradicsomot, amelyet a Balkán brutalitása szorongathatott. de le nem győzhetett.
— A másik ok, aminek sikereimet tulajdonítom: vallottam, hogv a keresztény és a nemzeti gotidolat csak együtt élhet. Husz évvel ezelőtt ez a gondolat Esak ú j virágot hozott, de
annak igazsága már ezer éve fennáll.
— Szellemi orientációm mindig az optimizmus volt. 'A szerencsétlenség nem örök, mert
az Isten jóra fovdíthatja. Ha az elmúlt esztendőkben hazánk sorsának irányítóival bizalmasan beszélgetni alkalmam volt, mindig aszal a
gondolattal találkoztam:
útrakelünk
egyszer
együtt Dél teli.

Beszede végén a püspök köszönetet mondott
az üdvözlésekért, majd a díszközgyűlés a pápai
Himnusz eléneklósével ért véget.

Délután 5 órakor a papnevelő intézetb'ef
rendezett ünnepség zárta be a jubileumi ünnepségek sorát.

Megkezdődik
a
iégiagyáeiás
a szegedi
üzemekben
9 sxáxaléhos

felár

felszámítását

(A D álmagyar ország munkatársától)
Amint
ismeretes, a szegedi középi tkezések és az árvíz
által romba döntött házak százai felépítésének
megkezdését eddig akadályozta, hogy Szegeden
nem lehetett téglát kapni, mivel a. szegedi téglagyárak a termelési költségek magas volta és
az alacsony árak miatt nein tudtak termelni.
Emlékezetes, hogy a téglagyárak áremelésre
vonatkozó kórelmét a polgármester pártolólag
terjesztette fel az árkormánybiztoshoz és kérte
a szegedi téglaárak revizióját. hogy a gyárak
megkezdhessék a termelést. A kérésre nem érkezett válasz, úgylátszik, most már nem is lehet rá számítani, hogy külön revízió alá vegyék a szegedi téglaárakat,
mert az árkormánybiztos az egész országra kiterjedően egységesen. intézkedett a téglaárak felemeléséről-

engedélyezte

as

ávkormánybiztos

Az árkormánybiztos a május 15. után kiég©
tett agyagtégla, valamint préselt mészhomok*
tégla gyártmányoknál a korábban engedély©
zett 3 százalékos felár helyett 9 százalék felér
felszámítását
engedélyezte. Azok a v á l l a l a t o k ,
amelyeknél a 7 százalékos munka bérpótlék
miatti költségtöbbletet az eladási árak már mSgukban foglalják, a 9 százalék felár helyett
csupán fi százalék felárat számíthatnak fefc A1
kormánybiztos egyúttal módosította a cserépgyártmányoknál korábban engedélyezett felárakat is.
A hatóság most, felszólítja a téglagyárak11'1
hogy a gyártást kezdjék meg, hogy az építkezések megkezdésére megfelelő mennyiségű tégla álljon rendelkezésre.
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Szervezen betörötórsasóé
sorozatos betöréseket kövei el Szegetfen
(A Délmagyarország
munkatársától)
Jól
szervezett betörőtársaság ártalmatlanná
tételére indított nyomozást szerdán a szegedi rendőrség. Amint ismeretes, az eltmill napokban
több betörési ügy foglalkoztatta a rendőrséget,
két nappal ezelőtt fogták el a detektívek Czibulka László munkácsi szabósegédet, aki szökésben lévő társával együtt követett el a Boro. József-utcában betöréseket. Szerdán újabb
betű rest jelentettek a bűnügyi osztálynak. Éjjel
betörők jártak a Boros József-utca 26. száin
a l a t t ahol az apába otthon helyiségeibe hatoltak be.
A betörést a reggeli órákban vették észre.
Kiderült, hogy a betörök a falon át másztak be

Sült

a ház udvarára, majd álkulos segítségével
nyitották az apácaotthon ajtaját és a h e l y i d
gekből többszáz pengő értékű ruhaneműeket
élelmiszereket vittek el. A betörők ezutá"
ugyancsak a falon keresztül menekültek elA betörők kézrekerítésére a rendőrség s?®'
leskörű nyomozást, indított annál is inkább'
mert a rendőrségen az a feltevés alakult 6 '
hogy a városban a betöréseket egy jól szer"'
zett társaság követi el. Feltételezik, hogy 9
keddi és a szerdai betöréseket egy betörőb30';
da hajtotta végre. A rendőrségnek már "
nyom áll a rendelkezésére, úgy, hogy a
rők elfogatása a közeli napokra várható.

csirkét vacsorázott, mulatságot

rendezett?

nem fizette ki a számlát,

a rendőrségen öngyilkosságot kísérelt meg
A törvényszék csalásért 7 hónapi börtönre Ítélte
(A Délmagyarország
munkatársától)
A bepólyázott kezű középkorú férfi, akit szerdán
csalással vádoltan állított az ügyészségi fogházőr dr. Molnár István törvényszéki bíró elé,
néhány nappal ezelőtt elfogatása
alkalmával
öngyilkosságot kísérelt meg. Zsebkéssel felvágta az ereit, majd a hasába szúrt, szerdán távozott el a közkórházból, ahonnan egyenesen az
ügyészségre kísérték, illetve a büntetőbíró elé
állították.
Az elmúlt hét elején a Simon-féle vendéglőben Demeter Dezső 26 éves sütősegéd mulatságot rendezett. Többeket megvendégelt, több
liter bort ivott, vacsorára sült csirkét rendelt.
Amikor a számla kifizetésére került volna a
sor, Demeter zsebeiben kutatott, mintha a pénztárcát keresné, majd ötperces keresés után kijelentette, hogy nincs pénze.
— Várjon holnapig — mondotta —, a pénzt
akkor meg fogja kapni . » .
A vendéglős másnap hiába várta a BÜtősegédet, mire Csalás miatt feljelentést tett Demeter
ellen, aki ió Ismerőse volt a rendőrségnek. De-

meter ellen időközben egy másik

feljelentés »
érkezett A
panaszos Nagy Mátyás v a e U - d ,
volt akitől a kabátját csalta ki a s n t ó f ^
Demetert rövidesen elfogták a detektív®*,
rendőrségre való előállítása
közben a z ®
öngyilkosságot kísérelt meg. Előkapta rsá ^
sét ós mielőtt megakadályozhatták volna- c t
vágta ereit. A könnyebben sérült pékség
a mentők szállították a közkórházba^
A csalással vádolt sütősegéd a törveitf ^
előtt beismerő vallomást tett. Ázzál véde:k
^
hogy már több napja nem evett, meg
halni, előzőleg azonban elhatározta, h°0"
hol kiadás vacsorát rendez. A törvény6,2®
^
öngyilkosjelölt bűnözőt, tekintve,
többízben volt büntetve, héthónapi bórt°
tetőssel sújtotta.
S/J-

ÖNNEK, vagy aki az éleiében szerep® ^
mindenkiről mindent megmond. Icfki- a y
gazdasági sorsáról
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Budapest, május 14. A képviselőház összeférhetetlenségi bizottsága szerdán ülést tartott
és letárgyalta TFirá Károly nyilaskeresztes
képviselőnek ismeretes bűntettéért történt jogerős elítéltetése ügyében a bizottsághoz áttett
ügyét. A bizottság egyhangú határozattal kimondotta, hogy Wirth Károly képviselői megbízatását 1911. január 31-i dátummal megszűntnek nyilvánítja.

Kö es és muhar vetőmag
a gazdáknak
Budapest, május 14. A vizáradások és a rendkívüli viszonyok miatt • a tavaszi mezőgazdasági
munkák egyes vidékeken megkéstek, ezért a földművelésügyi miniszter nagyohbmennyiségü kölcsés muharvetőmag kiosztását engedélyezte, A vetőmagakcióban 20, kivételesen 100 katasztrális holdnál nem nagyobb szántóföld területtel rendelkező
gazdák részesíthetők, akik a vetőmagot kölcsönbe
kapják és annak pénzbeli egyenértékét december
15-ig kötelesek megfizetni a középminőségü köles,
illetve a muhar Budapestre megállapított árának
1 pengővel csökkentett összegével. A vetőmagigényléseket a járási gazdasági felügyelőknél, illetve a vármegyei gazdasági felügyelőségnél kell
bejelenteni.

Horgosi nanrlkatermolő gazdák
küldöttsége Szegeden
(2 Délmagyarország munkatársától) Jelenfette a Délmagyarország, bogy a földművelésügyi miniszter Szegedhez csatolta a horgosi
paprikatermő területet és a mult héten hivatalosan is megtörtént a felszabadult paprikaföldek átvétele. Most már javában folynak az előkészületek, högy a délvidéki paprikaértékesítést a magyar értékesítési szervezetbe beilleszszék.
Tegnap a horgosi paprikatermelők és kikészítők küldöttsége járt Szegeden, a vegykísérleti és paprikakísérleti állomáson és azt kérték, hogy Szegedről küldjenek át a felszabadult
részekre paprikfőmolnárt, mert a kikészítésnél
és a* őrlésnél pontosan a szegedi eljárást kívánják bevezetni. Kimondotta a küldöttség,
hogy paprikatermeléssel Horgoson és környékén főképp magyarok foglalkoztak, köztük számosan olyanok is, akik azelőtt Szegeden éltek
és innen költöztek át a szerb megszállás előtt
Horgosra. Eleinte kitűnő minőségű
paprika
termett, de a szerbek inkább a mennyiségre,
mint a minőségre fektették a fősúlyt és a paprikatermós elfajzott. Az értékesítés is nehézségbe ütközött, úgyszólván alku tárgyát képezte a paprika és gyakran előfordult, hogy a
paprika eladási árát 40 dinárban alkudták ki,
mire azonban az átvételre került a sor, már
csupán 10 dinárt akart á vevő fizetni. A minősítéssel is állandóan bajok voltak és a horgosi
termelők nagyon csodálkoztak azon, hogy az
ujszegedi vegykíserleti állomás laboratóriumába is bemehetnek, a horgosi vegyvizsgáló hivatalba ugyanis tilos volt nekik bemenni, csak
az udvarára tehették be a lábukat.
Az átvétel során pontosan megállapították
a. felszabadult paprikatermő teriilet nagyságát.
Arról volt szó eredetileg, hogy 3500 hold paprikaterületet Csatoltak most Szegedhez, megállapították azonban, hogy Horgoson és környékén 4 ezer katasztrális holdon termelték a paprikát, tehát
majdnem feleakkora területen,
mint Szegeden. Az idén már a szegedi termelési és kikészítési eljárást vezetik be a felszabadult területen is ós ezáltal több, mint 12 ezer
holdon termelik majd a szegedi paprikát. A
Szeged környékén jól bevált minőségi versenyt
18
kiterjeszti a földművelési miniszter a borsos! papriktermelykre, akik megkapják a holúankint 30 pengőig emelkedő részesedési jutalmat is, sőt tervbe van véve, hogy termelési
Eszközöket kapnak majd ajándékba a horgosi
termelők és felállítják ott az első mintakiké
Í8
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m és fétszázatékkat
felemelték
a közalkalmazottak
fizetéséé,
7 százalékkal
a
nyugdíjasokét

Budapest, május 14. A MTI jelenti. A hivatalos lap csütörtöki száma közli a kormánynak a közszolgálatban álló és egyéb alkalmazottak illetményeit, továbbá a nyugdíjasok, özvegyek és árvák ellátási dijai felemelése tárgyában kiadott rendeletét.
A rendelet május 1-től a tényleges alkalmazottak ezidőszerint járó fizetését állagban 5.5
százalékkal felemeli, továbbá az emiitett kateJ góriák részére 50 százalékkal felemeli a feleség
> után eddig járó családi pótlékot, a nagyobb
s családu alkalmazottaknál pedig már a 3-ik
" gyermek után megadja azt a magasabb összegű családi pótlékot, amely eddig csak a 4-ik
és a negyediken felüli gyermekek után járt. A
fizetésemelésnél is tekintettel volt a kormány
a családvédelem szempontjára, amikor a nagyobb családu kisebb alkalmazottak anyagi
helyzetét fokozott mértékben javítja.

A rendelet a nyugellátásokat 7 százalékkal
emeli és igy a nyugellátásoknál még mindig
fennálló csökkentés enyhül.
A családi pótlék felemelése mellett további
jelentős családvédelmi rendelkezéseket is tartalmaz a rendelet. Igy kimondja, hogy az
igényjogosultak rendes térítése a katonai szolgálatra' bevonult gyermekük ntán is megmarad a nevelési járulék mindaddig, amíg a gyermek katonai szolgálata alatt tényleges altiszti
rangot nem ér el. Ilyen rendelkezés az is, Hogy
az árvákat megillető nevelési járulék összeg
nem lehet kisebb a családi pótlék összegénei
továbbá az, hogy a nyugdíjasok örökbefogadott
gyermekei is részesülhetnek a jövőben nevelési járulékban. A május hóra jár.'i különbözeteket a funius havi járandóságokkal együtt fizetik ki.

mm

8 százalékos fizetéspOtltkot kapnak
a magánalkalmazottak £vl 6000 pengőig
Budapest, május 14. A Budapesti Közlöny
május 14-i szma közli a
minisztériumnak
3620/1941. M. E. sz. rendeletét. A rendelet hatálya alá tartozó azok a magánalkalmazottak
(tisztviselők, stb.) és gazdatisztek, akiknek fizetése az évi 6000 pengőt nem haladja meg s
az az eddigi fizetési pótlékokon felül további
8 százalékos fizetési pótlékot, azok pedig, akiknek fizetése évi 6000 pengőnél több, de a 12.000

pengőt nem haladja meg, az eddigi fizetési
pótlékokon felül további 480 pengő fizetési pótlékot kapnak. Az évi 12.000 pengő és 12-480 pengő között mozgó fizetésű alkalmazottak fizetését évi 12.180 pengőre kell kiegészíteni. A»
újabb fizetési pótlék a rendelet értelmében •
májns első napjától kezdve teljesített szolgálatért jár. (MTI)

Továbbra is "szüneteltetik*
a szegedi egyetem jogikarát ?.
Szerdán elutasító hír érkezett a szegedi városházára a tárgyalások
eredményéről — Szeged nyilvánossága egyhangú demonstrációt szerver
az egyetem integritása mellett
(A Délmagyarország munkatársától) A Délvidék felszabadulása felett érzett magyar öröm
mellett Szegednek van egy külön szegedi öröme, az afelett való boldogság érzete, hogy a mi
testünkről leszakított rész, a mi ,életterünk"
tért yissza és 20 évi nélkülözés, mellőztetés, elhanyagoltság, visszafejlődés után most újra
elkezdődik a fellendülés. Ha a Felvidék visszatérése örömet jelentett Miskolcnak ós vidékének, Erdély és a keletmagyarországi részek hazajövetele Debrecennek, Nyíregyházának, úgy
most mi Bácska felszabadulásán njjongnnk. Az
öröm átfogó hatalmas érzete a felszabadulás
pillanatában rögtön száz, meg száz kisebb
örömrészecskévé bomlott és lázasan számolgatni kezdtük, mit kapott, vagy mit kap vissza
Szeged a Délvidék hazatérésével. Ilyen öröm
volt az örömben, amibor arra gondoltunk, hogy

tem jogikarának felállítása körül • bizony tO
lanság homálya keletkezett.
Az egyetem ügyében azóta a nyilvánossá*
előtt nem történt semmi. A város vezetősége
azonban állandóan napirenden tartja a jogikar problémáját és állandóan összeköttetésben
van ebben az ügyben a kultuszminisztériummal. Sajnos,
a tárgyalások még mindig nem a legbiztatóbb mederben folynak.
Szerdán délelőtt úgy dn;. Tukats Sándor főispán, mint dr. Pálfy József polgármester olyan
értesítést kapott, amely nem mutat kedvezÁ
fejleményekre. Értesülésünk szerint

egyelőre nincs meg a hajlandóság,
hogy a szegedi egyelem jogikarát rövidesen felállítsak.
Hómon Bálint kultuszminiszter és az ügy mivisszakapjuk egyetemünknek egyelőnisztériumi referensei főként azzal indokolják,
re szüneteltetett jogi karát, amelynek
hogy
nehézségekbe ütköznék a szegedi jogikat,
megszervezését az egyetem megnyitá)— tanári garnitúrájának
összetoborzása. Itt
sakor a kultuszminiszter ehhez a felönként felmerül a kérdés, mi szükség volt a tatételhez, Délvidék visszatéréséhez kötette.
valy törvényhosásilag elsorvasztásra ttélt jogSajnos, erre vonatkozó várakozásaink herva- akadémiák vizsgáztatási jogának éppen pár
dozni kezdtek, amikor nemrégen Szegeden járt héttel ezelőtti visszaadására, hiszen akkor «MM
Szily Káliaáu kullnszállomtitkár és az egye- tudták hogy a Délvidék visszatérésévél Szo
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Ved számit jogi fakultásának felállítására. Azt
is tudták, hogy a jogakadémiák tanári kara
Szerette volna legjobban, ba belőlük rekrutálódik a szegedi egyetem jogi fakultásának professzori kara, hiszen maguk a jogakadémiák
kezdeményezlek alcclút a tél folyamán,
még
mielőtt, a Bácska felszabadulásának csak híre
is kelt volna, a szegcdi egyetembe való beolvasztásukra, Emlékezetesek még azok a tárgyalások, amelyeket ebbcu az irányban a miskolci jogakadémia egyik tanára folytatott Szegeden a város és az egyetem vezetőivel s amely
tárgyalások csak azért szakadtak meg, mert
az érdekeltek meg voltak győződve róla, hogy
ez az akció teljesen felesleges,
hiszen a szegedi jogikar megszervezése most már kézenfekvő.
<

Szegeden éppen ezért

érthető,

csalódással,

sőt elkeseredéssel fogadták a szerdán érkezett
értesítést.
Szeged azonban nem nyugszik' bele,
bogy egyeteme, amelynek integritására most már feltétlenül szükség van,
továbbra is megcsonkítva működjek.
Nem Ich'ct akadálya a szegedi jogikar megszervezésének, bogy nincs római jogász a profeszszori katedrára. H a nines, keresni kell, de a
kormányzó nevét viselő szegedi egyelem és a
város feltétlenül jogot formál egyetemének kiegészítésére azon a címen, amely címen 20 éven
át a mellőztetést, a szenvedést és a visszafejlődés fájdalmát viselte, de elsősorban azon a
címen, hogy a jogikarra szükség van.
Amint értesülünk, ettől a meggyőződéstől
vannak áthatva a törvényhatósági közgyűlés
tagjai is, éppen ezért a jövőheti közgyűlés az
egyetemi kérdés jegyében
fog lezajlani
es
nagyszabású demonstráció lesz a jogikar megszervezése mellett.

Ü g v v é d i irodának, o r v o s i

$ szoba novemberre
kiadó

vagy augusatosra

MIHÁLYI ADOLFNÁL, Tisza Lajos köm SS.
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3 szobás komfortos uri lakás
AUGUSZTUS HÓRA KIADo
MIHÁLYI-HÁZ, BERZSENYI-UTCA 1b. SZ.
az u j j a m . . . Akkor kaptam a szívbetegséget i*»
amikor megtudtam, bogy az édesuram eltűnt
valahol Oláhországban... Halálhírét azóta
sem hozták, de a szivemben tudom, hogy régen meghalt szegény... Hát most ugy gondoltain, amikor a. sebesült vitéz urakról hallottam, hogy neki, a hősi halált halt uram
emlékének áldozok, amikor örömet szerzek
sebesült katonáinknak... Még a nyakbavaló
aranyláncomat is eladtam, hogy cigarettát,
édességet vehessek nekik és tésztát süthessek
számukra.,»,

Vfdgok

Állandóan telt házak tapsolnak

GAZDAG CIRKUSZ

rendelőnek

és szentképek

Megtudjuk" lassan tőle, hogy második férjes
Altmann Sándor szentképckkel kereskedik a
abból tartja fent magát és feleségét, Sem vaa
gyonuk, sem biztos jövedelmük nincsen, meri
a képárusitásból hoi csurran, hol csöppen.
Csütörtökön 2 előadás teljes műsorral, délután 4 órakor és este fél 9 órakor. Három
évvel ezelőtt ment férjhez Altmani*
Sándorhoz, aki első férje eltűnése óta — 1018
210
óla, tehát több mint 20 éven keresztül v á r t r a .
— Pveiu akartam hozzá menni, mert
uramat mindig visszavágytam... He most
már tudom, hogy derék, jó emberre találtam
benne. Olyan nehezen keresi meg a kenyerünket, de azért mindig biztat: rMenj csak, szerezz örömet a katonáiinak! Tudom, hogy efi
Attmarttv
Sátrdtefxí
u^atttog^iidc^l
a&svony.
frondfákadása
téged megnyugtat...*
.
Közel 60 pengőt áldozott pár nap a k i i
tefetütt
Üfo
UattotáinUcót
Altmami Sándorné saját külön jótékonysági
akciójára s most is egyre esak azon dolgozik",
(A Délmagyarország munkatársától) Jósá- mennyit a kórházban helyezték' el, oda utasí- hogy mindennap tudjon valami kis örömet
gos kék szemű, egyszerű vonású, fejkendős tották hát a ^sebesüllek angyalát* s ott meg- belopni a kórház fehér falai közé, a délvidéki
asszony, tul az ötvenen s a szívbetegek jelleg- tudta, hogy körülbelül hányan vannak a sehadjáratban megsebesült magyar hősök szazetes, kapkodó lélekzctvételével, csöndes han- besült katonák.
mára . . . Hol szentképeket, hol savahynculigon beszél... Semmi különös, érdekes nincs
És vasárnap reggel nagy eseményre virradt rot, hol virágot visz a katonáknak. Szinte meséa
rajta, egy a sokat szenvedett, életharcban el- a szegedi közkórház. Hatalmas ruháskosárral
fáradt magyar munkásanyák közül, akik az kopogtatott be a kórház kapuján Altmann be illő, kedves processzió, araikor 5—6 kis u j elmúlt háborúban elvesztették minden táma- Sándorné. Persze nem egyedül hozta, az egész somogyitelepi leány viszi a hatalmas Orgonaszukat s a mostani világrengésben is a multai szomszédság, jó szomszédasszonyok, gyerekek csokrokat a megbékélt arcú, boldog asszon?
után a kórház csöndes, vasárnapdélutáni fosiratják...
segédkeztek néki. És a ruháskosár telisdedteli lyosóján . . . És a virágok", sütemények, cuk• Altmann Sándornénak hivják a magánélet- volt illatos, l'inom cukrossüteroénnyel... Fe- rok, szentképek eljutnak a sebesültek szobáiben, de ez a csöndes, egyszerű asszony olyan hér papírba ízlésesen becsomagolva" olt piros- ba s az egyszerű szívhői beleragyog a délvi^köznevet* vívott ki magának, ami felér egy lottak a frissen sült, omlós kalácsok. Volt déki hősök lelkébe a szerelet s u g á r a . . .
méltósággal, kitüntetéssel. A. közkórház se- olyan »szeretetcsomag« is amelyikben 3 darab
— Csak azt szégyenlem, hogy nem tu'do®
<'hp»teti osztályának néhány kórtermében a tészta lapult meg. A kedvesnővérek azf hitték,
írni, olvasni — mondja Altmann Sándorod
-sebesültek angyalának « " nevezik Altmann hogy valamelyik jótékony egyesület küldte ezt
-Sáfidornét. A délvidéki hadjárat sebesültjei a fejedelmi adományt s ezirányban faggatták szelíd mosolyával. — Ha tetszik irni , valami!
rólam, azért majd Starknő felovassa..,^
-- vitéz magyar legények —• boldogan váriák Altmann Sándornét.
Megrendítenek szavai. íme: a szegedi knZ*
mindennap azt az órát, amikor Altmann Sán— Magam sütöttem kérem és elhoztam a kórház jótékonv angyala, a sebesültek pártdorné egyszerű, fejkendős, fekete kis alakja f i a i n k n a k . . .
fogója — analfabéta. Még a Bibliát sem ö l "
megjelenik az ajtóban és behozza a kórteremMikor végre megértették a • szeretet krisz- vastá s o h a . . . De azért Valaki, aki egykor az®
be iószjvéneV tiszta derűjét...
tusi csodáját, a szegény asszony csodálatos mondotta: »Beldogok a lelkiszegények'..
»kenvérszapmritását«, valamennyi kedvesnő- beleirta az örök szeretet lángbetüít a ipraebeti
vérnek könnybe lábba'dt a szeme és csöndben
300 darab
sütemény
»szegény asszony* lelkében és lesz gond ia arelmondtak egy-egy Üdvözlégy M á r i á t . . .
ra is. hogy egyszer, ha jutalmazni kefl, aü
450 darab
cigaretta
S ez a esőd a azóta több nanon át megis- igaz keresztényi gazdagságot ebből az egyszeSzelidajcu kédvesnovérek csodákat mosói- métlődött. Körülbelül 300 drb. finom kalácsot rű. asszony lélekből kiolvassa...
nak a kórház folyosóján Altmann Sándorné- és 450 drb. cigarettát Hordott he 'Altmann
Csányi Piroska
ról, a »sebesültek angyaláról*. Egy napon Sándorné a közkórházba és osztotta szét a se'
csali megjelent — törlcneti hűség kedvéért besültek között.
•megjegyezzük, hogy először a rókusi torna-csarnokban, mert a könnyebben sérülteket ott
„Még a nyakbaoalómat
is
eladtam.,"
helyezték el — s a »vitéz urak* iránt érdeklődött.
Altmann Sándorné ^csodatevésének* hire
járt és az Uj-Somogyitelepen már mindenütt
— Van köztük talán valakije? — kérdezugy emlegettek, mint a »sebesültek angyalát*.
ték a kedvesnővérek.
kedvenc hotelje az
— Nincsen... Csak'... egy kis cigareliái S a jócseTekédetbcn segédkezett néhány jószíHoztam neki, ha meg nem sérteném ő k e t . . . vű, munkára kész szomszédasszony, közöttük
Stark Adámné, aki könnyes szemmel mesélt
És előszámolt 80 darab cigarettát...
Beengedték a kórterembe és mint jó tün- nekünk uemesszivü szomszédasszonyáról:
— Az elmúlt nyáron s egész télen át betedérhez illik, szépen végigjárt az ágvak mentén s a cigarettákat szétosztotta. Örültek neki gen feküdt. Szívbetegsége miatt jártányi ereje sem volt és m o s t . . . Mintha a Szentlélek
J » vitéz urak* és megköszönték illendően. Jól
esett nekik, hogy valaki — idegen, egyszerű szállotta volna meg! Éjfélkor felkel, hozzáfog
asszony, talán egv kicsit hasonlított az édes- a tészlágyuláshoz, dagasztáshoz és reggel S
BUDAPEST, IH. ZSIGMOND CCCÁ
anyjukra — törődik velük, kérdezgeti, vigasz- órakor már sül a Sok-sok finom, ropogós kaTeleionok: 151-735, 1Ö1-73S, 157-2»
lács. Aztán csali fogja és visz: be a katonáktalja őket.
Szemben a világhírű Lukácsi ürdör el és
— fcdeslésztát el fogadnának-e a vitéz urak, nak, Isten nevében...
szár fürdővel, a Rózsadomb alján. — TeJ)®
Áltmarfné sokkal kevesebbet beszél. Kaplia meg nem sérteném... — kérdezte tőlük
komfort, folyó melegvíz, központi fűtés.
kodva veszi a lélekzetct és szerénysége is gábúcsúzóul...
Nyugati pályaudvartól 1 lisszakasa
— H á t . . . persze, hogy jól esne 'édesné- tolja abban, hogy önmagáról beszéljen.
ságra. A szálloda teljesen trüáiGkifT®,
n ' é n k . — mondták a sebesült katonák.
— Hogyan jött erre a nemes, szép gondovezetés alatt álL
•
'Altmann Sándorné hazament, ki a mcsz- latra? — kérdezgetjük.
ELSŐRANGÚ CAFfl RESTAURANT!.
& &
— 'Az első urain elpusztult a világháborúüzi Uj-Somogyitelepre és szombaton reggel
GAKÍ ARAK.
smét bejölt a* városba. Elsőnek is niegkérde2- ban — meséli halkan és jóságos kék szeme vaöíetí saöSSE penzióval, vagy aoélkal
?e. hol' vannak s hányan vannak a »fiai«. — lahova messze, a múltba néz. _ A gyermetervében már rég igy" hivta őket, a délvidéki keim — négv fiam volt — tpind elhaltak a
felszabadulás hőseit, i i Addigi a már »a!a- bábom alatt "és itt oarmJtaaj egymagam, miut

világváros
előadásainak

Héíi csak néhány napig Szegeden

A M&uüUek ottfyyata

fl vidéki uriközönség

ESPLANADE

rt a 0

yszálloda*

HÍREK
— A közigazgatási bizottság ülése. Dr. Tu&ats Sándor főispán csütörtök délután 4 órára
összehívta a közigazgatási bizottság májusi ülését. A bizottság a hatóságok főnökeinek jelentését1
hallgatja még. Délben 12 órakor az igazolo-választmány tart ülést dr. T ó t h Béla helyettes polgármester elnöklésével, előtte a gazdasági albizottság ülésezik.
t

DÉLMAGYARORSZÁG
Csütörtök, 1941. M Á J U S lív

t A Dttnüiguffrország
uuiftése
a- v o r t t s t t e r c s i t t ' - i f ű r ü d i
felszerelésire
A Délmagyarország kiadóhivatalához ujabban
a következő adományok érkeztek a 400 ágyas szegedi Vöröskereszt-kórház felszerelésére:
László Farkas József
5.— P
Budapest felöltőáruház (Klauzál-tér,
Winternitz)
20.— P
Eddigi gyűjtésünk
551.50 P
összesen:
' 576.50 P
Az összeget rendeltetési helyére juttattuk, a
gyűjtést tovább folytatjuk.
—oO—

»011Vcd-lerí

.
Maróthy-Mcizler Károly , lapja jelenti, uogy
Szálasi vezér kizárta a nyilas pártból Z s e n g é l l é r József nyilas képviselőt, aki nemrégen még
.egyik oszlopa és talájgyökere volt a z,5ld mozgalomnak. A 'uizárás indokolásai megkapéan érdeíes
és egyben bepillantást enged a megközelíthetetlen
ps rendíthetetlen eszmei vérvalóságot hirdető!
Párt megvesztegethetetlen és szigorúan ideális esz-:
teemagaslaton épült belső életére. Ime, a* indokolást igy jelenti a puritán Meizler-ujság:
vEzzel kapcsolatban azt kel] leszögeznünk,
bogy a nyilaskeresztes párt a nemzeti szocialista
mozgalom abszolút elvi és erkölcsi alapon áll és
baCcát tiszta emberekkel harcolja meg. Sajnálattal
tudomásul vennünk, hogy Zsengellér József
Képviselő egy kárpátaljai fakitermelési vallálkotosban vett részt, amikor is zsidó kereskedőkkel,
Vállalkozókkal került kapcsolatba. Ez a körülmény
'ehetetlenné telte számára, hogy a nyilaskeresztes
Part tagjai között továbbra is szerepeljen.®
igen az »abszolut .elvi és erkölcsi a l a p o k a
;
p'szta és megrendithetetlen emberek* közismer3 - Egyszer Kovarcz, másszor Gruber. hármad•Zor Wirth és negyedszer Zsengellér. k szerkesz'Psfsböl pedig egyenes ut a toloncházba, lásd BiAKievica. E-sraiényi és tiszta emberek, abszolút
^ölcsi magaslaton...

|

Államvizsga. Ingyenes állásközvetítés. Legjobb
vizsgaeredmények. Beiratkozás kezdő, haladó és
beszédiró tanfolvamokra HONVÉD TÉR 4. SZ.

A budapesti rabkórházban
súlyos feimiitétet hajtottak
végre az újszegedi családirté
Bera Mihályon
(A Délmagyarország munkatársától) Emiékezetes, hogy az októberi újszegedi osaíádirtáa
életben maradt tettesét, a 21 éves Bera Mihályt
két hónappal ezelőtt a Csillagbörtön kórházából a budapesti gyűjtőfogház kórházába szállították. Bera Mihály testvérével, a 19 éves
Bera Jenővel borzalmas kegyetlenséggel meggyilkolta édesapját, édesanyját és 17 éves Mária nevű leánytestvérét. A gyilkosságot csak
hetek multán fedezték fel, . a borzalmas tett
felfedezése után a rendőrség közel ötórás tűz.
harcot vívott az elvetemült jSsaládirtókkal. Bera
Jenő revolverével föbelötte magát és a helyszínen meghalt, Bera Mihály is öngyilkosságot
kísérelt meg, a revolvergolyó azonban nem
okozott életveszélyes sérülést. A gyilkos kop©->
nyájában maradt golyó miatt elveszítette beszélőképességét és tísak a gondos ápolásnak köszönhette, hogy életben maradt.
Bera Mihályt kőt hónappal ezelőtt felszállították Budapestre, högy a gyűjtőfogház k ó »
házában végrehajtsák rajta a súlyos fejműtA
tet a golyó eltávolítására. A gyűjtőfogház ét*
tesítése szerint a fejműtét sikerült s Bera Mihály állapotában azóta javulás állott be, úgy,
hogy a gyilkost rövidesen visszaszállítják Szegedre.

TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat. A tegnapi szilárdság a mai tőzsdén folytatódott és az értékek úgyszólván kivétel nélkül áremelkedéssel nyitottak.
A kezdő árfolyamok különösen a Bauxit, a Kőszén, az Urikányi, a Fegyver, a Rima és a Tröszt
részvényeknél számottevő árjavuiást tüntettek fel.
Közvetlenül nyitás után nyereségbiztositó eladások az árfolyamok alakulására gyengitőleg hatottak. Zárlat előtt külső vételi megbízások a vételi
fejlődést ismét megerősítették és a javuló árfolyamok mellett a tőzsde barátságos irányzattal záralt Az áremelkedés alól a Nasici és a Magyar
Cukor vol kivétel. Zárlati árfolyamok: Magyar
Nemzeti Bank 227.—, Kőszén 676.-, Ganz 32.80,
Izzó 274.—, Szegedi kenderfonógyár — .

Friss
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Kedvezményes áron lehet utazni' a Sze—A IIID most megjelent legújabb száma még
gedi Ipari Vásárra a MA VAUT antóbuszaiD is.1
az
előző számoknál is fokozottabb érdeklődésre
A junius 7—16 között megrendezendő Szegedi
Ipari Vásárra mint ismeretes, az ország egész tarthat számot. A lapba Móricz Zsigmond: Erdélybe utazom cimmel vezető cikket irt, Zilahy
területéről 50 százalékos vasúti kedvezménnyel
-lehet utazni. A féláru vasúti kedvezményen kívül,: Lajos pedig a hét krónikáját irta meg. Hunyady
az Államvasutak Közúti Gépkocsiüzeme is ked- Sándor, Asztalos István novelláikkal lepték meg
vezményes jegeket ad ki a vásárlátogatóknak. a HID olvasóközönségét. Nagy képes riport számol be a honvéd ejtőernyős csapatok bravúros
'A Baja—Szeged,
Kalocsa—Kiskunhalas—Szeged
működéséről.
Féja Géza: Éjféli látogatók, Cavonalon 10—25 százalékos kedvezménnyel adják;
ki a Szegedre váltott menettérti jegyeket. A ked- vallier József: A szociális aranybulla jubileuma
vezményes ára menettérti jegyek érvényessége címmel irták meg a heti cikkeiket. A Ludas Ma-június 1—20-ig tart, Szegedre utazásra a jegye- tyi szabadtéri előadásai, Németh László színházi kritikái, P. Ábrahám Ernő könyvkritikái,
ket legkésőbb julius 16-ig lehet felhasználni. A
'Szégpdi Ipari Vásárra vonatkozó mindenfélé ér- Nagy Lajos rádiókrónikája, József Jolán, Tersánszky J. Jenő filmkritikái teszik továbbá érdeklődésre a vásáiroda ad felvilágosítást. Szedekessé a lapot A Világhiradó, a magyar és
ged, Horváth Mihály-u. 3.' Telefon: 14-15.
külföldi események képes beszámolói. Vers kop, • . — Hetvennyolc gazda és fuvaros ellen kihágás] pantó, Divat, ínyesmester, Amit az élet ir pedig
•eljárás indult Márciusban tartották Szegeden a a lap érdekfeszítő változatosságáról tanuskodíbaszonállatvizsgálatokat, amikor is többezer lovat
nak. Főszerkesztő: Zilahy Lajos, felelős szer.megvizsgáltak az állatorvosok. A vizsgálatokra kesztő Kállay Miklós. Mutatványszámot készkőtelező volt felvezetni a lovakat Most 78 lótar- séggel küld a kiadóhivatal: Budapest VII.. Ertő gazda és fuvaros ellen kihágási eljárás indult, zsébet-körat 23.
mert lovaikat a tavaszi haszonállatvizsgálaton nem
— Nyilatkozat Feleségemtől, Király Antalné
mutatták be az állategészségügyi hatóságok, előtt
szül. K o 11 á r Piroska Szeged, Somogyi-te lep,
<• A feljelentettek egyrészét tegnap vonta felelősség- 24/936. szám alól különváltan élek, érte semmi
- te a kihágási bíróság és a terhelteket egyenkint 6 néven nevezendő adósságaiért felelősséget nem
pengő pénzbüntetésben marasztalta el, de ezenfelül vállalok. Király Antal cipészmester.
ill
utólag felvezessék
; kötelezték őket arra is, hogy
—oOo—
lovaikat a vizsgálatra.
— Iskolai gyorsiróverseny. A Szegedi Gyors- Cirkusz a Mars-téren
: iritjk Egyesülete 24-én délután 4 órai kezdettel a
A G'azdag-cirkusz produkciói meghódították
piaristagimnázium helyiségeiben intézetközi verSzeged közönségét. Remek artistaszámok, örsenyt rendez. A versenyt ünnepélyesen nyitja meg
dögi ügyességű bűvészmutatványok, kitűnő
4r. S z é l i Gyula elnök és dr. B a l o g h Ányos
kutya-revü, pompás erőmüvész-mutatványok
' tankerületi főigazgató. A versenyirás 200, 150,
' szinte percről percre váltanak ki fergeteges
-120, 100, 80. 60 szótagos fokokon történik, 5 pertapsokat. Egyik pillanatban az ember lélekces diktátummal. A nevezési díj minden Tokon küzete eláll a rendkivüli erőt és ügyességet kírtön 20 fillér.
vánó
mutatványok közben. a másik pillanatKölcsönkabát
4 havi fogház. Sikkasztásban pedig szűnni nem akaró kacagásról gonsál vádoltan állott szerdán a szegedi törvényszédoskodnak a cirkusz nagymesterei: a clowken dr. M o 1 it á r István törvényszéki biró előtt
nok, hogy aztán a következő percben revük és
- F e h é r O p l e t á n István molnársegéd. Fehér
táncok peregjenek le szines filmként a szeOpletán ellen azért emelt az ügyészség vádat, mert
münk előtt. A mai körülmények között való"szeptember 14-én R i g ó Lipóttól egy kabátot kért
ban *emberfeletti« munkát végzett a Gazdagkölcsön. A kabátot ezután elzálogosította. A molcirkusz a műsor összeállításával és megvaló'nárségédet a törvényszék négyhónapi fogházbüntesításával. Az idő az utóbbi hetek túrája során
tésre itélte
valósággal ellene esküdött: állandó esőzfcs
— A női betegségek gyógykezelésében a régakadályozta a turnét. Most aztán beköszöntött
bevált természetes »Ferenc József* keserüvizet
a napos májusi idő s a cirkusz uj kedvvel és
gyakran alkalmazzák, mert reggel éhgyomorra
tejes erővel folytatja a munkát a hatalmas
eirkuszsátor alatt. Az előadások iránt az éregy pohárral könnyen bevehető, rendkivűl enyhe
deklődés egyre fokozódik, hiszen csakhamar
hashajtó hatása pedig gyorsan és minden keilehires lett Szegeden a Gazdag-cirkusz idei gazmeflenség nélkül biztosan jelentkezik. Kérdezze
dagsága.
meg orvosát 1
—oO°—
ZseirfelFír n u l l á s
fcénvsselőf
hizórták a nullások

iskolában
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Zürichi devizazárlat. Páris 9.80, London 17-27
féJ, Newyork 431.—, Milánó 21.75, Berlin 172.50,
Szófia 4.25, Bnkarest 2.—
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai An»
gol font —.—, belga fr. ——, dán kor. — , dinár
, dollár $43.09-348.00, francia frank
—.—, hollandi forint —.—, cseh-szlovák korona
—
(20 K-nál nagyobb címletek kivételével),
szlovák kor. 11.45—11.75 (20 K-nál nagyobb cim
ietek kivételével, kanadai dollár 259-300. 'eva
—.—- leu 329—3.40. lira 17.40—17.90, német márka
, svéd kor. 71.70—72.70, svájci frank 79.6880.60.

Friss serfészsfüer 1-30 p

kapható a Pick szalémtayár Felsőtiszapart 12. elárusító helyén, eo

Őskeresztény

Budapesti terménytőzsde/árlut. A készáru pi«con az árak változatlanok.

elhelyezkedne

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése
Buza 78 kg-os 24.—. rozs 71 kg-os 20.—, sörárpa
kiváló 27.00. I. 26.00, sörárpa 25.—, takarmányárpa 22.—. ipari árpa 68 kg-os $4.- zab 41 kg-oe
22.70, kukorica 19.80.

ipari, kereskedelmi
vagy bármiféle más
vállalatnál
I
Német-francia jeligére akiadóba.

Csikágói terménytőzsde-zárlat. Buza igen szt
lárd. Májusra 101.5—100 hétnyolcad, joliusra 9£
ötnyolcad—fél, szeptemberre 100 háromnyolcad—
egynegyed. Tengeri szilárd. Májusra 72 háromnyolcad, juliugra 73 ötnyolcad, szeptemberre 74.75.
Rozs igen szilárd, áiajusra 52.25, júliusra 5975
szeptemberre 60 áss nyolcad—egynegyed.

abszolvált tanárjelölt
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Eladó adómentes fccr
ház forgalmas piacnál
9500 P évj bérjövedelemé] 200.900. IláztriPk
forgalmas uton
négvszögölenkint 150 pengő.
ÚJSZEGEDEN:
Add
mentes 3 szobás haz.
kerttel postánál tü.UJt
P. Adómentes villa, 3
srohás,
fürdőszobás,
nagy kerttel, körútiját
10.000 P.
Sfarasföirlszintes pipeézett, 4 szo.'sáS, fürdőszobás, kerttel híd közelében 16.300
P Adómentes. m 'yasfpldsrintes,
4 szobás
fürdőszobás,
kerttel
kőrútnál 22.000 P Adómentes nri villa, 5 szo
bás, minden komforttal
korttel, hidhoz. köze) 50
ezer P, Rók'usoo: földszintes báz, 3 lakással,
megosztható nagy telekkel 12.000 P. Rókason templomnál, köves
ytfján, bérház, 6 lakásin], udvari
épülettel,
nagy udvarral, jokar
>an. 20.500 P. Magasföldszintes,
4 szobás,
modern és 2x1 szobás
Jakásaa). kerttel, körúton belül 2S.0OO P
Emeletes
safotbcrtiáz
Íteletei-:kel, fürdőszobás
lakásokkal, köruloa beiül 2f.<XKt P. Kéteme!et#s bérház, 8 lakás
sngárnlon 2300 P
bérjöv. '35.000 P
Bérf»is 3x3, 4x2. 5x1 szobás lakással 3500 P
Hériör. Boldeca««zonvsugárufnál
40000 P
Gyümölcsös
2100
n.
51es. adómentes

lakó-

házzal. fő uton 22.'TO P
Szöllő
és
gyümölcsös 3 holdas.
Oomeszeken.
tanvával.
vámtaá) 10.000 P 23
bddap szántó, tanyával
sertésre hizlatóíkolal, müutnál 35.000
9. 3ÖJjo4das szántó, ta
srcával Bánátban 36/06
?. j»6 86, 70. US hnldas
tiinaii tanyás birtok.
ARcaTmi vétetek.

Wézer n c

F. M. ingatlanirodánál
Horthy M. n. 2. (Kul

Különbejáratu utcai bu
torozott szoba
kapakulocsal kiadó. Y'itéz u.
1
29 Sz.

M á V . háztel hátig
forgalom ügynöksége
Batocssáilitás
heljben vidéken
g á g k s c s l f c k a i is.
Fuvai felvételi úoüt,
Rileur Htei 19.

Kifutó

Ic-ány felvétetik

Süvegh cukrászda, KeIcmén u. 7.
Egy ügyes tejkihordóleányt felveszek. Horthy Miklós u. 7, Tejcsarnok.
Fűszereseket
látogató
keresztény helyi
ügynököt felveszünk. Ajánlatok: Szeged, Postafiók 91 cirnre
küldenílők.
Kiszolgúló leányt ielves/ünk.
SüYegn
cukrászda, Kelemen u. 7.
Rá/tíO/ÜÓTl

atkaünozott

Kisegítőnek elmennék
uriházakhoz, perfekt fő
zök, takarítok. Jelige:
Éves bizonvitvánvok.
Fiatal bejárónőt
délelőttre jó'bizonyitványnval felveszek Somogyi
utca 12 sz.. fdsz. 1.
SZOBALÁNYNAK
felveszek azonnalra jócsaládból származó, ió
magaviseletű,
intelligens leánvt. Jelentkezés Menehly u. 7. 208
Tisztességes mindenes
bejárónőt felveszek. Jelentkezni
lehet csütörtökön délelőtt 10-től
I l-ig Kölcsey u. 11. 111,
emelet 2. ajtó.

tíÜlÖKFtlHí
A SZEGEDI
NÉPBANK
SZÖVETKEZET
érlositi igen
tisztelt
Tagjait és Üzletfeleit,
hogy helyiségeit 1941
május hó 19-én Széchenyi tér 12 szám alatti
II i székházába helyezi
171
át.

1850-1374
teveleit és bélyegei:
jól értékesilheu."" —
Bélyegkereskedés.
Iskola u. 29 Telefon

Eladó háztartási ciküvegek,
Üres, száraz szoba • ki-. kek. befőttes
dupla necc
ágyterítő,
adó. Sopio&yi u- föágynemű, toll. női ruhák, egy férfi nj ragKIADÓ
2 szobás utcai fürdő- Ián. Szeged, Csongrádi
szobás I. emeleti lakás sugarat 10. fdsz. 2.
augusztus hó l-re Alföldi Ur 1 sz. alatt. Tu- Férfi, női
dakozódni Bokor ék- SZÖVETEK, SELYMEK
szerüzletben. Kelemén- egyéb ruházati cikkek
kedvező fizetési feltét©
u. 7.
lekkel beszerezhetők
Keresek őszre kétszo-TRIBOX-:
bás lakást, esetleg ma- képviseletnél. Oroszlán
gánházat. Belvároshoz utca 6 (udvarban).t
nrpi tul messze, fteudes
Csepel
lakó jeligere a kiadóba. Baracli lekvár,
100 jókarban eladó, ker
3 szobád korní,
lakas tes kétszobás •nagárthái
q'jg, l-re kiadó.
Szegi júliusra kiadó. ÉfdjJ a.
t'ert-gc 3. a*
13

HASZNÁLT BÚTOROK
eladók. Ditány, ebédlőasztal székekkel, hintaszék, szalon garnitutura, Íróasztal és lrütnő, Dugonics-tér 11. I.i
emelet 3.
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HÚSZEZREN
OLVASSAK

X Palatínus (SaPIIS) karlcréfte. A' vasárnap
SzAK 111.—SzFIE mérkőzésen történt, hogy Pal a t í n u s János, a SzFIE játékosa egyik összecsapás után a földrezuhant és megütötte a kádját. A kar feldagadt, a játékos a fájdalmak el?©
Bére tovább küzdött Az első pillanatban erösebí
rándulásra lehetett következtetni. Palatínus sérüléséről tegnap röntgenfelvételt készítettek, amely
megállapította, hogy a játékos kartörést szeaf©
.deít

naponta a

DÉLMAG YARORSZAG

~oi Csak természetes,
hogy eredményesek s
hirdetései.

X A Vasutas vizipéíöceapatának s»iís®r» 4$ I»
osztályban. A Vasutas vizipólócsapata — amint
ismeretes — kiharcolta magának azt a jogot, hogy
as L osztályban küzdjön, A piros-kékeknél nagy
érdeklődéssel várták a műsor
össpeáüitását,
amely most végre az egyesület birtokába jutott.
Eszerint a Vasutasnak igy alakul az idei vizipőlómüsora: junius 8: MA V—Vasutas, 12: FTC—
Vasutas, 15: UTE—Vasutas, 22: Vasutas— BSE,
29: Vasutas—MTK, julius 18: Vasutas—BEAG,
augusztus 10: Vasutas—NSC, 17: Tatabánya-Vasutas, 24: Vasutas—l'II. kerületi TVE. Az elölálló csapat a pályaválasztó.

fi Vasutas küzdelme a űajneteágérf,
a SzERO harca a kiesés ellen
íz egyetemisták üüskozaak a SVSE efteni
mecesttk terminusa elles
Mind a Vasutas, mind a SzEAC lelkiismeretesen készülődik vasárnapi bajnoki mérkőzésérc. A
piros-kékek a Pénzüggyel mérik össze erejüket,
az egyetemisták az ETO-val játszanak a Vasutasstadionban. Mind a két meccs nagyjelentőségű,
mert a piros-kékek a bajnokságra törnek, az egyetemisták pedig a kiesés ellen küzdenek,

KÖZGAZDASÁG

A Vasutasnak ajánlatot tett a szabadkai vasutascsapat, hogy május 22-én hajlandó Szegeden
összemérni erejét a piros-kékekkel. Szinte, a szabadkai ajánlattal egyidejűleg meghívás érkezett a
Vasutashoz Zentára ugyancsak 22-cre. A vezetőség még nem döntött, hogy melyik racccct fogadja el.

)( A SZEGEDI PIAC ARAI. A tegnapi állatvásárra felhajtottak 41 borjut, 5 juhot, 60 bárányt,
70 sovány sertést, 337 választási malacot. Az áltatárak a következők: borjú kilója 1.20—130
pengő, bárány 120—1.25, éves sovány 70—1.10. féléves sovány sertés darabja 6tí—110, választási malac párja 60—80 pengő. Hus. Marhahús I. r. 2.16—, II. r. 1.8-1, I I I . r. 1.60—1.70. borjúcomb 2.60. lapocka 2.20, karaj 2-2.20, nyakas 1.60,
szegy 1.60. paprikásnak 1.50—1.60. sertéskaraj
2.70—3.00, comb csonttal 2.60, csont nélkül 3.02, lapocka csonttal 2.60—3.00, csont nélkül 8.02. tarja
2.40. oldalas 2.00, zsirszalonna bőrrel 2.64. bőr
nélkül 2.S4, háj 3.06, zsír 3.30 pengő. Teljes tej
literje piacon 26, csarnokban 28 fillér. BaromfiCsirke rántani való párja 2.50—5, kilója 3.00—4X0,
nagyobb pária 4—7, kilója 2.80—3. tyúk párja 6—
12, kilója 1.90—2.35. kacsa sovány párja 6—12, bízott kilója 2.40—2.90 sovánv tud párja 16—2Ú hízott kilója 2.80-3.20, tojás'kilója 1.98-2X4. darabja 11—12 fillér. Gyümölcs. Alma téli nemei
faj 1,40—2.50, közönséges 1—1.40, dió héjjas 1.301.50. narancs 1.60-1.80. citrom darahja 8—12 fillér. Zöldség. Burgonya r.vári rózsa 1t—13, őszi
rózsa 10-12. Ella 9-11, Gülb-ha 11—13, oltott
rózsa 11—13, Ivrűger 8—9, takarmányburgonya
7—8 fillér kilója, vöröshagyma 16—26, nj csomója 6—J % fokhagütea —.70, uj csomója 6—16,- j>< Irezselyem 8—26. sárgarépa 8—26. zeller darabjai
4.20, torma 50-1.20, spenót 16—10 sóska 20—40,
4—20, torma 50—1.20, spenót 16—80, sóska 16-30,
prokedli csomója 10—20, hónapos retek 4—12, saláta feje 2—10, füzéres paprika füzérje 2.80-5.50
spárga kilója 80—1.40, karaláb nvári csomóia 2$
—60 fillér.

Bizonyos idegességet okozott az egyetemisták
körében az MLSz-nek az a határozata, amelynek
értelmében az elmaradt SVSE—SzEAC mérkőzést
május 22-én kell lejátszani Sopronban, Ebben az
ügyben panaszt tett a SzEAC az MLSz-nél és a
mérkőzés kitűzését jtilius 6-ára kérte. Pataky
Sándor intéző közölte, hogy május 22-én nem tudnak játszani, illetve olyan helyzetbe jutnának a
három nap múlva Budapesten eldöntésre kerülő
Pénzügy elleni meccsük miatt, hogy a feladatnak
spoi'tszerüen nem tudnának eleget tenni.
— Szerdán reggel kellene elutaznunk Szegedről
Sopronba — mondta az intéző — és csak szombaton hajnalban lehetnénk ittbou. Délután ismét felülhetnénk a vonatra, hogy Budapesten álljunk ki.
Azt is meg lehetne csinálni, hogy Sopronból Budapestre mennénk, ezt azonban anyagilag nem
bírjuk. Hol van ma olyan amatörjátékos, aki hatnapos szabadságot kaphat...
•
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A Szeged készülődése
a Törekvés ellen
A vasárnapi Törekvés elleni készülődésekkel
kapcsolatban szerdán megbeszélés volt a Szeged
AK-ban és az az álláspont alakult ki, hogy továbbra is kizárólag erőnléti edzésekre kell fektetni a fősúlyt.
— Ila erős edzéseket végeztetek a játékosokkal
— mondotta H e s s e r Tibor tréner —, akkor a
futballisták tul lesznek edz ve és letörnek. Ezért
fokozatosan engedni kell az edzések iramából. A
kétkapusjátékokat nem tartora helyesnek ilyenkor
az idény befejezése felé, a játékosoknak most
technikai, labdakezelési gyakorlatokra és gyorsaságuk megtartására van szükségük.
Ila Kisuczky húzódása meggyógyul vasárnapig,
akkor ismét bekerül a csapatba, ellenkező cselben G y u r i s játszana ezen a poszton. A csapat
többi részében nem várható változás.
A játékosok csütörtökön délután a tribün mögötti edzőpályan végzik el a gyakorlatokat. Este
fél 9 órakór választmányi ülés lesz a Hungáriaszálló kistermében.
,
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liz alföldi kerület vasárnapi műsora
Vasárnap ismét teljes forduló lesz az alföldi
kerületben, az első osztálya mérkőzések közül Szegeden három meccset rendeznek. A Postás—SzTK
találkozót Vezér 1., a SzAK III.—UTC meccset
r.etnényfíy, a Móraváros—SzMA V játékot Vezér
11, vezeti.
Az alföldi kerület többi vasárnapi meccse; I.
osztálv: Kecskemét: KTE—SzFIE (Grulich), Makó:
MAK—MTK (Liliom II.), II. osztály: Szeged:
SzTK IL—Kokron (dr. Csóti), HASÉ-Vasutas II.
Kormányos), Szőrcg; Rákóczi—UTC TL (Liliom
I ) , Hódmezővásárhely: IITVE II.—MLE (Pálinkás), Toldi-Postás IT. (Berta), Kistelek: KiTE—
HMTL (Kovács S.). — Ifjúsági bajnokság: Sz°gcd:
Vasulas-SilE tEara*;, L ' I C - k z Á I L J3. lóth;.

f

Szeged sz. kir. város polgármesteréiül, 29191—1911. sz. E.

Hirdetés
Közhírré teszem, hogy a 43. számú Berettyó"
ujfalu—szegedi állami közút 177.500—1S6.500 km
szelvénvek közé esö algyő—szegcdi szakaszát, annak átépítése miatt 1941. május 20-tól előreláthatóan 1941. augusztus 15-ig bezárólag a forgalon*
előtt elzárják. Az elzárás idejére terelő ut a távolsági forgalom részére: Hódmezővásárhely—
kó—Kiszombor— Szeged. Makó megyei város terű"
letéri a forgalmat: Lonovics-sugárut—Liget-utca-"
Armentesitési töltés—Maroshid útvonalon az
készítendő megerősített kavicspályán bonyolítják
le, mig a helyi forgalom a építendő úttal párhu/**
mos dülőutijkon történi);.
Szeged, 1941. május 13-án.
Dr. Pálfy József polgármesterSzerkesztésért és kiadásért feleli
BEKEY
GÉZA
főszerkesztő,
a Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállaíal ^
ügyvezető-igazgatója.
Szerkesztőség: Szeged, Rudolf-tér 6„ I. cm, szakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. —
^
hivatal: Szeged, Aradi-utca 8, — Telefon fezei
kcsztöség, kiadóhivatal és nyomda): 13-BS.
Kiadótulajdonos:
P él m a gy a r ország^JIirlap-^és^Ny^
Nyomatolt: ABLAKA

GYÖRGY

t

körforgógéP^

Szeged. Kálvárla-ulca 14.. telefon 10-84í „Isiik i i t a ^ i t i í i ; Ablaka lftias.

