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Ui katonai akciók előtt
Német repülőgépek szálltak lc Simában — Az iraki angol cröh
akciát kezdenek az átengedett támaszpontok ellen — Berlin meg*
cáfolta a spanyolországi átvonulás birct — Pelain rádióbeszédet
mondott a nemet-francia tárgyalásokról
förtikország kívül marad a háborún — Oiasz közlés az abesszíniai harcokról Churchill elhalasztotta nyilaikozafát a Hess-esetröl
Vichy, május 15. A WilhaLuistrassen ma
megcáfolták azokat a külföldi rádiójeleutéseket, amelyek arról szóltak, hogy állítólag ncnael-rspauvol egyezmény jött létre és az egyezmény átvonulási jogot ad a német csapatok-

nak Spanyolországon keresztül. Német ICSZIÜÍ
hozzáfűzték, liogy ezek a jelentések is nyilvánvalóan azok közé a sokrétű találgatások közé
tartozik, amelyekkel jelenleg elárasztják a világot. (MTI)

Neme! repülőgépei* Sziriőüan
Amszterdam, május 15. A Reuter-iroda jcenti: Illetékes forrásból származó értesülés
szerint, a szíriai francia halóságok megengedik
a németeknek, hogy a szíriai repülőtereket Irak
felé történő repülésekre használják. Az angol
kormány megadta az angol erőknek a felhat

talmazást, bogy a szíriai repülőtereken levő
uémet repülőgépek ellen akciót indítson. Valószínűnek tartják, hogy a német gépek ezeket
a repülőterekel ugródeszkának használják fel.
(MIT)

Pcfoin rádióbeszéde
Vichy, május 15. Illetékes helyen közlik,
hogy Pelain tábornagy ma este 8 órakor rádión
keresztül fontos kormánynyilatkozatot tesz.
Vichy, május 15. Petain tábornagy államfő
Csütörtökön este S órakor valamennyi francia
Rádióállomáson beszédet intézett a francia népkéz.
Hallottátok — mondotta —, hogy Darlan
tengernagy Németországban nemrégiben meg-

beszélést folytatott Hitler kancellárral. Én elvben örímmcl üdvözöltem ezt a találkozási,
mert lehetővé váll számúnkra, bogy világosan
lássuk a jövő részleteit, hogy folytassuk a németekkel megkezdett megbeszéléseket. A folyamatban levő tárgyalásokat a közvélemény
érős fegyelmezettségével kedvezően tudjuk befejezni, Franciaország kiheveri veszteségét és
a világon meg fogja találni helyét, mint európai és gyarmati hatalom. (MTI)

XVII. evfotnam III. szám
Amerikát heiókaVörös tengeren
Berlin, május 15 Német mértékadó körökben az Egyesült-Államok bizonyos elhatározásaira adott válasznak tartják azt, bogy Berlin
hadiövezetnek jelentette ki a Vörös-tenger környékét. Eszerint minden ide befutó hajó kiteszi
magát a háborúból folyó intézkedéseknek. Ezzel kapcsolatban most vált ismeretessé az a
washiugtoni vélemény, amely szerint a válasz
nem befolyásolja Roosevelt elhatározását:
az
amerikai hajók továbbra is befutnak a Vöröstengerre. 27 hajó most rakodik hadianyagokkal s a legközelebbi időben elindul a Vöröstenger felé,

Amerika) katonái küldöttség
ufía Angiidba
Lissabon, május 15. Az északamerikai hadsereg három magasrangu tisztje egy tábornok
vezetésével a Clipper repülőgépen Lissabonba
érkezett. A katonai küldöttség tagjai mint katonai megfigyelők Angliába utaznak. (MTI)

EítFmillló dollár ertékO
szerszí inöCpcl kap Amerikától
Szovietoroszország ?
Washington, május 15. A Német Távirati
Iroda jelenti: Umanszki szovjet nagykövet
egyórás megbeszélést folytatott Hull külügyminiszterrel. A megbeszélésen — mint az Associated PrCss jelenti — egyideig résztvett
Sumncr ) felles külügyi államtitkár is. (MTI).
Ncivyork, május 15. A Német Távirati Iroda jelenti: A Herald Tribuna Washingtonból
jéíenti, hogy az Egyesült-Államok kormánya
kiviteli engedélyt adott egymillió dollár értékű
szerszámgépeknek a Szovjetunióba való szállítására. (MTI)

feli üggcsiícfték 07 amerikai szállilmángok clindifásáf A bolgárok bevonullak Ocftrid ába
Szófia, május 15. A Stefani-iroűa jelenti:
Franciaországnak
.Washington, május 15. Hir szexint a wary'ngloni kormány felfüggesztette a Francia+szágüak szánt amerikai szállitógőzösök in•plásáL Ez a hir tehát megerősíti az angol rárónak azt a bejelenlését, amely szerint a vi-

chy i amerikai nagykövet figyelmeztette Petain tábornagyot, hogy mindéi) francia—német
együttműködést az Egyesült-Állmuok
ellen
irányuló gesztusnak tekintenek. (MTI)

Ilii ad Franciaország
a megszállási vonal módosításáért ?
. Tiehyi francia körök megítélése szerint a név 1 ófrancia tárgyalások során sok kérdésben
'^egyezés jött létre, más kérdésekben jó kilátáW
folytatódnak a tanácskozások. Ugy tudják,
I®? az elintézett kérdések között szerepel ncyedmillió hadifogoly hazabocsátása és a megés meg nem szállt Franciaország közötti
jj ' a 'kációs vonul módosítása. A vonalat hir szcW [rifEkb tolják, ugyliogy a hírek szerint csct* Pálig is felszabadul a megszállás alól.

Légitámadások
Málta és Kréta ellen

Berlin, májas 15, A véderő főparancsnoksága
közli:
— Egy tengeralattjáró az Atlanti-óceán északi
Ezekkel a hírekkel kapcsolatban Berlinben ,ar - •
tózkodóan nyilatkoznak annál is inkább, mert kö- f részén elsüllyesztett egy 20.000 tonnás erősen, felzelebbi részletek nem közölhetők abban a lekin- I fegyverzett brit scgédcirkálót. A légierő a brit
•izáilitóhajók ellen intézett támadásai során naptetben, hogy a hírekben szereplő engedmények feKözben és a mult éjjel három kereskedelmi bájol
jében mit kellene vállalnia Franciaországnak. Politikai körök véleménye szerint nincs kizárva, süllyesztett el összesen 11.000 tonna tartalommal
— Északafrikában Tobruk előtt továbbra is hehogy Franciaországnak tul kellene lépnie a fegyverszüneti szerződésben inoKállaPitott kötelezett- ves tüzérségi és előőrstevékenység folyik. Tobruk
és Solium környékén két ujabb brit páncélkocsit
ségek határát.
semmisítettünk meg, tóbb löveget zsákmányoltunk
és foglyokat ejtettünk. Solium környékén könny ii
német barcirepülögépek a brit gyalogsági és júrniüoszlöpok ellen intézett hatásos támadásaikkal
tamnogatták az afrikai hadtest barci tevékenysétársasági elnökkel folytatott megbésjzélésével kapgét
csolatban a török külügyminisztérium egyik ve— A Földközi-tengeren a német légierő kötezető tisztviselője kijelentette, hogy nciu hozott lékei .nappal és a? éj folyamán hatásosan bommagával kellemetlen híreket Németországból. Po- bázták Málta és Kréta szigetek katonai berendezélitikai körökben az az uralkodó felfogás, hogy seit. Könnyű német hárcirepülőgépeknek két krétai
Németország nem kér Semmit Törökországtól. repülőtér ellen intézett támadásuk során a repülőMegelégedéssel vették azt a hirt, hogv Papén tereken 15 ellenséges vadászgépet semmisittttek
nagykövet elrendelte boszporua/.i nyaralójának meg.
rendbehozatalát. Ebben a hirben atú'ak meg rőri— Május 12. es 14. kőzött az ellenség dssfiesen
tését látják, hogy Tcrökorszáe nem sodródik bele 31 repülőgépet vesztett. Ugyanez idő alatt három
a háborúba.
repülőgépet vesztettünk. JJTIi .

A z onkoroi tárgyalások
^."•hw, május 15. I n o n ü török köztársasági
És P a p c n ankarai nagykövet szerdai megj Olj^^ével kapcsolatban külföldi forrásokból
ü
üirek terjedtek el, bogy Papén Hitler 6zcnvniioHa át a lörök köztársaság
köztársasán
üzenetet nyújtotta
Német" illetékes helyen ezzel kapcso
kijelentették, hogy Inojiü ós Papep taiálV.w+'al kapcsolatban
L.?AüáVfjl
i
..i.ik... részletekről
: .i„i..i . "i nem
... nyilai... ;i..(
n a k . (M'IÍ)
ssájus 15. A Telsgrafo ankarai jelentése
i p « r uémet nagykövetnek a tőrök köz-

A bolgár csapatok csütörtökön reggel bevonultak Ochridába. melyet az olaszok április l i én
szabadítottak fel a szerb iga alól. A bevonulás
hírét d bolgár lakosság nagy lelkesedéssel fogadta.

A

y i f l l á t á s i

niaitzttr

rendeletet

"Vásárlási k ö n y v *
közszükségleti cikkek beszerzésére
Szappant, tüzelőanyagot, szövetet, selymet, vásznat, fehérneműt, ruhát, cérnát stb. csak a „Vásárlási könyvbe" való bejegyzés mellett lehet vásárolni
Budapest, május 15. A MTI jelenti; A háboyfis viszonyokkal szükségképpen együttjá^ól
gazdasági jelenség, hogy a fogyasztóközönség
egyes közszükségleti cikkeket a tényleges szükségletet lényegesen meghaladó mértékben vásárol. Ennek az észszerűen meg nem indokolható vásárlási láznak a közellátás biztosítása
szempontjából az a rendkívül hátrányos következménye, hogy olyan közszükségleti cikkekben is hiány áll elő, amely közszükségleti Sikkekben a termelés és a behozatal a belföldi
piac normális szükségletét teljesen fedezné• A
közgazdaság és közellátás érdekeit súlyosan
sértő káros jelenségnek megelőzése, illetőleg
kiküszöbölése érdekében kiadott kormányrendelet akként rendelkezik, hogy
az iparos és kereskedő a rendes kereskedő
gondosságával
köteles
ügyelni arra, hogy közszükségleti
cikket a fogyasztónak csak a közvetlen
fogyasztásszükségleiénenek
megfelelő és a rendkívüli gazdasági
viszonyok által indokolt mennyiségben szolgáltasson ki.
X fogyasztás közvetlen szükségleteinek megfelelő és a rendkívüli gazdasági viszonyok által
indokolt mennyiséget az iparos, a kereskedő

a fogyasztó vásárlási

könyvébe

bejegyzett adatok és a fogyasztó egyéb, esetleg általa ismert életkörülményei, továbbá a
togyasztó vásárlásának mérve, valamint az illető közszükségleti cikkből rendelkezésre álló
mennyiség alapján a rendes kereskedő pontosságával köteles megállapítani.
A kormányrendelet első szakaszában foglalt
rendelkezés betartásának ellenőrzése érdekében
kapott felhatalmazás alapján a közellátási miniszter akként rendelkezett,, hogy

bizonyos
iparos és
nak csak
vébe való

közszükségleti cikkeket az
a kereskedő a fogyasztóka fogyasztó vásárló könybejegyzés mellett szolgáltathat ki.

Esek o közszükségleti cikkek a következők:
Mosószappan, pipereszappan (ideértve a bo
rotvaszappant), a konzerv (a gyümölcsből készült konzerv kivételével), rizs, tüzelőanyag,
szövet, selyem, vászon és egyéb textil méterárú
(a rövidárú kivételével), kész fehérnemű, ágyús asztalnemnek, felsőruha, kötöttárú, cérna,
varró- és kézimunkafon&L Utalváoymcntesen
beszerezhetők valamely adott anyagból készített fehérnemű, vagy ruha.
A felsorölt közszükségleti cikkek valamelyikének rendkívüli szükséglet fedezése céljából
történő beszerzés esetén a rendkivüli szükséglet fennforadsét. hitelt érdemlő módon igazolni
kell.
Az említett közszükségleti cikkek kiszolgáltatása a közellátás körében oz ipar, a kereske
dés folytatása Céljából, valamint élelmezést és
ruházatot rendszeresen szolgáltató Intézetek,
vagy intézmények részére, valamint a ruházati cikkek javításét és a használt ruházati cikkek kiszolgáltatását vásárlási könyvben való
bejegyzés nélkül történhet.
A .vásárlási könyveket a városokban a polgármester, a községekben a községi elöljáróság
adja ki. A vásárlási könyvek kiállítását sza
báiyszerű igénybejelentő lapon kell kérni, a
kiállitásért 40 fillér kiállítási díjat kell fizetni.
A vásárlási könyvet minden igénylő részére ki
kell állítani.
Ha a férjjel közös háztartásba* él a féleség. valamint az apával. vagv eltartóval közös

háztartásban élő kiskorú gyermek kéri, a háztartás fejének nevére közös vásárlási könyvet
kell kiállítani. Az ugyanazon fogyasztó részére ú j vásárlási könyvet esak akkor szabad
kiállítani, há a régi vásárlási könyv betelt és
a közvetlenül megelőző vásárlási könyy kiállításától bárom hónap eltelt. Az iparos a bejegyzést csak a rendeletben foglalt rendelkezésnek

megfelelően kiállított és aláirt
Vásárlás?
könyvbe és csak tintával, vagy tínt^irónnal
teljesítheti. A hatóság ellenőrzi, hogy a Vásárlási könyv alapján eszközölt beszerzéseknél sf
iparos, a kereskedő és a fogyasztó a hatályban
lévő rendelkezéseket betartotta-e. Bármely fogyasztó köteles a Vásárlási könyvét az ellenőrző hatóságnak kívánságára felmutatni. Az
iparos, a kereskedő, valamint a fogyasztó, aki
a rendeletben foglalt rendelkezések valamelyikét megszegi, vagy kijátssza, kihágást kővel
el és 6 hónapig terjedhető elzárássál. illetve
8000 pengő erejéig terjedhető pénzbüntetéssel
büntethető.
/

Azt a közszükségleti cikket, amelyre nézve
a kihágást elkövették, el kell kobozni•
A rendeletet a Budapesti Közlöny pénteki
száma közli. A rendelet a kihirdetés napján,
pénteken lép hatályba,

nífler füljelőre nem mond beszédei a lless-esetre
Berlin, május 15. A MTI jelenti: Berlinben
azt hiszik, hogy a Führer. egyelőre valószínűleg nem beszél a német közvélemény előtt Hess
Rudolf skóciai drámai repüléséről. A Hess-eset
hátterének megvitatása mindamellett nem némult, el a német pártkörökben, az utcán és az
újságírók között. Senki sem kételkedik abban,
hogy Hess Rudolf ideális indítékok álapján
esett abba a rögeszmébe, amelyről azt hitte,
hogy keresztülvive, megvalósíthatja a békét,
miután a háború továbbfolytatása meggyőződése szerint Anglia szempontjából esztelenség
lett. Hess bízott az angol tisztességéraetben,
amikor azt hitte, hogy politikai téren egyszerűen elegendő az, ha az angoloknak személyesen bebizonyija, hogy ügyük elveszett és akkor az angolok már készek a békére.
Az utca embere mindenesetre nem érti meg,
hogy Hess míkép tételezhetett fel as angolokról tisztességérzetet. Az utea embere Hess angliai repülését spleennek tekinti, amely a háború mostani szakaszában az őrültség határát
súrolja. Berlinben senki sem kételkedik abban,
hogy Hess idealizmusból 'cselekedett. Megengedik azt is, hogy ez olyan idealizmus volt, amely
kihat as angol világbirodalomra is, mert a
küzdelem mostani szakában az angolok szempontjából a legszerencsésebb gondőlat, Ha vé-

get vetuök a háborúnak. Ebben az összefüggésben a berliniek felyetik a kérdést,. hogy
melyik spleen nagyobb, a Hessé, aki az angolokat rá akarja beszélni a békére, vagy a britek, akik a háborút még meg akarják nyerni.

„óvatossdgaal kell fogadni..."
' Amszterdam, május 15. A Reuter-iroda jelente'
se szerint a londoni sajtó figyelmezteti olvasóéi
hogy kellő óvatossággal kell fogadni azokat a j©
lentéseket, amelyek szerint Hess Rudolf a parasztokkal való beszélgetés közben állítólag a németországi zsarnokságról és nyomorról beszélt, »mert
mindazok az emberek, akik előtt Hess állitólaS
ezeket a kijelentéseket tette, a szokatlan ugSiovi
pillanatában emlékezetből idézték ezeket a dolg©
kat*. Az angol hírszolgálati iroda Hess állítólagos
kijelentéseit előzően részletesen világgá kürtöl'e
(MTI)
1

Címre mi elhalasztotta
felvilágosításait
London, május 15. Az alsóház csütörtök'
ülésén arra a kérdésre, hogy a miniszterein 0 ' 1
megragadja-e a legközelebbi alkalmat az als ó '
ház felvilágosilására az eseményekről, Ch"1"
chili ezt felelte:
— Igen, adok felvilágosítást, dc hogy mik0'-'
arra a közérdek fog utmutatást adni. (MTI)

főuruknál nem sikerült
az angolok utabb áttörési kísérlete
A Stefani-iroda jelenti az afrikai hadszíntérről, hogy Tobruknál a gépesített angöl erőknek az olasz állások ellen intézett támadása
nem vezetett eredményre; az angol egységeknek nem sikerült áttörni a német-olasz gyűrűt.
Az olasz csapatok hat angol harckocsit zsákmányoltak és számos foglyot ejtettek.

Római jelentés szerint Sollumnál megélő1©
kültek a harcok. Olasz és nemet erők f e l d e r í t 0
tevékenységet hajtottak végre. Az angoloknak
nem sikerült a tobruki és sollumi arcvonala*
elvenni a tengelyerőktől a kezdeményezést "
mondja az olasz jelentés. — Minden angol ta'
madást a tengelyerők ellentámadása kövek

lleddlg tar! az ellenállás Kelelafrlkában
Róma, májns 15. A keletafrikai harcokkal
— Északafrikában a tobruki arcvonalon g
kapcsolatban mértékadó olasz körökben kije- zérségi tevékenység folyt• Sollumtól keletre ^
lentik, hogy e pillanatban nem lehet válaszolni
dig felderítő Osztagok működtek. Repülőink.^,
arra a kérdésre, hogy meddig tarthat az ellen- rozatos bombázás alá vették Tobruk kikötöJ '
állás ezen az elszigetelt harctéren. Tekintettel egy gőzhajót felgyújtottak. Ellenséges rep°
az aostai herceg rendkivüli vitézségére és a gépek bombázlak Derndt.
..
harcoló olasz Csapatok baláltmegvető elszánt— Keletafrikában tovább folyik az
ságára, rendkívül könnyen lehetséges, hogy az
ges
nyomás valamennyi szakaszon, külö°° ^
- uállás minden várakozást felülmúl
majd,
Amba
Alufcsinát,
akol csapataink clkeset 0
ad*
sőt az sem lehetetlen, hogy a tengely afrikai
(MTI)
mi
győzelmének pillauntában olasz lobogó leng ellenállást mnusitanab.
még ezen a terület- n. (MTI)

Elkeseredett harcok
Amba Alodzslndl
flóma, május 15. Az olasz '"hadiszáJlás
közli:
— Olasz és német repülőgépek támadást in
téztek Málta légi támaszpontjai ellen. A légiharcok során három angol repülőgépet löt
tek le.

Zuhanó bombázók AfrikáD""

5*
Berlin, május 15. Német zuhanó bom
afrik*'
szerdán napközben támadást intéztek a®
éti**
arcvonalon lévő El Aud szivattyútelep9 ^gf
A támadások jó hatását figyelték m e í f '
^
légvédelmi, üteget telitalálatok értek ,
jp
kőolajflnomíló üzemét megint b o n i b ; i f : ' ^ f l l
érte. A repülök több tüzet figyeltek oi e e '

flz ítélőtábla szeptemberre visszakapja
Dugonics-tér; épületét

D*ÉMAGYARORSZÁG
P É N T E K 1941. M Á J U S 16.

fl Jogügyi bizotiság raegállapitása szerint sz államnak gondoskodnia kel!
az egyetem számára megfelelő épületről
{'A Dél-Magyarország munkatársától) A törrenhatósági jogügyi bizottság csütörtökön délJen a városháza tanácstermében ülést tartott
58 foglalkozott dr. FalJcay Gyula ítélőtáblai
/Inök ismeretes átiratával. Az ítélőtábla elnöke
Jöjeleníette, hogy a Délvidék visszatértével a
hegedi tábla területe megnövekedett, emiatt
szükség van a bírói kar megnövelésére is.
Mindezek maguk után vonják, hogy a szegedi
télötúbla visszakérje régi épületét, amelyet annakidején a Kolozsvárról menekült egyetem
táljaira engedett át.
Többek hozzászólása után a jogügyi bízotttíg arra az álláspontra helyezkedett, hogy a
központi egyetem jelenlegi epületei szeptem-

berre feltétlenül vissza kell juttatni jogos tulajdonosának,
az ítélőtáblának,
egyidejűleg
azonban az államnak gondoskodnia kell az
egyetem számára megfelelő helyiségekről. A
jogügyi bizottság belátja, hogy az idén csak
ideiglenes megoldásról lehet szó, a. jövő esztendőben azonban építkezések útján véglegcsen
rendezni kell ezt a kérdést.
A jogügyi bizottság a közgyűléshez küldendő előterjesztésében javasolja
az
ítélőtábla
épületének eredeti öcljára váló átengedését, annak megjegyzésével, hogy. az egyetemi építkezések megkezdése a jövő évnél tovább nem halaszt ható.

A közigazgatási bizottság tiltakozott
a gázárak felemelése ellen
ft szoKslIfin iűöfőrós cs a vodvizőntűós Kedvezőtlenül Dcfoigásoifó
a szeüedhörniiChi mezőgazdaság helyzetet
. (A DéJiuagyarország munkatársától) A kőz'gazgatási bizottság csütörtökön délután tartotta májusi ülését. Az elnöklő dr. T u k a l s
Sándor főispán megnyitó szavai után dr. Pávó Ferenc tb. főjegyző felolvasta a polgármesteri jelentést.
A jelentéshez dr. T ó t h Imre szólt hozzá
es szóvátette
a gáz árának felemelését,
^melyei szerinte a gázgyár jogszerűtlenül hajtott végre. Hivatkozott a gázgyárral kötött városi pólszerződés 10. paragrafusára (amelyet
í mul héten az áremeléssel kapcsolatban ismertetett a Délmagyarország) és amely szerint az áremelés nem lehetséges, vagy semmijeire sem olyan mértékben, ahogyan történt.
Kérte a polgármestert, szerezzen érvényt a
"terződésnek és védje meg a város közönségét
* 30 százalékos áremeléstől.
, Dr. M e s k ó Zoltán felvetette a gondolatot,
°gy ha a gázgyár nem hajlandó a várossal
jogtárgyalni az áremelés kérdését, meg kell
jgadni 'a felemelt árak kifizcléscL Kérdést int e t t a polgármesterhez, kupolt-c értesítést a
v
«ros az áremelésről.
, Dr. C s o n k a Miklós főügyész bejelentette,
l°gy megérkezett a városhoz a gázárak szabávOzásáról szóló árkormánybiztosi rendelet,
j még nem kapta kézhez és nem tudta laűlmányoáii. Az. értesítés jelenleg valamelyik
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érzéssel jött Szegedre, mint számára teljesen
idegen városba, de ez az érzése pár nap alatl
eltűnt, mert itt megértő, jóindulatú emberekre és egészséges légkörre talált. Kérte munkájához a közigazgatási bizotiság támogatását, majd felolvasta a rendőrség áprilisi je
leölését, amelyet lapunk más helyén ismertelünk.
Dr. S z t o j k a Miklós a pénzügyigazgatóság, dr. T a r a j o s s y Béla az ügyészség jelenlését olvasta fel, majd N a g y Sándor taníelügyelő tanitói áthelyezésekről referált.
Vitéz H o r v á t h János arról számolt be;
hogy
az áprilisi időjárás rendkívül kedvezőtlen volt a mezőgazdaságra, a vad- .
vizek frontján alig javult a helyzet.
W a g n e r Gyula a város tulajdonát képező Szilveszter-major helyzetét telte szóvá.
A -városnak ez a gazdasága tavaly is veszteséges volt, az idén is csak 22 holdat tudtak itt
bevetni, mert a Kőrös-Tisza-Maros Annentesitő Társulatnál hibák történlek az ármentesítés körül. Az ottlevő szivattyút áttelepítették és elmulasztották a szivattyúzást. A város
lépjen közbe, hogy nagy tel jesitméuyü motoros
szivattyút állítsanak fel ezeknek a földeknek
az ár mentési lésére. A szegedi külső területeken inén' mindig kétségbeejtő a helyzet, bál
az utóbbi három nap alatl sokai javult.
Az őszi vetések 50 százaléka ezeken a helye*
ken kipusztult. A . vizlevezetésre vonatkozóan
indítványozza, hogy intézzenek feliratot a földművelésügyi miniszterhez:

a felszabadult területen Horgosnál^
vagy'Martonosnál építsenek csatornát,
amelyen a Dongó-érhez hasonlóan le lehclr.e
ügyosztályon van, hogy melyiken, nem tudja. vezetni a szegedi alsótanyai vizeket. SzóváletDr. P á l f y József polgármester attól fél, te végül, hogy a permetezésre szánt mészkénhogy az árkormánybiztosi rendelet szerint a por még néni érkezett meg Szegedre.
gázgyár nem köteles a városnak bejelenteni
A földművelésügyi miniszterhez intézendS
az áremelést s a vele kötött szerződéinek cz a indítvány eszméjét a közigazgatási bizottság
része igy illuzóriussá válik. Mindenesetre illett magáévá tette és elhatározta, hogy felir a mivolna közölni a várossal, hogy mi történt. Ki niszterhez.
fogja vizsgálni, hogyan áll ez az ügy.
Dr. G e r g e l y József állalegészségügyi felDr. K o g u t o w i c z Károly azt kifogásolta, ügyelő az állategészségügyi viszonyokról, S
hogy az árkoriuánybiztos a mezőgazdasági piaci forgalomról számolt be és a szegedi sertermények áralakulásába nem avatkozik bele téspestis-járvány alakulását ismertette.
X
kellőleg. Kérdi, hogy a város nem tehetne-e gazdák körében kifejtett propagandának kövalamit a szegedi bolgár kertészek terményei- szönhető, hogy 1940-ben a szegedi sertések UI
nek exportja ügyében. Másik kérdése arra vo- százalékát beoltották sertéspestis ellep, ennek
natkozik,
következtében az elhullás rendkívül csekély
volt. A polgármester megértő támogatásának
miért nem fizeti meg a város a városi
köszönhető ez a rendkívül kedvező eredmény,
kertészet munkásainak a 3 pengős
k Indítványt terjesztett elő, hogy a törvényhanapszámot,
tóság szervezzen három u j külterületi állatorvosi állást.
amikor a 'gazdák 3.50. pengős napszámot köteA polgármester kijelentette, hogy az indítlesek fizetni.
A polgármester azzal válaszolt, hogy azok a ványt a közgyűlés eíé fogja terjeszteni.
napszámosok, akiknek napszámbérét leszállították, mint inscgiuunkások dolgoznak a kertészeiben, számukra ez a törvényesen megállapított díjazás. Az export-ügyben a jelenlegi
egészen rendkívüli szállítási viszonyok miatt
Buakrest, inájus 13. A közellátási államtitnem lehet komoly eredményeket elérni.
kárság közleményt adott ki, amely szerint $
Dr. M e s k ó Zoltán az adóhivatalból elbocsátott szellemi szükségmunkás
becsüsök malmok utasítást kaptak, hogy ünnepnapokon
is dolgozzanak, hogy késedelem nélkül láthasügyét telte szóvá.
A polgármester közölte, hogy a szellemi sák el a pékeket és a fogyasztókat kellő meuyszükségmunkások sorsa felett a belügyminisz- nyiségű népliszttel, fehérliszttel és ktűcoricatériumban egy bizottság döntött és ellene liszttel. A pékek viszout kötelesek kellő menymost már nincs apelláta, noha ezt is megpró- nyiséggel ellátni magukat, mert szcmélyi'scH
bálta.
felelősek a szabotázskisérlctcrt. Az összes élelA tisztifőorvosi hivatal jelentéséhez, amej Ivet dr. J u n g Sándor adott elő, Meskó Zol- miszerüzletek kötelesek a málémennyigeget a
tán szólt hozzá és jóleső érzéssel állapitolta fogyasztók rendelkezésére bocsátani. H a hét! meg, hogy a városi gyógyfürdő megvalósitásá- főn és kedden nem rendelkeznek kellő menyj n:ik és kifejlesztésének ügye a legjobb uton ha- nyiségü máléval, szabotázs miat kerülnek bílad előre.
róság elé. Az államtitkárság végül figyelmezDr. T u k a t s Sáudor főispán az
elnök: teti a fogyasztókat, bogy a málénapokra való
székből üdvözölte
előzetes kenyérvásárlás bűnt jelent az ország
dr. Lám Dezső fókapilányhclyetlcst,
érdekei ellen.
a szegedi rendőrség u j vezetőjét.
SZÉSCHENYI MOZI
Ma utolsó uap! 5, X 9j
Dr. L á m Dezső elmondottá, Hogy szorongó
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A szegedi rendőrség jelentése
az április M szerb repdiotámoddsroi
(A Délmagyarország munkatársától) Dr. L a ni I légitámadás a Szeged-állomás, a vasúti hid, a
Dezső főkapitányhelyettes, a szegedi rendőrkapi- j rendezftpályaudvar és az utászlaktanya eil;:n írátányság vezetője a közigazgatási bizottság csü- ' nyúlt, a bombákat ezeknek a környékén dobták le.
törtöki ülésén a szegedi rendőrség áprilisi műköA bombák közül egy az állomás épületét érte és
déséről szóló jelentésében részletesen beszámolt
a tetőt áttörve, az állomásfőnök egyik szobájáaz áprilisi szerb repülőtámadásról. Jelentése elölban levő díványra esett, ahol azonban nem rob
járóban megállapította, hogy áprilisban a közbiz- bant fel. Egy bomba pedig a rcndezőpályaudvaion
tonsági állapot megfelelő volt. Az Összes bűncse- vasúti kocsit talált el. Ezenkívül bombák estek
lekmények száma 370, amelyek közül 216 esetben
még a Liliom-utca 10. számit ház udvarába, ar
volt eredményes a nyomozás. A bűncselekmények
Oldal-utca végén a vasúti töltés lábába, a Galamb,
közül az ember élete és testi épsége ellen 50 bűn- utca 5. számú ház elé, a Ballagitó-sor 40. számú
cselekmény irányult, ezek közül egy volt halálos. ház elé. a Boszorkánysziget-utca 29. számú ház
A vagyon elleni bűncselekmények száma: 304. elé, a Paprika-utca 26. számú ház kertjébe és a
ezekből lopás 203 volt. Baleset 45 fordult elő, önBoldogasszony-sugárut és az Oldal-utca sarkán a
gyilkos lett 10, eltűnt 7 egyén
MÁV-bérház elé.
— Végül meg kell emlékeznem — igy szól a
felentés — a Szeged városát április 7-én ért ellenséges repülőtámadásról, amikor is a várost 6
szerb repülőgép megtámadta, azonban az éber légol.
talmi megfigyelésnek volt köszönhető, hogy az idején
ben értesitett légvédelem akcióba lépett és valamennyi ellenséges repülőgépet lelőtte. A légitámadásnak személyes áldozata nem volt. csupán
nem nagyjelentőségű anyagi károk keletkeztek. A

— A bombatámadások kisebb-nagyobb károkat
okoztak — fejezi be a rendőrség jelentése —. jelentékenyebb kárt szenvedett a Liliom-utca
10.
számú ház, a Galamb-utca 5., a Balagitó-sor 40.
számú ház és a Boszorkánysziget-utca 29. számú
ház. Azonkívül a légnyomás a bombalecsapódások körzetében igen sok ház ablakát betörte. A
részletes károkat külön bizottság állapította meg.
amely az illetékes hatósághoz jelentését meglette.

Paui Geraldv utazásától

»keleti« városokon és ősi szállásokon át
a bácskai főid lelkéig
(A Délmagyarország munkatársától)
Zilahy
Aztán egyszercsak, Kishegyes tájékán ernei
Lajos írja valahol, hogy a nyugateurópai nem- [ magán eget az alvó óriás. Mintha a hatalmas
zetek utazói a századfordulón nem azért utazlak l test mellkasa volna; a gigászi lélekzésbeti hol
Magyarországra, hogy Magyarországot
lássák, domborodik, hol lesüllyed a föld szintje. Itt már
hanem .azért látták Magyarországot, mert utaz- dombok tarkítják a végtelen eghanguságot. A
tak. S ezeknek az utaknak hangulatai, benyomásul
hácskai főid készül arra. h o g megpillantsa 120-•
sokáig csak rövidlélegzetü és rövidéletű cikkek
130 kilométerrel lejjebb a Dunát. Temerin után
beu láttak napvilágot és semmiképpen sem oszmég egy n a g lapállya! közeledik a folyó felé. S
latták el azt az általánosan elterjedt véleményt, itt, a Fekete erdőben született öreg folyóat.yo
hogy errefelé valahol végetér E u r ó p a . . .
partján aztán egszeire végetér a nyugalma. A
túlsó parton már nincs sikság, nincs alföld: a
sima lapályból egszerre fölugrik, mint e g he
Paul Geraidy a déli végekről
talmas kőfej a hegyvidék, elsőnek hordozva háAztán a viszonylagos nyugalom időszakában tán az Újvidékkel szemben lévő Pétervárad ro
manttkas falait. A kéklő vonalak, amelyek hirteígyre többen kezdtek foglalkozni a nyugati világ
len
kiemelkedve a síkságból ugy tűnnek fel,
tudományos és művészeti nagyjai ezzel az ország
mintha a tájék fölé borult felhők kontúrjai lengal. Divatba jöttünk, mintahogy emlegették nk
koriban. A sokféle cikk és nyilatkozat közölt nének. eg-re inkább beleolvadnak az ég színébe
egyik sokszor idézett vélemény P a u l G c r a l - s egy merész ugrással fenn teremnek a Frnska
4 y - é volt, aki egük utazása után adott intervju- Gora peremén.
Lelke van itt a földnek. Hangulatai vannak, jó
jában a kővetkezőket mondotta:
— Lent jártam Európa déli Felében. A vo- v a g rosszkedvű. Néha kísértésbe esik s alázunat mellett ritkultak a vasoszlopok, egy-zerü han. h o g magára engedje az alatta szivárgó vizet. Néha makacskodik s két marokra f o g a minfaállványok hordozták magikon a világokat
den rögét nekigürkőzík egy-eg* emelkedésnek,
összekapcsoló dróthálózatot. A Földeken nem
zúgott a traktorok motorja, lovak, ekék és h o g nehezebbé t e g e a hátán az emberi munkát.
emberek meneteltek egymás mögött a végte- Amott apró hullámokban mosolyog e g ü t t a rajlen barázdákban. A vonat zakatolása sem ta Tévő pirostetejü házakkal és a zöldelő vetésektudta elnyomni a pacsirta trilláit a napfényes kel, h o g máshol síksággá terülve örök nyugaég alatt: valami nagyszerű ősi összeőlelke- lommal fürje a fajta tülekedő vegetációt.
zésben élt, dolgozott és dalolt itt az ember és
A föld lelke, a föld nyugalma tán nem is haja természet. A képet látva csodás béke és taná meg itt a fejét a gépek akarata előtt. A®
nyugalom költözött belém: olyan melegség, ember és a föld ugv összenőti a munkában, hogv
mint a csókok ntáni álom halk muzsikája. akármelyiknek kényelme, pihenése a másik tiaiá
Pedig ezt a vidéket századok óta kínozta a
lát jelentené. A föld és az ember itt szakadatlanul
történelem. De a lovak, ekék. emberek és pa- dolgozik uganazokkal az eszközökkel, mint év
csirták munkája-dalolása megadta a déli vé- századokbal ezelőtt. A szokatlan reformok nem
geknek mindig a megnyugvást, a csöndet és találnak itl gökerct a viharok nem taposnak
a békét. Itt, Európa déli felében versrimebben bele mélyeit a földbe Itt ősi erő és változatlan
csendül össze »z ősf szépség és a változó em- életforma kell., h o g élni tudjon az ember és a
beri élet.
főid
Ez % költői kép felszökken az ember lelkébe,
mint a bor győngyözése. amint végigmegy, vé- Varosok
gignéz a bácskai föld zöldelő határain. Mini egy
Végig, amerre a szem élláf ezen a földón, minalvó óriás, mint kifáradt Gulliver nyújtózik védenütt a vetések élénkzöld szinc hullámzik a lalaj
gig a főid. folytatva azt az álmot, amit feljebb
a Nagy Magyar Alföldön megkezdett. A főid ál- fölött Körülölelik a falvakat, nagyközségeket és
ugnevezett
ma itt már dnsabb szinekbe takarózik, sűrűbb a városokat. Az emberi településnek
nem sokszor találkozunk
vetés, tömörebbek a sorok, magasabbra üti fejét városi fogalmával
az elvetett gabona. Az ősi föld nyugodtan pihen Bácskában. Hatalmas g á m k u g a n sok helyen
itt. lovak, ekék és emberek menetelnek e g m á s vannak s ez az ipari élet élénk képét varázsolja
a házak közé; de a lényeg, a -ulypont mégis a
mögött a végelen barázdákon.
földön van.

A föld lelke
Hosszú, fehér, kanyargós esik szakítja meg »
fekete föld ölelkezését: a nemzetközi ut betoncsíkja Mintha a föld is védekezni akarna a rohanó kultura útja ellen: az ut két oldalán dtts. magas, vastagszálu füfalat terem, ami lefut egészen
az árok \uéig s mint sás vagy egyéb vízinövény
folytatta roeskezdett életét.

Szabadka a maga széles kiterjedésével, lelkiségével. belső struktúrájával bármelyik alföldi
városunkhoz hasonlítható. A többiek sem kivéte
lek ez alól az általánosítás alól. Csak egyetlen
város van. amely élesen elüt ettől a képtől: Újvidék. A Duna távoli világok színét hozza el Újvidék alá s ebben a szinbep meg-megcsillan a
nagyvárosok egy-egy apró mozzanata Az uj épü'etek vonalait mintha a Duna hozta volna a há-

tán a nyugati világ exportcikkeként:
egszerí
sudár vonalak, de mögöttük fényűző pompa és
nem titkolt gazdagság ragyog. Az újvidéki »bani
palota* — amelyet a filmhíradók minden oldalról
bemutattak már — egyik legszebb epülete Gélvidéknek. Belseje fehér, szürke és fekete márvány. Nem ntessze tőle halványvörös szinü, hatalmas modern épüjet áll, a Rek-szálloda. Kékesen
fénylő üvegteteje alatt szinte párisi kép fogadja
v i embert. Mig itt nálunk a kávéházak körül valóságos börtönt alkotnak a farácsok, addig a Re<
üvegteteje alatt a járdás minden korlát és rácé
nélkül szabadon állnak az asztalkák és székek.
A Dunasor a régi szépségében tündököl. SzinoS
háztetők, csillogó, hatalmas üvegablakok, amelye"
nem egszer valamilyen különös kékes-lilás, pirosas színben tündökölnek, tarka ernyők valami
egészen sajátságos keleti jel legel kölcsönöznek
ennek a városnak. A szinek szeretete jellegzetesen keleti vonás s ez meglepő, rendkiviil érdekes
képet ad Újvidéknek.

FalvaV
A falvak és községek tele vannak ugvan russ"
utakkal és utcákkal, de ezen tul a pedáns r e n d
képét nyújtják, óbeosen fővárosi nivóju fodrászüzlet csillog a nagy forgalmat sejtető különféle
üzletek mellett. Jódtartalmú fürdője van, ilyen
közfürdőt egébként igen sok kis faluban is találtunk. S amig mi itt éveken keresztül beszélge'"
tünk arról, hogy Szegedtől megkapja-e vége Alsótanya. Röszke és Szentrnihálytelék a villanyt,
addig lenn a legkisebb helységben is villanyvilágítás van. Vannak természetesen hiányosságok1
most a nő feladatunk lesz ezeket pótolni.
A föld itt megköveteli talán jobban, mint akárhol másutt, hogy fokozottabban szeressék, gondozzák és megadják neki azt a lehetőségei, hogy
zavartalanul teremjen
Sárkány

a

levesőben

A tanyak, v a g a h o g itt nevezik: a szállás"6
sűrűbben élnek e g m á s mellett, mint a tni vidékünkön. A nemzetközi uton kivü] alig van ejí?'
két kövesut. ami összeköti ezeket a szállások"'
a világgal: a legfontosabb utvonalak azonban 1°
állapotban vnuinak. Ezeken az utakon indul "el
vasárnaponként a falvak népe gyalogosan, vad-0
a zörgő szekéren, h o g meglátogassa egymás
Érdekes és szép szokás ez Bácskában. A fiata')3
lábon, az öregje szekéren »vizitál* a szomszédba8'
b o g megbeszélje a /falvakat közösen érdek'
problémákat* s egy-két korty kitünö bácskai
után megállapítsa, h o g
/érdekeik
tökéletes'1
összhangban állnak*. Kinn ülnek a vasárnapi P©
henésben a házak előtti padon s ha egyetlen
sem szólnak sokszor órákon keresztül, akkor
sokat mondanak egymásnak.
Mindenfelé sok a gyerek. Játékuk jókedvű e®
vaja hullámzik a falvak utcáin. A háztetők föÍ0 )V
a napsütésben megcsillan egyszercsak cgy-yyt
papírsárkány színes hatszögieste. Hosszú f a r j.
meglebegteti a szél Antikor repülőgépek zug'5"
el a falvak fölött: az emberek ablakuk mögül
ték dübörgő útját. A sárkány az más. Kinn a
tárban szánt a gazda s a gerekek a barázda 52
lén az égbe eresztik, föl a tiszta magasságoké
ahonnan a pacsirta éneke haltatszik. A nap
füröszti a levegőben a színeket és délibábos * ib
rálássál hullatja le a fényét a földre. A s á r k á " .
ibeg a levegőben. Béke van.
Kalmár-Maron Fereié-
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A városi Költségvetés t á v á h o g u á s a

(2 Délmagyarország munkatársától) A jövő
Hónapban megkezdődik a városi közigazgatás
ú j költségvetési éve és a költségvetés jóváhagyása még nem érkezett meg a minisztériumból. Dékány Sándor számvevőségi főtanácsos,
a városi számvevőség vezetője két nappal ezelőtt Budapestre utazott, hogy a költségvetés
jóváhagyását megsürgesse- A főtanácsos tegnap tért vissza Szegedre, amint értesülünk,
azzal az ígérettel, hogy a jóváhagyott költségvetést most már napokon belül leküldik. Szeged
költségvetése jelenleg Sass Elemér miniszteri
osztálytanácsosnál fekszik aláírás végett.
Dékány főtanácsos eljárt a rendőrségi székház építéséhez felveendő MABI-kölcsön ügyében is. 'A kölcsön átutalása rövidesen meatörlénik.

Gyermeke fogai
egészségesek maradhatnak
egész életén át egy kevés
ODOL-fogpép haeználat|
folytán. Már a gyermek,
évektól kezdve ápolni kelt
• fogat meg kell ekad£
lyozni a togek edvasodását
kmi sok fájdalmat okoz át
gy a szulfik ie megóvják
magukat sok kínos naptél
és éjszakától. Az ODOté
fogpép dús habja • gyaA
meknek élvezetet szerdfc
erősít, gyenge főghwát m
Jókedvre deríti.

Zs?r- és pefroSeumdrágifásií
iinvek a törvényszék előtt
(2 Délmagyar ország munkatársától) Árdrágitási bűnügyekben ítélkezett Csütörtökön a
szegedi törvényszék uzsorabírésága dr. Nóvák
Jenő törvényszéki tanácselnök vezetése mellett. A vádlottak zsír- és petróleumdrágításért
kerültek a vádlottak padjára.
Kispétef Miklós szegedi gazdálkodó decemberben a Mars-téri piacon hízott zsírsertéseket
árult. A sertés kilogramját a megállapított
I pengő 42 filléres ár Helyett 1 pengő 51 fillérért árusította. Az árdrágítással vádolt gazdálkodó a csütörtöki tárgyaláson előadta, Hogy
nem tudta az élő zsírsertés kilögramjának
á r á t A törvényszék megállapította bűnösségét
és 30 pengő pénzbüntetésre ítélte.
Árdrágítás miatt került a vádlottak padjSra Szönyi Pál hódmezővásárhelyi kereskedő
Is. Szőnyi februárban és márciusban a könyvre vásárlóknak 51 fillér helyett 56 fillérért
mérte a petróleum literjét. A kereskedő védelmére előadta, hogy a vádbeli időben nem pontosan maximálva a petróleum ára. A vádat
képviselő ügyész tekintettel arra. hogy a vádlott fontos közszükségleti cikk árusításánál követte el az árdrágítást, példás büntetést kért.
A törvényszék 30 pengő pénzbüntetést szabott kiVitéz Albert
Ferenc hódmezővásárhelyi
Eentes- és mészárosmester ellen azért emelt
vádat az ügyészség, mert márciusban a szalonnát a megállapított 2 pengő 28 filléres ár helyett 2 pengő 60 fillérért árusította. A hentesmester ártatlanságát hangoztatva védekezett a
.törvényszék előtt. Elmondotta, hogy nem követett el árdrágítást, csupán bosszú müve Volt
a féljelentés. Több tanú terbelően vallott, a
törvényszék vitéz Albert Ferencet 150 pengő
Pénzbüntetéssel sújtotta.

Letartóztatták
a vo 1 berlini román követet
Bukarest, május 15. Grc®eanu volt berlini
tornán követet szerdán ismét
letartóztatták.
Azzal vádolják, hogy több olyan légionista külföldre való szöktetésében segédkezett, akiket a
hatóságok kerestek, vagy vizsgálati fogságból
szöktek meg. (MTI)

Talpbőrt
kérnek a szegedi cipésziparosok
KiildBttség kérte a főispánt, járfon közbe Varga miniszternél a cipész,
iparosok nehéz helyzetének megjavítása érdekében — Havonta fejenkínt
4 kiló miitalpat ktrnek
. (A Délmagyarország munkatársától) A szegedi cipészipari szakosztály 450 tagja jelent
meg csütörtökön délelőtt az ipartestület székházában, hogy küldöttségileg kérje a lábbelikészítő iparosság helyzetének javítását. Az
ipartestületben kisebb küldöttséget alakítottak,
amely Szögi Zoltán szakosztályi elnök vezetésével a városházára mept, ahol dr. Tukats
Sándor főispánt kereste feL
A küldöttség előadta a főispán előtt, Hogy
a szegedi cipésziparosob a mult év novemberéig 7 kg talpb&rt kapták fejenként
minden
hónapban, decemberben semmit sem utaltak ki
a számukra. Varga miniszter közbenjárására
utólag megkapták a decemberi mennyiséget,
januárban, februárban és márciusban azonban
ismét semmit sem kaptak. Ez a három hónapos
kiesés igen érzékenyen érinti a cipésziparosokat, akik akik három forgalmas hónapban éleslek a munkától és a keresettől. Áprilisban
ismét jött talpbőr Szegedre, de Olyan kevés,
mindössze 2700 kg, hogy ebből alig pár kiló
juthatott egy-egy kisiparosra. Májusra
még
kevesebbet, 1785 kg-ot utalt ki a közellátási
miniszter, ami a legsúlyosabb helyzetiéi fenyegeti az amúgyis küzdő cipészipart. Kérték
a főispánt, eszközölje lő illetékes helyen, hogy
fejenként és havonként legalább 4 kg mütalpat
utaljanak ki minden szegedi cipésziparos számára és ezt a mennyiséget az elmaradt hónapokra is adják meg, különben » cipészek nem
tudnak raktárra dolgozni. A legtöbb raktárra
dolgozó kisiparos ilyenkor készíti el azokat a
lábbeliket, amelyeket az őszi főszezonban visz
a piacra. Kérte továbbá, járjon közbe a főispán, hogy zöldszínü utalvány ellenében is lehessen a kisiparosoknál cipőt vásárolni, vagy
pedig szaporítsák a piros vásárlási, illetőleg
csináltatási utalványok számát, mert lehetetlen helyzet, hogy
8—10 'cipőkereskedőnek
ugyanannyi
utalvány
álljon rendelkezésére,
mint többszáz kisiparosnak.
Tukats főispán a küldöttségnek adott válaszában kijelentette: tisztában van vele, hogy
a cipésziparosság exieztencldUs érdekeiről van
szó, éppen ezért a lehető legrövidebb Idő alatt
érintkezésbe lép Varga József iparügyi miniszterrel és megkéri, hogy a lehetőség hatá-

rain belül élégítse ki a szegedi cipésziparosok
árúellátási
kívánságait.
A küldöttség tagjai a főispán válaszáról beszámoltak az ipartestületben várakozó társaiknak.

Ujabb borzalmas robbanást
okozott a »gyerekjá!ékszer«
Hét suiyos sebesült
Budapest, május 15. Borzalmas robbanás történt csütörtökön Sashalmon özvegy
Komlos
Gyuláné gyermekjátékórugyárában. A robbanásnak hét súlyos sebesültje van, akiket részben a
Magdolna-, részben a Horthy Miklós-kórházba
szállítottak. A reggel meginduló munka után a
gyár egyik műhelyében dolgozott K o m l ó s Károly és H e g e d ű s Edit 16 éves munkásleány,
akik három láda robbanó gyerekjátékot akartak
kicsomagolni. Komlós alig szorította be a láda
teteje alá a feszitővasat, amikor robbanás történt.
Az első detonációt második követte és a gyermekjátékárugyár a következő percekben kártyavárként omlott össze. A tűzoltók elsőnek Koml ó s Károlyt szedték ki a romok alól, majd előkerült a halálteremből H e g e d ű s Edit munkásleány borzalmasan összeégett állapotban. A szerencsétlen leánynak a robbanás kiütötte az egyik
szemét és testén is több égési sérülést szenvedett,
A robbanás következtében súlyosan és könnyebben megsérült még N a g y Julianna, Sonneub e r g Katalin, C s o m o r Magdolna, G a n c a
Klára és B a k ó Ilona,
A robbanás ügyében megindult vizsgálat megállapította. hogy a felrobbant gyermekjátékot
Husztról küldték vissza Komlósék cimére, amely
még május 6-án érkezett a cinkotai állomásra, de
a gyár csak 10-én vette át a szállítmányt. Megállapították, hogy a veszedelmes gyermekjátékszereket a csomagolástól számitva csak 3—4 napon belül lehet robbanás veszélye nélkül szállítani, az előírásokat nem tartották be és ezért következett be a szerencsétlenség.
Amint ismeretes, a sashalmi játék árugvárból
kerültek ki azok a robbanószerek is, amelyek néhány héttel ezelőtt a Véesey-utcai halálos robbanást idézték elő. Ekkor a gvár vezetőit. Komlós
Gyulánét. valamint Komlós Károlyt és még több
vezetőt letartóztattak, a vádtanács Komlós Károlyt szabadlábra helyezte. A borzalmas robbanás ügyében a rendőrség széleskörű nyomozást
rendelt eL

Hét v á r o s i
belügyminiszteri

Napvédő
szabályrendelet
jóváhagyásra
vár

n&gy Tálaszlékban, Isgalesókk

áj akoa

Vénusz Drogéria
Jükszitlj KUrulo-ntca 5.

(3 Délmagyar ország munkatársától) A városházán az elmúlt évek során több n j szabályrendelet készült, miután számos szabályrendelet még a mult évszázadban léptek érvénybe,
mát teljesen elavult Régebbi miniszteri rendelet módot ad, hogy a város az elavult szabályrendelet helyett újat alkosson, ez azonban
•ísakis akkor léphet érvénybe, ha korm'ányhatóságilag jóváhagyják.
Három évvel ezelőtt kezdődött meg az elavult szabályrendeletek felfrissítése és ekkor
több ú j szabályrendeletet is alkottak. Elkészült
á városrendezési járuléktól

városa, mégsem kerülhetett sor eddig a kivitelezésére, mert késik a jóváhagyása. A hivatásos tűzoltóság szervezetéről intézkedik ez a
szabályrendelet, amelyet 4 évvel ezelőtt terjesztetek fel jóváhagyásra- Ezidőszerint 0 tiszt cs
4.1 tűzoltó teljestket szolgálatot a városnál,
riszont a város lakosságának a számához képest 7 tűzoltótisztre és 70 főnyi legénységre
volna szükség. A tüzrendi szabályrendelet hivatva van ezt a problémát is rendezni és egyéb
kérdéseket is megoldana a város tűzvédelmével
kapcsolatosan,
1937-ben készüli el
t

a város új hirdetési
(teólő szabályrendelet, vagyis az ú j telekadó. "A
városrendezési törvény ugyanis lekotővé teszi,
hogy a Városok a rendezés alá kerülő telkek
tulajdonosaitól Csatornázási, vízvezetéki és útburkolási költségekre dijat szedjenek. Szeged
volt az első város, amely elkészítette a rendezési járulékokra vonatkozó szabályrendeletét
és azt elsőnek is küldte fel a belügyminisztériumba jóváhagyásra,
A szabályrendelet tervezete szerint a Városias kialakításra szánt területeken az összes
telkek tulajdonosait a telekérték félszázalékáVal terheli meg a város. A telektulajdonosok a
telkük értékének arányában fizetnék a telekjárulékot. Kiszámították', hogy ha a telekjárulékot bevezetik.

a városnak évenkint Í00.009 -pengő
,bevétele less ezen a cimen,
'K belügyminisztériumban már áttanulmányozták a szabályrendeletet. Azóta már több
Táros fordult Szegedhez és szegedi mintára alkottak
szabályrendeletet a telekjárulékról,
Eöntos volna, h'a a minisztérium mielőbb jóváhagyná a szabályrendeletet, ezáltal a város
iyenkint jelentős bevételhez jutna.
ff piaci és vásári szabályrendeletet
ís Három evvel ezelőtt készült el. Ez a szabályrendelet gyökeresen rendezi Szegeden a
piackérdés sokféle problémáját. Ez a szabályrendelet bevezeti a piaci elővásárlási tilalmat
•is. amelynek gyakorlati megvalósítását miudszélesebb körben kívánják már.
i 'r
A köz vágóhídi szabályrendelet
•ÍS megvalósításra vár, A szabályrendelet ú j
vágóhídi díjakat állapít meg és ezen a címen
emelkedik a város jövedelme. Rendezi a sertés( vágást, mégpedig a mostani rendszer Helyett a
•ertésvágatásoknál bizonyos kategorizálást állapít meg. Ez a szabályrendelet is évek óta
'fenn fekszik a minisztériumban.
Rendkívüli fontos közegészségügyi szem'pontból
a h ázi szemét fuvarozásáról
•íífÓld szabályrendelet, amelyet ugyancsak évektkel ezelőtt felküldött a város a belügyminisztériumba. A szabályrendelet életbeléptetése
'után a város nagyobb területén kötelező volna
a szemét kihordatás, ezt házikezelésbcn a város
végeztetné és a mainál modernebb és bigénikusabb eljárást vezetnének be. Tervbe van
véve többek között, bogy a légmoutcsen záróló szemotfnvarozó kocsikat állítanák üzembe
Szegeden is.r

!

A kozlctnclől

szabályrendelete,

amelyről a Dclniagyarország egyik legutóbbi
számában részletesen beszámoltunk — talán
már a közeljövőben gyakorlati megvalósulás
stádiumába kerül.
r

A tűzrendészen szabályrendeletei

rtpyanögak évekkel ezelőtt megalkotta Szeged

szabályrendelete,

illetve évtizedek után ekkor újra szabályozták
a hirdetési jogot. A város jövedelemfokozása

(1R¥

szempontjából fontos volna, ha a szabályrendet
letet mielőbb jóváhagynák.
Ivét évvel ezelőtt hosszúidejű
ankétöz'áí!
eredménye után megalkotta Szeged a

icjszabályrcndclclét

is.

Ezen a téren szinte korszakalkotót produkált ti
város és jellemző, hogy egész sereg város fore
dult már tanácsokért Szegedhez, a tejszabályy
rendelet tekintetében.
Hét fontos szabályrendelet yár tehát jelen*
leg megvalósításra Szegeden. Életbevágóan fo«/
tos volna, ha a város illetékes balósága miitf
den lehetőt elkövetne, hogy ezeket a szabály*
rendeleteket mihamarább jóváhagyják' és $
gyakorlati életben alkalmazzák.

• jvVjxi o;,.'•

Szeged — a Délvidék Alma Matere
Szeged most készül az egész társadalmat öszszeí'ogó nagy megmozdulásra a Horthy Miklósegyetein integritásáért. A Trianonban határváiossá itélt végvár most felszabadult ebből a koldusteberböl, ettől a húszéves bénaságból és most,
amikor a Bácska visszatért, jogosan kérheti az
ígéretek beváltását: az egyelőre szüneteltetett
jogi kar megnyitását, hiszen a Horthy Miklósegyetem most már nemcsak Szegedé, hanem — a
{ felszabadult Délvidéké is. A város egész nyilvánossága rendületlenül hisz abban, hogy amikor
ujafyb nagy lépést tettünk a magyar integrilá3
felé, visszaáll a délvidéki egyetem integritása is,
ahová a Bácska-Bánát. sokszázfönyi fiatalsága
készül, felkészülni a szabad és megnagyobbodott
magyar életre. Nem volna ennek a megcsonkított
városnak — és a Civitas Solis-nak — nagyobb csalódása, mintha teljesítetlenül maradnának ezek a
remények és továbbra is csonka maradna a Délvidék egyeteme.

ségek közti harmonikus egy üUműködaaí
lehetővé teszi, a régi és ú j sebeket begy ti*
gyítja, amely a bácskai föld lelki egységdö
az ezeréves magyar határokon belül meg^
teremti.
Szeged azért is alkáímas ennek' as 'élei*
fontosságú feladatnak elvégzésére^ mert
egyike a legmagyarabb városoknak, mert
a szegedi föld és levegő bebizonyította 4
múltban is, hogy csodákat tud művelni 9
téren. Szeged megmutatta m á r / a moltbaaí
is, hogy az igazi magyar természetiéi étlen*
tótben van az erőszakos térítés, a foényszeg
eszközeivel való magyarosítás, A legszebb
de egyben leginkább reálpolitikns magyatt
erény: a türelmesség, a más nyelvűek, matt
vérűek iránti megértés. Ez teremtette meg
a legnagyobb magyar gondolatol: a szerré*
Hogy milyen jelentősége van Szegednek' és a
istváni eszmét. Szegedet a történelem mosS
szogedi egjetemnek, kitűnik abból is, ajmt Parmegbízta legnagyobb magyar feladatávalÖ
r a g i György, a kiváló publicista ir cikksorozaazzal, hogy a visszatért Délvidéket szelte*
tában a s Magyar Nemzet* csütörtöki számában.
mileg és lelkileg is megnyerje nemzetiségi
Farragi György végigjárta a felszabadított Délkülönbségre való tekintet nélkül Magyatcr*
vidéket, Szegedről indult el a Bácska felé és most
szág számára. Szeged bizonyára méltónál!
tapasztalatairól ^Barangolás a Bácskában* cimbizonyul majd e nagy történelmi feladatra.
mel cikksorozatban számol be. Csütörtöki cikkéEddig tart Parragi György fejtegetése. Igcnj
nek ez a címe: íSzcgcd és a Bácska*. Ebből a
cikkből idézzük alább azt a részt, amely a szegedi Szeged méltónak bizonyul majd e nagy történelmi
egyetemi és kulturális szerepre vonatkozik iSze- feladatra. Ha ezt lehetővé teszik számára. Ha Sze»
ged — a Délvidék Alma Matere c cimen. Ebben a gedre engedik a felszabadult. Bácska ifjúságát, tt
fejezetben a iMagyar Nemzet* a következőket regi, nagy hivatásu közép és elemi iskolákba, e0
irja:
icternátusokban és a Horthy Miklós-egyetem or»
— 'A Matton? Katá* gata! emelt e szel- vosi, bölcsészeti, matematiba-tennészettudi mányi
lemi erőközpontok kisugárzásának terje- és — horribile dietu — jogi cs államtudományi
dése elé. Most azonban nincs akadálya már
1
annak, hogy a szegedi Alma Mater gravi- • • • • • • ^ • i M H M B M M a M M a a a a M B M M P M r t ' ® '
—• A gyomor és a bélcsatorna, alapos kitiSB*
tációs ei'eje magához ölelje, a magyar és
európai szellemi élet közösségébe iktassa titására igyunk hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor egy pohár természetes . »Ferene
az eddig a Balkán felé kényszentelt BélJózsef* keserüvizet, mert ez gyorsan és biztosan
vidéket.
takarítja ki az emésztés salakkal tc.lt ntjait é®
me
á
— Kétségtelen, Hogy Szeged, mini k-ul- az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze
orvosát!
iűrcentrum és nemcsak mint vasúti csomópont fogja a Délvidéket szellemi és gazdasági HinterlandjaVént megszervezni. Ez
azonban meghatározza majd ennek az újjáK enűtrk I k é n f I c S t é l * * *
szervezésnek a formáját, a magyar szelgyár é« m e e h a n l k a l f c á l á g í r * *
lemi cletb'e való bekapcsolódás stílusát is.
S
c
e
f
t
t
f
,
Arcdi-utM 4*
•
Ez a fonna és ez a stílqs nem IeTíet más,
mint minden izében magyar. Szegedtől, éltől a remek magyar várostól nem is várhatunk mist. Szegednek ez az ú j nagy magyar feladata nemcsak abban áll, b'ögy s
magyar szellemi élet kincseit a Délvidék
számára közvetítse, bogy a magyar kultúra számára bofogadóképessé porbanyítsa az
a
elbalkánosított bácskai ugart, hanem mindenekelőtt az, hogy a slentlstvdni gondólat
erejével megnyerje a nagy magyar kooperáció számára a Dél vidéken élő nemzetiségek hozzájárulását. Szeged uek kell előljárpia abban a munkában, amely a nemzetisótiszaDart
elárusító

V a r g a Mihály
Friss

sertés fefláb
kilogramonkénl 1 40 P.

Friss sertészsiger 1-30 P

kapható a Phk szal*mi«yár
12,
helyén*

HIREK

, A büdességget tellyes levegő

— A Tisza apadása. A Tisza lassan tovább
apad, a rendőrség szegedi révkapitányságának
jelenlése szerint a csütörtöki vízállás 842 cm
volt. A következő napokban gyorsabb apadásra számitanak.
— Felhívás a nyugdíjas magántisztviselőkhöz.
A Nyugdíjas Magánalkalmazottak Országos Szövetsége azzal a kérelemmel fordult á nyugdíjas
magántisztviselőkhöz, hogy hálaképpen azért
a
•támogatásért, amelyei a magyar sajtó a nyugdíjas
magánalkalmazottak ügyét mindenkor felkarolta,
'a Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézetének
^jubiláris akciójára minél számosabban juttassák
el adományaikat a postatakarékpénztár 44575. számú csekkszámlájára.
^ — Mozgósít iák a kutyákat Stockholmból
jelentik: A »Dagens Nyheter* londoni jelen
lése szerint az angol hadügyminisztérium bejelentette a kutyák mozgósítását. A kutyamozgósitást nagy titokzatossággal veszik körül.
Közelebbi adatokat nem közölnek a katonai
szolgálatra alkalmas kutyafaiokról, habár a
kutyatulajdonosokat figyelmeztették. Kogy elsősorban airdale-terriereket, valamint a különböző juhász- és vadászkutyákat állítják az
npszág szolgálatába. A fajtisztaság nem elsőrangú követelmény, sőt a sikeresen keresztezett kutvafaiokat szívesen látiák. Elsősorban
engedelmes és értelmes kutvák jöhetnek tekintetbe. 'A' mozgósított kutvákat részben őrszolgálatra, részben postaszolgálatra
alkal'jngizzák. A tehetségesebb kutyákat külön iskolákban képezik ki.
. _ Uj a bb adományok a Vöröskereszt részére.
Trischler Antal ezredes és családja dr. Vink'er
Elemér halála alkalmából koszorumegváltás elmen 15. , Gyulapüspöktelepi munkásdalkör 40.—:
Orvosi kamara 80.—, Lipták és Hollánder cég a
már befizetett 20
pengőt, egy ágy felszerelésére
•kiegészítette 60
pengővel, Szegedi ipartestület
80.—, Császár József 1 kispárna 2 huzattal, 8 háf
íóing, zilahi Kiss Tibor 1 vaságy, Laezkó Károlyié 1' vaságy, Somogyi Józsefné 1 vaságy. Szegő
Í6nő 3 ruháskosár, Zérdahelvi Sándorné 3 férfiing.
— Az áilouiáftlönökség közli, hogy a vasúti komikban és állomás helyiségekben elhagyott és a
lülajdonosaik által nem igényel tárgyakat május
hó 20-án 9 órakor Szeged-állomás II. osztályú vá• rótermében nyilvános árverés utján eladják és a
befolyt összeget a vasutas árvaház céljaira fordítják.
— A közélelmezési hivatal fclhivása. A m, kir
közélelmezési hivatalhoz az utóbbi időben sok panasz érkezik a gazdák részéről, hogy az üzemek,
amelyeknek erő takarmány készletei a 8560—1940.
M. E. számú rendelet értelmében zároltattak, a
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete által adott szállítási rendelkezéseknek késedelmesen, vagy egyáltalában nem tesznek eleget. A közélelmezési hivatal felhivja ezeknek az üzemeknek a figyeiraét
arra. hogy amennyiben 3 napon belül nem tesznek
eleget szállítási kötelezettségeiknek s részükről
hz áruszállítás visszatartása beigazolódik, ellenük szigorú eljárás fog megindulni
— Muráti Lili esküvőjéről közöl a héten a
Film-Szinház-Irodaloro riportot. Az uj szám másik nagy szenzációja Egyed Zoltán éles "állásfoglalása a nagy port felvert Szeleczky-ügyben. Báró
AVlassics Gyula »Az én oldalam* irésa, ripoFt Sza-;
hó Dezsőről, Ignácz Rózsa folytatja Szuszu
Kuszunak, a két bájos kölyöknek kalandjait, a
s
Pompás Divat-rovat, remek Tarka-barka, győ*
nyörü filmképek, Edelsheim-Gyulai Ella mozikri*
'ikái, -rádiórovat, öllöző-ispekció Páger Antalnál,
zenei lpvél, Muráti Lili regényfolytatása, novella;
töpyvkritjkák, lósport és egyéb érdekességek teáZik páratlanul gazdaggá és még a megszokottan
kitűnőnél is kitimöbbé az uj számot, amelynek
' ; va 40 fillér.

A Délmaqyarország
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Sokat kárpálták már az alföldi népet, amiért érthetetlenül
azt is lehet mondani, hogy
értelmetlenül — építkezik. Először is a szo
bái alacsonyak, ezzel spórol meg néhány kocsi téglát Mikor kutattam ennek az okát, azt
választ kaptam, hogy a mestergerenda amolyan stelázsi-félét pótol, azt nem lehetne elBerlin, május 15. A magyar-német kulturális
érni, ha magasabb volna.
egyezmény alapján működő magyar—német veHát jól van, fogadjuk e! a magyarázatot. De gyes bizottság Berlinben tartotta szokásos evi
miért kicsinyek és szűkek az ablakok? Miért ülését. A bizottság tárgyalása mindenben a manem változtatják meg az építkezési szabály- gyar—német kulturális kapcsolatokra jellemző
rendeletekben legalább is az ablakokra vo- őszinte barátság szellemében folyt le és valanatkozó részeket? Hogy levegő is, világosság mennyi kérdésben teljes egyetértésre vezetett
is jusson a szobába, ahol kiiejezésbeli és va- Különös elégtétellel állapította meg a bizottság,
lóságos, húsból és vérből való, penészviiá- hogy a magyar—német tanárcsere az elmúlt év
gok teremnek. Nem, tenyésznek!
során egyetlen államközi viszonylatban sem voit
Ha tudnák az emberek, milyen alacsony gu- olyan élénk, mint Magyarország és Németország
libákban, nyomorult pincelakásokban alsza- között. A hagyományos magyar—német tudomának azok a sokszor nagyon csinos, divatosan nyos kapcsolatok, noha háborús napokat élünk,
tovább fejlődnek.
kiöltözött lakkcipős és selyemharisnyás láA magyar kulturális bizottság tagjai este 10
nyok, akikkel vasárnaponként korzón és vendéglőkben találkozhatni. Épp csak hogy na- órakor többnapos németországi körútra indultak.
Útjuk során kulturális berendezéseket tanulmágyon közel nem szabad hozzájuk menni: a
nyoznak és tudományos intézeteket látogatnak
szép ruha csupa penész-szag.
Külső városrészekben, a tanyákon, sok az meg. A majnamenti Frankfurtban megtekintik
olyan lakás, amelynek ablakközeit a tél köze- majd az ott vendégszereplő Magyar Nemzeti SzinháZ előadását, (MTI)
ledtén fürészporral töltik meg.
— Hogy ki ne menjen a melegt
Sokszor szelíd háziállatok is menedéket
kapnak itt. Hát nem éppen a ló, meg a tehén,
de a kotlós, meg a malac feltétlenül.
Tesznek-e valamit ellene a népek gondozói,
Zágráb, m'ájus 15. Bées székhellyel egyelőre
— nem tudom. Közel másfél századdal ezelőtt
német-olasz
és horvát tagokból álló határbiazonban közbelépett Sobay György, a kitűnő
emlékű orvos, amint azt Szeged város taná- zottságot szerveztek. A bizottság feladata, hogy
csi jegyzőkönyvében a következőkben olva- kijelölje Horvátország végleges határát, valasom:
mint ellenőrizze a határ felmérését és megvo— »Sobay G'yörgy Dr, e N. Város orvosa nását. (MTI)
bemutatya Jelentését Alsó Városon bizonyos
betegségek el hatalma/.ásárul, melynek okát
elöl -adván javasolja, hogy mivel azon nép
Patika szerekkel nem kívánkozik élni, minden
nap házi ablakjait, ájtajait. legalább egy fertály óráig a Házi gazdák nyitva tartsák, bogy
az meg rekedett és büdességgel telljés belső EGY EMBER
Levegő fris Levegővel felváltatasson. Mely
feküdt mozdulatlanul a park fái alatt A szél
Javallás alsó és fölső városon kihirdettetik*.
átkergetett olykor a testén néhány falevelet;
ITa még érvényben vannak nagyon régi törruhájára, merev arcára ráhullt néha egy-egy
vények, miért ne lehetne feleleveníteni ezt az
vízcsepp az esőverte fákról. A vihar már elősi hatósági intézkedést isf
vonult, csak a borulata maradt itt szürkén,
Bob
ólmosan, valami őszi szomorúsággal ebben »
tavaszba induló parkban.
—oOo—1
Az öngyilkos szeme nyitva volt s ez a nyi— Marólúg a sörösüvegek között. Gondatlantott ablak farkasszemet nézett a világgal.
ságból okozott súlyos testisértés miatt ültette
Szemében, mint apró tükörben megcsillant 9
csütörtökön az ügyészi vádirat a vádlottak padfelbők szine. A felhőké, amelyek gomolyogva,
jára a törvényszék B ó k a y-tánácsa előtt C s á k i
szétzüllve & ismét összetalálkozva rohantak,
Mihályné 41 éves hódmezővásárhelyi gazdálkodómint az idő. Távol, a láthatár peremén sárgás
asszonyt. Csákiné a kamrában az üres sörösüvefény bujt ki a borulat alól, talán nemsokára
gek közé egy marólúggal telt üveget is helyezett.
kiderül De erről az időváltozásról már semJanuár 22-én cselédleánya, B a r t n c z Mária a sömit sem fog tudni az ember. A nap ragyogárösüvegek között kutatott és megtalálta a marósa épp olyan nyom és élmény nélkül vouul
lúggal telt üveget is, mire megkérdezte munkaadómajd át mozdulatlan szemén, mint a szürke
ját, hogy megihat ja-e. Csákiné ige'nnel válaszolt,
felhők kicsinyített képe. Számára már egya cselédleány megitta a marólúgot. A kihívott
forma, változatlan s épp ezért furcsán ismementők életveszélyes állapotban vitték kórházba.
rős lett az egész világ, az egész elmúlt, leélt
Csákinét _ aki azzal védekezett, hogy csak meg
élet.
akarta tréfálni Bartucz Máriát — a törvényszék
Csuklójára karóra volt erősítve. Az óra kea bizonyítás lefolytatás^ után az ítélet végrehajtyegett, járt, mozgott, élt ezen az élettelen
tásának felfüggesztésével 50 pengő pénzbüntetésre
testen. Az acélrugók túlélik az embert A kis
ítélte.
szerkezet konokul mutatja az időt akkor is.
amikor már teljesen közömbös, hogy hány óra
— Muráti Lili és Vaszary János házasságának
van. Az apró tengelyek, a kis vörös rubint-regénye, Szeleczky Zita a Vádlottak padján, a
kövek, amelyeknek oiyan a szine, mint a vér,
(Farsang Királynője 1941* bemutatkozása a Szina hajszálvékony rugók és fogaskerekek dotházi Magazin uj számának szenzációi. Televíziós
goznak fáradhatatlanul. Hajszolják egymást a
közvetítés Oláh Gusztáv otthonából, érdekes rimunkára, az idő pontos megjelölésére; műköport Somogyi Erzsi házasságáról és Dayka Mardésük minden pillanata ugy összekapcsolódik,
gitról — diszitik az uj számot, melynek színdamint a fogaskerekek ebben a kis szerkezetben,
rabmelléklete a Nemzeti §zijiház nagysikerű da
vagy valami behemót gépszörnyeteg belsejérabia: Az örvópv.
ben.

A magyar—német ku ura^s
bizottság ütés*

Horvátország határai

Sorompó

—«Oo—

Összedőlt euy ház,
maga alá temette az anyát
és két gyermekét
Pécs, május 15. Vincze István siklósi földműves házának utcai fala az éjszaka bedőlt és
a törmelék maga alá temette Vincze Istvánnét, valamint két gyermekét, Ilonát és Márlát.
A 9 éves Hona a helyszínen meghalt, mig a
másik gyermek, valamint Vinczéné kéz- és
bordatörést és egyéb sérülésekel szeuvedett. A
vizsgálat folyik. (MTI)

Igen, a gépek dolgoznak s ez a kis óra most
egyedül él ezen a nyugodtan fekvő ember,
karon. Ketyegett, dobogott, mint valami finom
acélsziv. És ketyegni fog még sokáig. Talán
a nap is lemegy már s az óra még mindig ketyeg, még mindig él. Aztán egyszercsak — Ugy
éjféltájon _ megáll majd az ember karórája.
Hiszen ez a kis gép csak akkor jár, ha felhúzzák. ha elindítják. Megszűnik majd a ketyegés
Az időt nem zökkenti ki az őrök mozgásból ez
a némaság: rohan tovább, mint az elvonult
vihar szürke, ólmos felhői. Csak a dobogá^
az élet áll majd meg ebben s szerkezetben.
Fel kellene búzni, életet adni a rugónak.
' hogv újra megindulhasson. De ki hnzza fel ezt
a kis eépet, ha az ember mozdulatlan?
(maron)
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500 pengőt aduk annak,
(aki nyugdíjas kézbesitöi, vagy altiszti állás
ba helyez
nőtlen, 34
éves fiatalembert: Megbízható 5C0 jeligére.
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ss Zeneiskolái hangverseny. A városi jjeneiskola csütörtökön délután az intézet nagytermében
tartotta nagy siker mellett hatodik növendékhangversenyét. A zeneiskola ifjú növendékei mutálták
he a zeue iránti érzéküket és előrehaladásukat.
Gárgyán Magda, Antosné Simkó Mária tanitvá'
nya Schumann »Katona indulójával: aratolt sikert.
Falk müvei közöl adott elő zongorán Körffy Endre tanítványa, Kolin László. Szekszárdy Tamás
Erdélyi János betanításában hegedült. Reis Vera,
Kollár Pál tanítványa zongorázott ezután, ugyancsak zongoraszámot adott elő Szögi István, Hegedűn szólaltatta meg Danbe: Capricejét Zöldi
Gábor, utána zongorán játszott Badanyonj Anna,
dr. Magyariné Vesztrényi Gizella tanítványa. Zongoraszáinmal aratott sikert Treer Hedvig és SiinoD Zsuzsa. Csapkovszkv müveiből játszolt Kora*
lóssy Éva, Jónásné Bárányi Ilona tanítványa,
szépen zongorázott Pálfy-Budinszky Eszter, majd
Bánfi Lajos hegedűvel szerepelt. Magyar Magda
zongorázott. Sebők Zsuzsa zongoraszáma után
dr. Ocskay Kornélné tanítványa, Domonkos Ilona
énekelt, a műsor Veres Éva és Ildikó zongoiaszámaival ért véget.

itózaK
cs
a cstítöriüh! eűzésdii
gyűitidlcsüsöK
tasiijősbírioHoh
Szegeden mindenki tudja, aki kijár mérkőzéEladó ai'Amentrs bér- Kifutót. 10 éven aluli, sekre, bogy a piros-fehéreknek többek között két
kerékpározni
tudót,
—
ház forgalmas piacnál
hibájuk van; uem tudnak jól sorfatat állni a szaidőlegeit.
minőségben
9500 P évi bérjövedebadrúgás elé és a tizenegy esrugásban is gyengékleméi 2UU.OOO. Ui/teték felveszünk. Merinó, KáA csütörtöki edzéseu kizárólag ilyen gyakorlatok
fötgalinas uton
négy- rász u. 12,
szerepeltek
a műsoron. A sorfalállás egészen jól
szogölenkiut 130 pengő.
ment. sőt a tizenegyest is be tudták rúgni a iáiéÚJSZEGEDEN:
Adó
HJÓMLOAJLÓSÍ
kosok, persze nem volt döntő...
mentes 2 szobás na/,
kerttel postaija) lb.K.t*
oEfeaMazütl:
A vasárnapi csapatösszeállítás
Kisuczkv
P. Adómentes villa, 3
és
ujabban
N
a
g
v
sérülésének
javulásától
függ.
szobás,
fürdőszobás, Jóravaló bejárúnőt délnagy kertlel, kőrútnál előtti órákra felveszek Bár a jelek szerint mind a két játékos rendelkezésre állhat, a vezetőség mégis készenléibe he10.000 P.
Masaslribl- Szcchenvj tér 7, I. IS.
lyezte G y u r i s t és S e r f ő z ő t, Serfőző csüszintes pincézett j szobás, tijgdöszubás, kert- Fiatal leány délelőttre törtökön értesítetté a vezetőséget, hogy sérülésétakarításhoz
kisegítőiéi bid közelében tö.üOU
ből felgyógyult és rendelkezésre áll. tla megtörnek felvétetik. Deák F.
P. Adómentes, m 'gas
ténne az a nem várt esel, bogy Nagy nem állhat
utca
23.
I.
1.
töldszityes,
4 szobás
rendelkezésre, Serfőző lesz a balszélső.
fürdőszobás,
keilteJ Mindenes főzönő felvéA Szeged választmánya csütörtökön ülést tarkörulna) 22.000 P. Adótetik június 1-re, jó bimentes uri villa, 5 szo
zönyttványokkal. Kigyó tott. Markovics Szilárd ügyvezető-elnök bejelenh&s, minden komforttal
tette, hogy a belügyminiszter jóváhagyta a Sylváu. í. 1.1. éin. 6.
kerttel, hídhoz közel 30
f»
nia beolvadását a Szegedbe. Tudomásul vette a váezer P. Rókusnn: föld- Melyik szerény uri csa- lasztmány az ügyvezető-elnöknek azt a bejelentészintes ház, 3 lakással, lád "venne pártfogás alá
m egos/íható nagy le- szegény bejárónőt reg- sét,'hogy a fontos SBTC elleni mérkőzésen 210
iekkel 12.000- P. Rókn- gel 7—.10, esetleg dél- pengővel több prémiumot fizelctt ki a vezetőség.
son templomnál, köt es utáni mosogatásra cse- Hasonlóképpen tudomásul vette az ülés a KisuczBndapesti értéktőzsdezárlat. Gyengébb irányutcán, bérház, § lakás- kély fizetés és ruháza- ky-ügybeu történt barátságos megoldás'
zattal, mérsékelt forgalommal nyitott a tőzsde. I
sal, udvari
épülettel, tért, zsák foltozást is
tegnapi magas árak nyereségbiztositó eladásra
nagy udvarral, jókar
vállalok, ösz utca 2.
—oOo—
ösztönözték a közönséget és mivel kereslet kevés
ban 20.500 P. Masasvolt, a kezdő árfolyamok a piac egész területén
Jobb
családból
szármafolttezintés,
4 szobá?,
gyengébben alakultak. Nem sokkal nyitás utáa
U
SzTK-Postás
rangadó
az
előiá'éka
notiern és 2x1 szubás zó intelligens leányi
a vételkedv megjavult, a kereslet megerősödött és
lakassa], kertlel, kőr8ZOBALKANYNAK
a Yasu'as—Pénziioy és a SzESC-EIO az általános árszint emelkedett Zárlat előtt uninútén belül 23.000 P
tén a kínálat került többségbe, ttgvhogy a részEmeletes
sarokbérháí felveszek. MenbelT u 7.
találkozónak
20S
üde lekkel, fürdőszobás
vények árfolyamai újból visszaestek. VégeredJIIMMMUHHHMBMi
lakásokkal, kűruloti beMind a Tusutas, mind a SzEAC vezetőségének
ményben a tőzsde gyengébb Irányzattal, árveszlül 24.000 P, Kétemeszándéka volt, bogy a Vasutas-stadion vasárnapi teségekkel zárult. Zárlati árfolyamok: Magyar
letes bérház, 8 lakásprogramját érdekesen állítja össze. Anyagi áldo- Nemzeti Bank 227.—, Kőszén 668.—, Ganz 32.—,
sal sugárúton 2500 P
Égy .gyermekserékpár zatok 'árán sikerült a megállapodást megkötni és Izzó —.—, Szegedi kenderfonógyár —.—.
bérjöv. 35.0C0 P. Bérennek eredményeként a közönség nemcsak fontos
Zürichi deviza zárlat Páris 9.72, London 17.27
ház 0x3, 4x2, 5x1 szn- \sürgősen eladó Zákány
NB II. osztályú bajnoki mérkőzéseket lát vasár- fél, Ncwyork 431—. Milánó 21.75, Berlin 172.50.
bá« lakással 3500 P u. 4 a.
nap, hanem végignézheti az átfőjükerüleli rang- Szófia 4.25, Bukarest 2—.
bé'riöv. F!oIc!o?;ts^7onvadót is. A műsor délután !«! 2 órakor kezdődik.
sfjjfártjfitál
40 OtV) P
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. AH*
Gyfímölesös
2100 tlA Vasutasnál Sajtos L sérülése okoz gondot a gol font ——. belga fr. ——. dán kor. — , diöles, adómentes lakónár
> duliár 343.00—018.00, francia frank
nőst drágán értékecsapat kijelölésénél. Sajtos L még a SYSE elleni
házzal, fö ulou 2170 l>
——, hollandi forint ——, cseh-szlovák korona
sítheti. Bélycgke/esmérkőzésen
megsérült,
több
meccset
fájós
lábbal
Szöllő
és gyümölkedés, Iskola u. 29
(20 K-nál nagyobb dmletek kivételével),
játszott végig. Áz utóbbi időben annyira fájt már —
cs ps 3 holdas," DoTelefon 39-03.
393
a lába, bogy kénytelen volt orvoshoz menni, a szlovák kor. 11.45—Ü.75 (20 K-nál nagyobb dmmaszéken.
tanváral.
letek kivételével, kanadai dollár 250—300, 'era
vasútnál 10.000 P. 25
röntgenvizsgálat megállapította, hogy lábfejtörést
Zongorapad,
elegáns, szenvedett. A Vasutas részéről közölték, hogy ab- — , leu 3.20-3.40, lira 17.40L-17.90, német márka
holdas szántó, tanyával
2S0 sertésre hizlaló- jókarban. 2 drb fiu ka- ban az esetben, ha Sajtos I. nem állhatna rendel- — , svéd kor. 71.70-72.70, svájci frank 79.68akollaí, müulnál 35.UOO bát, 14—18 éves részé- kezésre, a Temesvárról Szegedre került G v ö n - 80.60.
re. impregnált, eladó.
J*30 holdas szántó, taBudapesti terménytőzsde hivatala,3 árjegyzésé.
g y ö s s y fog helyette szerepelni.
svával Dán álban JG.'Uó Kárász u. 14. TI. 9.
Buza 78 kg-os 24.—, rozs Tl kg-os 37.—, sörárpa
P. 56. 36, 70. 118 holdas Kétajtós
"A SzEAC-nál nehezebb a helyzet, mert több fut- kiváló 27.00, L 26.00, sörárpa 25—. takarmányárjégszekrény
' bánáti tanyás birtok. eladó. Báró Jósika ut- ballistája ma. is vidéken tartózkodik. Ezért az
pa 22—, ipari árpa 68 kg-os 61— zab 41 kg os
Alkalmi vételek.
ca f, I, emelet balra.
egyetemistáknál csak közvetlenül a mérkőzés 22.70. kukorica 19.80.
előtt dőlhet cl az összeállilás kérdése.
Csikágói lerraénytőzsdezárlat Buza lanyha. Ma*
Használt férfi ruhák —
jusra 99 ötnyolcad, juliusra 98.25—98, szeptember*
eladók. Margit u. 2S. I.
o
O
—
M. ingatlanirodánál. emelet Vas.""'
re 98.75—hétnyolcad. Tengeri lanyha. Májusra
Horthv M. n, 2. (Kul
71.75, juliusra"72.5, szeptemberre 72 háromnyolcad..
turpaloiánál.)
Szép sport gyermekkoHozzákezdtek
Rozs lanyha. Juliusra 50.25,
csik. angol kocsi, gyeaz ul egyelem! stadion építéséhez
rek bicikli. Petőfi "suaárat 53.
í j z i d l h d y i K Q
Jelentette a Délmagyarország, hogy a SzEAC
elköltözik a felsővárosi pályáról és a SzukovatbyHáromszobás
modern
SZEGED—KISKDNHÁLAS—KALOCSA
téren építteti fej az egyetemi stadiout. Ennek a 6.05 15.50 ind. Szeged
lasás a belvárosban —
érk. 9.50 18.25
azounaira is kiadó. —
szándéknak a végrehajtásához többféle hozzájáG 51 f
Arpádkőzpot*
ind. | 17.$
A SZEGEDI
Belváros 3 jeligére.
rulásra volt szükség, az érdekeltek minden pro| 17.09
Kiskonmajsa
L
NÉPBANK
blémát megoldottak és értesülésünk szerint máris
7.47 17.53
Kiskunhalas
7.50 1 6 »
SZÖVETKEZET
értesíti igen
tte/íelt jelentős összeg áll rendelkezésükre. Ezt bizonyítja 9 20 19.30 érk. Kalocsa
6.05 H ^ f
Tagjait és Üzletféléit, az a körülmény, hogy A Szukováthy-téren már
SZEGED—BAJA
..
Két hetedikes gimnazis- bnav helviségeit 1911 meg is indult a munka a stadion felépítése érdemájus hó 19-én "Széche- kében. A munkálatok egyelőre a bölcsészctkari
7.40 15.30 ind Szeged. Széchenyi lér érk. 8.13
ta nyári. elfoglaltságot
nyi fér tó szám aNiti épület alagsorában folynak. Itt lesznek a stadion
keres: Szorgalmas
jel8.18 16.09
Alsöközpon!
8.«
ni székházába helvezi öltöző-, fürdő- és fűtőberendezései. Beavatott
igére megkereséseket a
9.30
Mélykút
- Ifiü;
át.
171 helyről azt az információt szereztük, hogy a pákiadóba.
9.50 18.26
Felsőszentiván
940 1 l f '
lyán levő klubházat lebontják és sportcsarnokot 10.30 19 00 érk". Baja, Nemzeti szailfi Ind. 5.05 l d ^
építenek. Bár ez a terűlet nem nagy-, mégis megSzerkesztésért és kiadásért felel;
Az üzem fenntartja magának a menetrend®
találják a módiái annak, hogy azt hasznosan baszB E R E Y
G É Z A
és díjszabások megváltoztatásának jogát. Az lri J
nál iák ki,
főszerkesztő,
közi változásokról az utazóközönség hirdetmény^
és .a sajtó utján nyer értesülést. Esetleges kés®*
» Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalal Rt.
-oOojárat elmaradása, vagy a menetrendszerű csa'11
ügyvezető-igazgatója.
1
x A v»Sütés-sportolók közül vasárnap Buda- kozás elmulasztása kártérítésre igényt nem ny"- '
Szerkesztőség: Szeged. Rudolf-tér 6., !. em. _ Éjpesten
szerepelnek
a
súlyemelők,
az
úszók
és
az
Az
üzenitőriiikeév.
szakai szerkesztőség: KSlvárta-tatca 11, — Kiadóhivatal: Szegeit Aradi-nlca 8. — Telefon (• zer- alléiák.
Nyomatott: ABLAKA GYORGV k ö r f o r g ó ^ 3
beszlüsév kiadóhíralai és nyomda): 13 06.
X Aásuíaa—Kecőksntéti konzervgyár tekebajSreged. Kálvária-utca 14., telefon 10-34
Kiadótulajdonos:
noki mérkőzés lesz vasárnap délután fél 3 órai
'DéiniajC irorssas Hírlap- és Nyomda állata; ixl kezdettel a 'Vakutás-stadion i.ú£lipalyáján»;
r t í í l ű s öjtemteseih: Ablska Istraa.
^r .
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