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Kiéleződött a hciQzcf
London és Ylchy hözött Szíria miatt

rint azonnal intézkedett a francia hajók lefoglalása iránt A lefoglalás valamennyi kikötőben egyidőben történt meg. öt héjút, közlük a Normandia
óceánjáról a newyorki kikötőben, 20, másik hajót
Sanfranciskóban és San Pedróban foglaltak le,
összesen 175.000 tonna tartalommal. (MTI)
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Lefoglalták az A m e r i k á b a n fartázkodö francia

meg-

hatókat

Terhessé válí az angoloh szántára Hess felenléie
Washington, május 16. Egyes körök véleménye
toerint küszöbön áll a diplomáciai kapcsolatok
®egszakitása Washington és Viehy között. Ezek
s
zsrint Leahy tengernagyot visszahívták, mintán
®egbizatása a Pétain-kormányuál kudarcot vallott, Arra számítanak, hogy a francia kereskedel-

mi hajók lefoglalása nyomán az Egyesült-Allnm"k
hatalmába keríti Martiniqne-szigetct, akol a fegyverszünet megkötése óta több hajó és 110 repülőgép vesztegel és'ahol mintegy 60 millió dollár értékű aranymennyiséget is felhalmoztak.

Amerika franciaellenes intézkedései
Newyork, május 16. A német-francia tárgyalá- kai őrség szállta meg a francia tengerészet büsztok következménye rendkivüli hatást váltott ki az keségét, a Normandie-t is.
amerikai közvéleményben. P é t a i n tábornagynak
Roosevelt elnök tanácskozott H u l l külügy mi
" francia néphez intézett felhívását igen kedve- niszterrel és S u m n e r \Velles államtitkárra.
zőtlenül fogadták az Egyesült-Államokban. Nyil- Az amerikai lapok beszámolnák arról, h o g Franván ennek lehet betudni azt, hogy sz amerikai ciaországnak szánt élelmiszor-bajórakományokat
kormány szigorú katonai őrizet alá helyezte az nem indították útnak, illetve visszarendelték.
toterikai. kikötőkben levő francia hajókat. Ameri-

Defter megszállását követelik Washingtonban
8

W shington, májas 16. A szenátus ülésén L e e
•íeuátor heves beszédben követelte Dakar francia
"yugatafrikai kikötőnek amerikai csapátokkal valy
fönnüli megszállását. Sok amerikai megbízott
Wzsgálja a helyzetet Afrikában s ezeknek a je'totéseit mérlegeli majd Washington s aszerint

teszi majd meg . az Intézkedéseket Dakar megszállásán kívül — római jelentés szerint _ arra
is gondol Washington, h o g esetlog más francia
területeket is megszáll, ha arra szükség mutatkozik.

Jranciaerszágnaft választania kell Németország
és Amerika közölt"
Zürich, májas 16. Pétain
tábornagynak a
jtóncia nemzethez intézett felhívása, newyorki
^öntések szerint igen kedvezőtlen benyomást

ktt

a Fehér Házban,

Roosevelt hosszasan ta-

r t o z o t t HulleJ, majd a következő kijelentést

k f-te; Eljött az ideje annak, amikor a francia
^Pnek választania kell a Németországgal való
Aáiillműködés és Amerika barátsága' között,"

Csütörtökön este az USA kikötőiben hörftójzó franfiia bajókat a legszigorúbb katonai
, faet alá helyezték.
. A szenátus 43 szavazattal 38 ellenében elazt az indítványt, amely meg akarta
hogy az amerikai kikötőben horgony. külföldi hajókat hadviselő nemzeteknek átfedjék.
i ^ iioelcr szenátor a Hess-esettel kapesolatL Q kijelentette, — az NST jelentése szerint —,

az USA szállja meg Dakatt;

az Egyesiil-tAHa-

nioknak erélyesen kell cselekednie, mert „Anglia eddig minden csatát elvesztett Németország ellon."
• ••
A Dagens Nyheter newyorki jelentése szerint az USA 1940-ben'3.2 milliárd dollárt költött hadfelszerelésre; 1942-ben azonban ez az
összeg 13.2 milliárd dollárra fog emelkedni.
(MTIJ
Saftocríeheitelet tartott Roosevelt
Washington, május 16. Roosevelt elnök többnapos betegsége után pántokén újra tartott sajtóértekezletet A francia néphez intézett üzenetéhez
fűzött kérdések egyikére sem volt hajlandó felelni.
Éppeu ugy arra sem, h o g Lcahy nagkövelet
visszahivja-e Vichybői.
IÍ5.CÓ0 t o n n a t á r t á l m n

francia

ktv Rooseveltnek ezt a pillanatot
békejavasUejöi foglalták le A m e r i k á b a n
kellene kihasználnia, mert sem a néWashington, május 16. A washingtoni kormány^ ' sewi az angol nép nem óhajtja a háborút.
tatf ^'fakentés nagy feltűnést kelteit a szená- nak a tengelyhatalmak katonai és politikai sikeahol George szenátor; azon a nézeten rei nyomán támadt haragja minden átmenet nélkül
szenvedélyesen robbant ki, amikor értesült Pétain
bo y
® Rooseveltnek nem szabad békeaján- tábornagy beszédéről és arról a megértő magaW

ie

^

Vnie, mert ez az angol népet jelenleg

®togsdxtarná. Popper szenátor szerint a
új heves offenzívának előjele Anglia

bs5t ta* tengerészet! v miniszter a Washington
. 0 szoigálatbaájlításával
kapcsolatos
e
r I>sé
t 8en
"" csJ '
kijelentette, hogy az amerikai ten-

ifv , :l 'n< >k „biztosítania kellene azoknak oz
teitlildsdt, amelyet Anglia
számára
íee

demokrata szenátor azt követelte,' Ijogy

tartásról, amelyét a vichyi kormány tanusit az
uj európai helyzet irányában. Valamennyi amerikai rádióállomás rövidhullánion közvetítette Roosevelt elnöknek a francia néphez intézett felhívását, lázadás megszervezésére és azt az elnöki rendeletet, amely intézkedik a kikötőkben horgonyzó
valamennyi francia hajó lefoglalásáról. Ezt a lépést llull külügyminiszternek és Sumner WeHősnek az elnöknél téli hosszú látogatása előzte meg
Az elnök még mindig a lakásán tartózkodik, mert
még nem gyógyult fel teljesen betegségéből. A tanácskozás után Hull külügyminiszter a közlés sze-

Kimet

hadfteientes

Berlin, májas 16. A véderő
közli;

főparanesnókságs

A légierő az Anglia körüli tengervidéken kél
hajót süllyesztett el összesen 5C00. tonna űrtartalommal és nehózbomba találatokkal megrongált
e g dokkon levő hajót. Harci- és vadászrepülőgépek nappal és éjjel több angol repülőteret támadtak meg; a földön ellenséges repülőgépeket pusztítottak el. Sikeres légitámadások irányultak ezenkívül az elmúlt éjjel skóciai és délangliai kikötővárosok ellen.
. __
Északafrikában az afrikai hadtest olasz kötelékei Tobruknál visszavertek e g ellenséges támadást. Nagyobb brit erűk sok páncélos támogatásával előretörtek Capuzzo és Sollum ellen és
részben bonyomultak Soltomba. Az ellenség a vállalkozás során erős veszteségeket szenvedett és
sok foglyot veszített. Könnyű német • bareirepüJőgépek sikeresen beavatkoztak a tobraki és sbllumi
harcokba.
A földközitengeri, térben a német légierő fcötp.
lékei ismételt támadásokban gyújtó- cs robbanóbombákat dobtak Lucca repülőterére; a bombázás következtében n a g tüzek keletkeztek és több
robbanás történt. Kréta szigetén légitámadások
következtében ellenséges laktanyák gyulladtak ki.
és egy repülőtéren három repülőgép pusztult el a
földön. A Kréta körüli tengervidéken német barcirepülőgépek bombatelitalálatokat értek el három
n a g kereskedelmi hajón.
, ,ti ,
Az ellenség megkísérelte, h o g napközben berepüljön a Német-öbölbe és a megszállott területek fölé. E vállalkozások során az ellenség;összesen öt gépet veszített Az elmúlt éjszaka crősebb
ellenséges egységek behatoltak Észak- és Északnyugatnémetországba és többi között megtámadták
Hannovert.
•
e
Egyes repülőgépek Berlinig jutottak eL Emtftésreméltó katonai v a g hadigazdálkodási kár sehol sem keletkezett. A polgári lakosság kóréhen
néhánvan meghaltak v a g megsebesültek. Három
támadó brit repülőgépet lelőttünk. (MTI)
Olesz

hadüelcnfls

Róma, májas 16. Az olasz főhadiszállás 315,.
közleménye:
A május 15-érc virradó éjszaka olasz és német bombavetőalakulatok szemmellátható eredménnyel támadást intéztek Málta szögeiének fontos tengerészeti cs légi célpontjai ellen. A német
gépek a támadásokat egész nap folytatták. Az ellenséges vadászgépekkel vívott légiharc soráa
c g Ilurricane-gépet lelőttünk.
Északafrikában Sollum szakaszán folyik a harc.
Olasz vadászgépektől kisért német zuhanóbombázók Sollum körül ellenséges állásokat bombáztak,
Más olasz és német kötelékek bombázták fobrakot; telibetaláltak egy légvédelmi üteget és több
helyütt nagy tüzeket okoztak.
A Földközi-tenger keleti részén repülőink Ciprus szigetének repülőtereit és vasútvonalát bombázták. Ellenséges repülőgépek néhány bombát
dobtak le Rhodos szigetére, de sem emberéletben,
sem anyagiakban kárt nem okoztak.
Keletafrikában tovább folyik csapataink hősi
ellenállása Amba AladzsináL Ez a bely ismét jelképévé vált a történelemben az olasz katona \ i•ézségének és dicsőségének. Helyőrségünk, amely
minden oldalról heves támadások alatt áll, az ellenség szakadatlan tüzérségi és lég OSÜOipa l özepelte lankadatlan bátorsággal küzd &> fiulycs
veszteségeket okoz a támadóknak.
Más szakaszról nincs említésre méltó jele sir ul
való (MTI)
•
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ZüricK, május 16. A Neue Züricher Zeitung
fondoni tudósítójának jelentése szerint
Szíria
miatt rendkívül kiéleződött a helyzet London
és Vichy között. A szíriai repülőtereknek német repülők számára való átengedése miatt az
angol kormány bizonyös
ellenintézkedéseket
rendelt el. A tudósító szerint az angol közvé-

lemény egyébként helyesli a kormánynak azt
az elhatározását, hogy Nagybri-tannia érdekeit
szükség esetén fegyverrel védi meg, noha tudatában vannak annak, hogy ezáltal bekövetkezett a volt szövetségessel való fegyveres öszszeütközés veszélye. (MTI)

M angolon szíriai (ámaszoonfohat bombáztak
A zürichi jelentések beszámolnak a németfraneia viszony ujabb alakulásával és beszámolnak ennek egyik ismeretessé vált következményéről, bogy a német repülők a sfiriai repülőtereket használva,
állítólag
megjelentek
Irakban. Istanbnli távirat közli, bogy angol
bombavetők Szíriában több fontos támaszpontot, vasútvonalat és csapatösszevonást bombáz-1
tok. Angol felfogás szerint a ssir repülőterek!
használata túlmegy a francia-német fegyverszüneti egyezményen s ennek következtében
szabadkezet ad Angliának
Franciaországgal.,
illetve Szi riával szemben.

Roosevelt ff a romit ktrdlwi&V
London, május 16. A Reuter-iroda jelenti;
Kairói jelentés szerint Faruk király fogadta
James Rooseveltet, az Egyesült-Államok elnö-i

kének legidősebb fiát, aki a királynak
atyja levelét. (MTI)

átadta

Palesztinában Önkéntes arab
fnifftesíet alakítanak az anűo'o t
Beiruth, május 16. Jeruzsálemi jelentés szerint
a palesztinai kormány a közelkeleti hadi feji©
menyekkel kapcsolatban törvénytervezetet lépt©
tett életbe, amely • Palesztina védelmére az ország
határain belül és kivfil önkéntes hadsereget* alap
kit. E törvény nyilvánosságra hozatala rendkívül
nagy nyugtalanságot keltett Palesztina arab lakosságában, mert. a törvényben a brit kormány
kísérletét látják, annak érdekében, hogy a » palesztinai arabokat szembeállítsák iraki és szíriai fajtestvéreikkel. Az arab vezetők határozatot hoztak,
amei\ben nem tanácsolják az araboknak a belépést az önkéntes hadtestbe és egyben a legélesebb
védelmi intézkedéseket helyezték kilátásba arra
az esetre, ha a brit hatóságok, kényszeritenék
arabokat, hogy lépjenek be a hadtestbe, (MTI

namilíon terccé Hess Raaoifnai
A Hess-ügy Kullámai kezdenek elülni Berlinben- — jelenti a Német Távirati Iroda. — Az
amerikai szenátus ülése foglalkozott Itass eltávozásával. Pepper szenátor kifejtette beszédé^
ben, hogy angol részről most nem szabad túlságosan rózsásnak látni a helyzetét s azt hina$, hogy a német ellenálló erő gyengült és a

német népben békevágy támadt.
Az angöl lapoknak továbbra is egyik fötémája a Hess-ügy. Ujabban arról számoltak be,
bogy Hesst a kórházban felkereste
Hamiiton
herseg, aki jelenleg a királyi
légihaderő
tisztje.

Az angol magatartás érdekes fordulata
Ifessel szemben
Bázel, május 16. A Bazler Nationalzeitung kiilöntudósitója jelenti Londonból, hogy az angol
közvélemény hangulatában Hess angliai jelenlété,
vei kapesoiatban érdekes fordulat tapasztalható.
Londonban Ugy érzik — irja a tudósító —, hogy
az Angliában lezuhant időzített és fel nem robbant
bombák között Hess a legveszedelmesebb. A fő
probléma most az, hogy Angliában bizonyos körökben tárgyalási készség volna tapasztalható,
attól tartanak azonban, hogy ez megzavarhatja a
nemzeti egységet. Az alsóház legntóbbi ülésén
már kiderült, hogy á képviselők egy része bizalmatfan Hessel szemben, a másik része azonban
hajlandó Hess Rudolfban idealistát látni. Emellett

olyan felfogás is tapasztalható, hogy Hesst csupán kellemetlen betolakodónak kell tekinteni és
ezért szükségesnek tartják, hogy Ausztráliába,
vagy Kanadába szállítsák. (MTI)

M angol olsagok vissza akarták
vlfefni Hfssl Németországba
Stockholm, május 16. A Nye Dagliht Alleftanda
londoni különtudósitójától származó jelentés sz©
pint, Vernon Bartlet az angol sajtóban azt n felfogását vallja, hogy Hess nézetei különös természetűek. Iless azt hiszi, hogy Churchill akarata el-
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Olaszorszádbanoliaüorii oolitiHaí
ts szoc'álisokainah ismertetésbe
Róma, május 16. A fasiszta párt nemzetj
rektóriuma pénteken a párt főtitkárának elnőklc
tével ülést tartott. A párt főtitkára részletese"
beszámolt arról a munkáról, amelyet a párt az
első hónapjaiban végzett. A tevékenység elsősorban a hadiállapot következtében támadt szükségletek kielégitésére irányult. A főtitkár hang*"'
ivozta, bogy a Párt nagyarányú felvilágosító I'"
járatot indított abból a célból, hogy megismer'06'
se a néptömegebkel a háború politikaj és szoci*'
lis okait Ezenkívül a fasiszta párt fokozott mertékben folytatta az uj nemzedék szellemi és P0'1 £
kai nevelésének munkáját. Valamennyi téren ®r j
teljes mértékben, .folytatódott az ifjúság Icatot1'7|
előképzése. A párt főtitkára beszámolóját a®8"
fejezte be, hogy a fasiszta párt mindig az P'ur
nép élén halad. (MTI)

Megerősítik
a ddrddorszaai nemei tétfiertH
Zürichi jelentések közlik azokat a h i r * ^
amelyek szerint a szovjet a perzsa h a t á r o n ,
gvohbarányu esapatösszevonásokat hajtott v ' e í fS '
Közlik azt is a jelentések, hogy berlini i l l e 1 ^
körök megerősítették azokat a hireket, an,rfa,ot
szerint átcsoportosítják a görögországi njV|()
haderőt. Görögországból nagyobb csoportos^
szállítják el a német csapatokat, ugyanakkor F erősitik a Görögországban állomásozó ném et
pülőnlaknlatokát, amelyek minden bizonnyá' ® ^
vevői lesznek annak a várható katonai
j^tf
amelynek bekövetkezését szenzációsnak és
meglepőnek jellemezték a berlini jelentések
A

Vioutar

nodfidnminiszieK

Németországba
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fBzelíanvago! könyv nélkül P
(ebe! vásárolni
Budapest, -májas 16. A közellátási mK» s
rendeletet adott ki, amelynek értelmébe0
iparos, a kereskedő a fogyasztónak tüzelő®
got egy taétermázsát meg nem haladó te'0
ben, a lakások és helyiségek fűtése
történő tüzelőanyagbeszerzés korlátozás 3
sryában kiadott rendetel keretei között a "
lási könyvbe való bejegyzés nélkül
tathat. A rendelet kihirdetésének naP-ri"
hatályba. (MTT)
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Berlin, május 16. A Német TI jelenti: Az elmúlt éjszaka gyengébb angol légierők behatoltak
Északnyugat- és Északnémetországba. Északnémetország néhány városában bombákat dobtak iá
amelyek azonban az eddigi megállapítások szerint
sehol sem okoztak jelentékeny kárt. Egy angol kötelék -oegkisérelte, hogy megtámadja a birodalmi
fővárost, A z erős légelháritás azonban megakadály->/i i az ellenséget, hogy áttörje a felhőtakarót és sy csak kevés angol repülőgépnek sikerült
Berlin környékéig előrenyomulnia. Ezeket az ellenséges repülőgépeket is gyors visszafordulásra
kényszeritette a német légvédelem. Eddig egy a"'
gol gép lelövését jelentették.

Inv mázsánál kevesebb

•ztrum

S .

Légitámadások Észáknétneíe
ország és Birlin körmieke ellen

z. frofa
Szófia, május 16. A Német Távirati
jelenti: Haszkalow tábornok, bolgár Ka
^
miniszter pénteken repülőgépen k í s é r e t é v é
metországba u t a z o t t . (MTT)
^

o
"•r • •- ^

lenére kergette haboruba at angol népet. A lap
londoni tudósítójának beszámólójából az tűnik ki,
hogy a londoni újságok most azért szállnak sikra,
hogy Hesst vigyék vissza Németország fölé és ott
dobják le ejtőernyővel. (MTI)
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Major Akos áll. en*. szakiskolaétoanA
Államvizsga. Horváth Milíilv-utea ••>• "
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Érdekes és fonios
kérdéseket
tárgyai Szeged szerdai
közgyűlése
Kattivendetőtti

f e l s z ó l a l á s o k é s polgármesteri

jogi kar
eltek
néle,
int

köliui
ka-

karült

elsra

an-
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(A Délmagyarország munkatársától) A városházán pénteken délelőtt referáló ülésen készítették
síő a jövő szerdán délután összeülő törvényhatósági közgyűlés anyagát A referáló ülés délután
i óráig tartott, mert a közgyűlésnek gazdag és értékes tárgysorozata lesz. Nagy érdeklődésre tarthat számot a polgármesteri jelentés, amelyben dr.
P á l f y József polgármester részletesen beszámol az elmúlt három hónap közigazgatási és
!
gyéh, a város közönségét érintő eseményekről,
főként a közellátási kérdésekről, ezenkívül összefoglaló képet nyújt az árvízi helyzetről. Részletesen foglalkozik a jelentés az egyetem kibővítésének problémájával és ismerteti a közgyűléssel azokat a tárgyalásokat, amelyek a jogi kar inegszerrezése ügyében a város vezetősége aa illetékes
kormánytényezőkkel eddig lefolytatolt
A tárgysorozat 50 pontból és három önálló Indítványból álL Kiemelkedik a tárgysorozatból a

jelentés

az

egyetemi

ügyéről
tisztiügyészi állág választás utján való betöltése,
a kijelölő választmányban megüresedett egy hely
betöltése, a tisztviselők fizetésemeléséről szóló
rendelet végrehajtása, a kórházi ápolási dijak telemulése, a vágóhídi export-hűtőház épitési munkálatainak házikezetésben való folytatása, az
ogyetem központi épületének az Ítélőtábla tulajdonába való visszahelyezése, Csengelén uj állami iskola létesítése, a rendőrségi székház építésére
függőkölcsön felvétele, slb,
Dr. K o g u t o w i c z Károly egyetemi tanár a
Délvidék visszaszerzésével kapcsolatban nyújtóit
be indítványt, tárgyalják, ezenkívül a Honszeretet
Egyesület indítványát a szerb bombázás révén károsultak megsegítésére vonatkozólag.
Amint értesülünk, több napirend előtti felszólalás is készül az egyetem jogi karának felállítása
ügyében.
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»eil kitölteni es eituitnfni a közellátási mvütainoz - BO ezer Hönu'e
osztanak ki
(A Délmagyarorsság munkatársától) A hivatalos lap pénteki számában jelent meg —
hiint jelentettük — a közellátási miniszter rendelete egyes közszükségleti cikkekre bevezetett
vásárlási könyv-rendszerről, Tekintettel arra,
hogy mint közöltük, a rendelet már életbe is
tépett és a pénteki naptól kezdve a jövőben
könyvre lehet vásárolni
mosószappant,
Pipereszappant,
borotvaszappant,
konzervet
^gyümölcskonzerv kivételével)t rizst, tüzelől<7l
tjagot, szövetet, selymet, vásznat és egyéb
textil méterárút (rövidárú kivételével), valamint készfehérneműt, asztalneműt, kész felsőikét, kötöttárut, cérna, varró- és kézimunkautalványmentesen beszerezhető lábbef , hozott anyagbői készített fehérneműt, ruhát, __ a városházát már kora délelőtt megróh
> 0 a közönség vásárlási könyvekért• A váárlási könyvek bevezetéséről szóló rendelet
téteken reggel a szegedi városházára is megnézett, de a könyveknek még híre-hamva
J téa, a túlkoráa jelentkező igénylőket cl kelett
utasítani.

£ vásárlási Eouyy bevezetéséről szóló rendeletet Szegeden Fodor Jenő ny. helyettes pol
gármester, a közellátási hivatal vezetője kapta
kézhez. Fodor Jenő, akinek Szeut György-téri
hivatalát szintén megostromolták a könyvigénylők, közölte, hogy a könyveket a hivatal
még nem kapta meg. A könyvek pár nap múlva, valószínűleg csak a jövő héten érkeznek
meg Szegedre s kiosztásukra csak később kerül sor. Szegeden mintegy. 80.000 darab könyv
kerül kiosztásraezeknek
feldolgozása rengeteg munkát és időt vesz igénybe, ezért beletelhetik egy hét is, amíg a könyvek kiosztását
megkezdhetik,
A közellátási hivatal jelenleg nem is rendelkezik annyi munkaerővel amennyi ilyen hatalmas adminisztrációs munka elvégzésére elegendő. A legelső teendő lesz, hogy a hivatal
személyzeti létszámát szaporítsák a Dagy munkatöbblet végezhetése céljából.

A közellátási hivatal hirdetménye
a könuv-rendszerröi

A METRÓ VILÁGFI LM J El

Fodor Jenő, a közellátási hivatal vezetője
pénteken hirdetményt bpcsájtott ki a közönség
tájékoztatására- A hirdetmény kö^li, hogyan
kell eljárni a közöuséguek, ha majd a vásárlási
könyvek megérkeznek és kiosztásra kerülnekA vásárlási könyv .kiállítása

Minden idők legnagyobb filmcsodája.
Milliók filmje

igénybejelentés

Be.városi Mozi
^tiól hétföigl

5, 7, 9 órakor

ÍRflDER HORN

alapján történik. Igénybejelentő lapot a város
belterületén lakók a közellátási hivatalnál és a
kerületi rendörőrszobákon, a külterületiek peHa-bo-tával kaeagiunlí,

Ej,
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Azonkívül: frdílyi szimfónia
te MAGYAR VILÁG HÍRADÓ.
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SZOMBAT, 1941. MÁJUS 17.
dig a tanyai központokban kapnak díjtalanul.
A kiállított igénybejelentőlapok
mindenkinek
a közellátási hivatalnál kell beadni„
A vásárlási könyvek kiosztására
vonatkozólag a közellátási hivatal annakidején
tájékoztatót fog kiadni.
A vásárlási könyv kiállításáért iO fittét
fizetendő; ugyanazon fogyasztó részére ú j vásárlási könyvet csak a korábbi vásárlási köny^
kiállítását követő három hónap elteltével sza*
bad kiadni. Ha a fogyasztó a részére korábbam
kiállított könyvet felmutatni nem tudja, ú)
vásárlási könyvet csak a korábbi könyv kiállítását követő hat hónap elteltével szabad kiállítani.
Addig, amíg a vásárlási könyveket a közel'
látási hivatal szét nem osztja, a felsorolt cikkeket nem szabad árusítani. Kivételt képezned
ez alól azok a. közszükségleti cikkek, amelyek
az ipar folytatása céljáravalamint
az élelmezést és ruházatot szolgáltató intézetek, vagy
intézmények részére szükségesek. Ezeket a tényeket azonban hiteltérdemlőleg igazolni kelt
A vásárlási könyvben fel kell majd tüntetni
a vásárlás időpontját, az eladó nevét,
üzletének helyét, a vásárolt cikk üevét, a vásárlási összeget és végül a vásárolt cikk menynyiségét. Ezeket az adatokat a kereskedő jegy*
zi be. Az iparos és kereskedő a vásárlási
könyvbe való bejegyzés előtt 4 vásárjó- személyazonosságának
igazolását
kívánhatja.
Egyes
cikkek beszerzésének szükségességé)
esetleges kívánságra szintén igazolni kell. I g y
például „menyasszonyi kelengyét csak a házasság kihirdetésének megtörténtét tanúsító hivatalos tanúsítvány
bemutatása . ellenében
adnak kL
Hintető

szankciók

1
Az az iparos, vagy kereskedő, aki á fogyasztó vásárlási könyvébe nem jegyzi be a
kiszolgáltatott árut, vagy a valóságnak ' nétfl
megfelelő adatot jegyez be, az a fogyasztó, aki
be nem jegyzett árut átvesz, amennyiben cselekménye magasabb büntető rendelkezés alá
nem esik, kihágást követ cl és két hónapigt
háború esetén hat hónapig terjedhető' elzárással büntetendő. Pénzbírság nincs.

nfórt volt szOkseg n könyv- ,
rendelet kiadására
A közszükségleti cikkek vásárlásának elleni*
őrzésére kiadott rendelettel az a kormány célja, hogy elejét vegye az áruhiánynak és meggátolja az áruknak egyes háztartásokba? oktalan módon való felhalmozását. A vásárlási

A SZEC..ENYI
MOZI
őrömmel jelenti, hogy
Hatói
bemutathatja az idény legvillámlóbh amerikai
szupervigjátékát

IPENE D U N N E

7 évig ólt egy lakatlan szigete®

CHRY 6 R A N T
-tal és most eljátsszák:

'

KÖZBELÉP A
FELESÉGEM
Gary G'rant rátalál Irene Dunnere és felkiált:
»Saeretöm a feleségem!...*
Foró és káprázatost

L E G F R I S S E B B VI L A G 8 ! 8 A Ró
A korinthosi csatorna áttörése, etöemyősök
aktióiban, páncélos ostrom Afrikában.
S, 7,9
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reskedőnek, fogyasztónak egyaránt. A keresked ő megszabadul attól a felelősségtől, hogy jó- |.harkály
tárgyában
hiszemű eladásával lelkiismeretlen készleihal- ,
mozóknak segédkezet nyújtson. A fogyasztók |
Délután léJhétkor a korzón, tévedésből «*óp
könyv bevezetése megkönnyíti azt. hogy min- nemzeti szolidaritástól áthatott többségét pe
időben, megpróbálják a népek hátha lehet
denki megkapja, amire szüksége van. " Ez a dig megvédi attól a kellemetlenségtől,
hogy
egyszer sétálni is. ütt látni az évek óta meg
rendszer szükségtelenné teszi a más államoklelkiismereten készlethalmozók
vásárlása köszokott alakokat, akik kötelességüknek érzik,
ban m á r bevezetett fejadag-rendszer bevezetévetkeztében nem tudja jogos igényeit kielégih o g az előirt napi kilométereiket lerójják s
sét. A Vásárlási könyv könnyebséget jelent keteni.
lehetőleg mindenkit megszóljanak, minthogy
babonás önhittséggel, azonban
határozottan
némi kisebbrendűségi érzés ellen védekezve,
az egész világnál különbeknek tartják magukat. Itt szokás bemutatni az uj ruhakreációkat s az egyre nagobb szabású retiküiöket,
amiket nemsokára ugy fokoznak, h o g kölcsön kérik délutánra a levélhordók táskáját.
Kisgermekes mamák ezzel megoldják a csecsemővédelem és felügelet kérdését is.
Két vizslaszemü kisleány egszer csak megMég mielőtt orvosi segélyben részesíthették volna, meghalt
áll és feltekint e g fára, amelyiknek c s o n k a
öreg ága a Tisza irányába mutál
(1t Délmagyarország
munkatársától)
Pén- vetni. Az orVösok alig hagyták néhány perc- j
— Ott ül hosszában. Látod?
teken szállították a szegedi mentők a vissza- re magára az öngyilkosjelöltet, amikor jelenJobbról is, balról is melléjük lép v a l a k i ,
férfiember. Azt se tudják, miről van szó,
tért Horgos első öngyilkosjelöltjét a sebészeti tették az ügyeletes orvosnak, hogy Varga Jámégis meakérdik;
klinikára. Pénteken a kora reggeli órákban nos meghalt. Tekintettel arra, hogy sérülései
— Hol?
mentőautó állott meg a klinika előtt, az autó- nem látszottak életveszélyeseknek, feltehető,
— Azon az ágon. Éppen kopog.
ból néhány perc múlva egy több sebtől vérző hogy az életunt bádogos még mielőtt felvágta
Aki sétálni szokott, most csatlakozik
férfit emeltek ki. Varga János 39 éves horgosi volna ereit, ismeretlen mérget, vett be. A halálelőbbiekhez, kezd kialakulni a tömeg. S im«f
bádogos hajnalban borotvával
felvágta
az esetet jelentették az ügyészségnek, amely a hapillanatban se telik, • vannak v a g húszan.
ereit, majd átmetszette a torkát. Az öngyil- lál pontos okának a megállapítására elrendelte
— Nem látok semmit, nyafog e g kis leány,
aki nyilvánvalóan hozzá van szokva a lát"'*
kossági kísérletet hozzátartozói még Idejében a holttest törvényszéki orvosi felboncolását.
valókhoz.
észrevették és értesítették a szegedi mentőket. Varga János holttestét a bonctani intézetbe
— Repülőgép? _ kérdi egyi tömzsi diák,
Varga János a sebészeti klinikára vató be- szállították. Az öngyilkosság hátterének feldemotorok szerelmese.
szállítása után a hozzá intézett kérdésekre nem
rítésére megindult a nyomozás— Nem. Madár.
mondotta meg. hogy tettét miért akarta elköA tömeg negyven főre növekedett, a Tisz"'
szobor mellől idefutnak az apróságok, elszabadult luftballonban bizakodnak, " javakorabeli úriember, aki még soha semmitől ne"1
maradt el, cukrot szopogat.
— Milyen madár? Ahá, látom már pirók_
Cvikkeres ifjú feléled mély szemléletéből'
— Szó sincs róla, tisztára harkály. Dccd'0"
copus cissa és a piciformesek rendjébe tartoMa szombaton délután 4 órakor ifjúsági és este fél 9 órakor nagy díszelőadás, vasárnap délzik. Tessék nézni az összetett fekete szárny3'
u t á n f ö é s este fél 9 órakor 3 ünnepi díszelőadás, hétfőn este fél 9 órakor bucsueloadas.
A délutáni előadások mérsékelt heíyárakkal
kon az őt fehér harántsávot.
A tömeg ugy a hatvan létszám körül j3.ri
néhányan csatlakozva eltávoznak, ám an3*
többen érkeznek a helyükbe ujak.
A fokozódó munkakereslettel szemben, egé-1
— Mi az? _ kérdez meg egy nagtá 5 ' í a
szen elenyésző a munkaalkalom. A héten
delnőt egy még nagobb táskás, aki u g t f l f '
ugyanis a borbélyszakmában 4 munkást, a keja az orrát, mintha összezsugorodtak voln" 9
rékgyártó szakmában 4, a kalapos 1, a kovácstarkóján a nyakizmok és igy azt a látsz9'0
("A Délmagyarország munkatársától)
A sze- iparban 2, a faesztergályos szakmában 4 munkelti, hog' rövid a bőre.
gedi hatósági munkaközvetítő hivatal betenkint kást kerestek.
Azt hiszem, repülőgép, de szörnyen maáa^'
kimutatást készít a munkakeresőkről, valamint
ban
jár, nem lehet kivenni, h o g milyen " e n
1851 munkakeresővel szemben 15 munkaal-|
zetiségü.
nyilvántartásba veszik a megüresedő munka- kalom, átlagosan egy munkaalkalomra 1
— Én nem bánom, de ha megint
alkalmakat is. Az eheti kimutatás vigasztalan
munkakereső jutott a héten.
$ftatás
lesz, arra se megek el.
képet mutat a szegedi munkapiacról, mert a
— Mi van, mi van? _ hallatszik minduntai 9 '
munkaközvetítő hivatal nyilvántartása szerint
Ráérő emberek, akik eseményeket reg
e
a különféle szakmákban összesen 1851-en kenek, ebédelnek, vacsorálnak, továbbá
'"ts t
resnek most munkát, viszönt Csupán 15 munkatenek, _ abba nem h á g n á k az érdeklőd©
kereső számara tudnak elhelyezkedést biztosímost sem. N a g szégen az, ha az ember
Pályaválasztási e ttadás a bírói t s ügyvédi
lamivel lemarad. A cvikkeres ifjú azon"9
tani.
pályáról
elemében van.
„g
Valamennyi szakmában tapasztalható
a
— Tessék megfigclni, h o g a n kopog(A
Délmagyarország
munkatársától)
A
munaknélküliség Szegeden.
Jellemző, hogy
aprókat, mintha gépfegyver volna. Igy C L .
pénteken délja ki a bogarakat. Tudom, hiszen a szaknu"
most az építési szezon idején is 48 kőműves ke- Klauzál Gábor-gimnáziumban
Valóban, a kopogást tisztán hallani. Jjj
tanácsadó
res munkát, de az építkezéssel rokon szakmák- után folytatták a pályaválasztási
reveszi a madár is a tömegelést, néha *>u
ban is sok a munkanélküli. A lakatosiparban előadássorozatot. Dr. Tóth Imre kormányfőtaditja a fejét, na, h o g mi lesz már'?, u t * f
38, ács 34, asztalos 62, bádogos 13, szobafestő nácsos a bírói és ügyvédi pályáról tartott előmegint kopog egy sort. Nem bolond,
57, villanyszerelő 14 műszerész 13 keres mnn- adást.
z a v a r t a s s a magát a
pecsenyekeresésben.
.
kát. Nágy a munkanélküliség a borbélyezakBevezetőül o bírói pályáról, annak magasztermészetrajzi tanárjelölt pedig örül a
zönségének, próbaelőadást tart.
. A
mában, ezidőszerint 26 munkakeresőt tartanak tos hivatásáx-ól szólt, majd az ügyvédi pályával
10
—
A
csőre
hosszú,
egenes
és
n
é
g
y
®
^
nyilván, köztük 4 fodrásznőt, cipész és cipőfel- kapcsolatban felmerülő kérdéseket
tárgyalta.
nyelvét
messzire
ki
tudja
nyújtani,
a
sőrész készítő 78, géplakatos 22, gépkezelő 35, Az ügyvédi etikáról szólott, m a j d a megélhehorgocska van, azzal szedi fel a zsák®]*, ^
hentes 14, kovács 17, sütő 56, szabó 55, kerék- tés nehézségeit vázolta. A múltban tömegével
— Szent Isten, fordul egy kedélves
,cp
gyártó 8, kertész 2 keres munkát.
lepték el az ügyvédi pályát, amelynek követfelesége felé. Mutasd csak a nyelvedet
kem, nincsen azon is horog?
A szállodai alkalmazottak körében is sokan kezménye lett az ügyvédek nehéz gazdasági
— Bolond v a g , — i g a feleség.
-helyzete.
Az
utóbbi
időben
azonban
az
ifjúság
vannak kereset nélkül, ezidőszerint 44-en ke— Egébként jelen példányunk n o s á ® " ^ /
éppen
a
megélhetés
nehézségeivel
küzködő
ügyresnek elhelyezkedést közülük. Kereskedőseleplezi le a továbbiakban a madarat a
géd 67 keres elhelyezkedést, az elárnsitónők kö- védi pályától megrettent, úgy, hogy az elmúlt
zoptor.
_
^jp9
években
az
előző
évekhez
képest
nagymértékzül pedig 14-en vannak a bejelentés szerint
A felfedező vizslaszemü kis
ámulat.
kereset n é l k ü l Egy-egy szolgai állásra mosta- ben csőkkent úgy az ügyvédek, mint az ügy
— J 4 h o g látja innen?
ci«sf
nában tömegesen jelentkeznek, a munkaközve- vcdjelöltek száma. Statisztikai adatokat sorolt
fel
a
Szegeden
és
a
szegedi
ügyvédi
kamara
— Ug-, kérem, b o g a dendrocőpu» & A
títő hivatal 77 munkakeresőt tart nyilván könőstényének fekete a tarkója, mint
zülük. Kocsis 80, kapus 10 van a munkakere- területén működő ügyvédek számáról, előadáhimé vörös.
„múl ?
sők között. Jellemző, hogy egy nő is jelentke- sát azzal fejezte be, hogy uz ország területé
— Na hallod, asszony, szólal uicg J
nek
újabb
és
még
várható
megnagyobbodása
)
zett a héten, hogy kapusi állást vállalna. A
kedélyes bácsi, harkály se szeretné"^
ismét
hivatásának
megfelelő
rangjára
fogja
v
takarítónők és mosónők tisztes szakmáját is
Utánara szaladnának az utcán, ha
^ja"
társadalmat.
fenyeget! a munkanélküliség, 25 takarítónő és állítani a közért dolgozó ügyvédi
lapot hordanék. Tinektek való ^ f L é b ^ í
A harkály nem törődik senkivel, 1 0
mosónő keres helyet a munkaközvetítő útján.
bo»
Az előadást Simon Elemér igazgatóhelyetpog,
mert
olyan
ostobák
azok
a
bogar<
•
A napszámosok között is nagy * munkanél- tes szavai vezették be és ugyancsak ő köszönte
fl
minden
csengetésre
kidugják
m ísi''
küliség, a héten 610 uapsxámos keresett elhe- meg az előadást. Bejelentette ezután, hogy a
Hamm. máris belemerültek n m e g s ' b ó n
lyezkedést, köztük 37 nŐ jelentkezett nepszá- jövő pénteken a pályavólaeztáei tanácsadósobc. Én azonban untam már a sok
teosmunkára. Útépítési munkákra 115-en je-. rozat keretében dr. Batüfalvy
dó, dologtalan, embert, főinyolc ut*n
„e ;
János egyetemi
tam a tömeget, l g az eset foiyt«[iI
9°
lentkeztefc
tanár az orvosi pályáról tart előadást.
tudok.
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Horgosi öngyilkost szállítottak be a mentők
a szegedi klinikára

SS OK GAZDAG CIRKUSZ

szenzációs előadásait. A cirkusz még három naoig marad

raonkáf keres: 1851

Nonkáf Kaphat: 15

Csökkent az ügyvédek száma

Németországban

leszállítják

a husadagof,

a Nagyváradra jön, karssie fel
az újonnan megnyílt vo'.t

a vajadagot fe!emelík
Berlin, május 16. Június 2-án kezdődik az
ú j élelmiszerszétosztási periódus Németországban, amelynek az az érdekessége, hogy leszállítják heti 100 grammal, 500 gramról íOO gramra a húsadagot. Ugyancsak leszállítják a nehéz
es nagyon súlyos munkát végzők, heti húsadagját 1200 gramról 1000-re, illetve 1000 gramról
800-ra. Változatlan marad a gyermekek húsadagja, valamint az éjjeli munkát végzők húsellátása, Ugyanekkor felemelik a vajadagot és
lehetővé teszik, högy a kenyérjegyek egy részét évkor jegyekre lehessen átcserélni.
A húsadagok leszállításának az az oka,
Kegy a háború kitörése óta a német birodalom
húsfogyasztása állandóan növekedett. Jólinformált helyen ezzel kapcsolatosan rámutatnak
arra, hogy a német katonák sokmilliós létszáma is növekedett, ami annyit jelent, hogy a
haderő húsadagját is lényegesen emelni kellett- Emellett jelenleg több mint egymillió külföldi munkás dolgozik Németországban,
amihez hözzá kell még számítani a több mint Mtmillió
hadifoglyot.
A párthivatalos „Völkischer
Beobaehter"
azt írja a rendelkezésről, hogy senkitől sem
várható. högy örülni fog húsadagja csöklcentésénék, de mindenki tndja, hogy Németországnak alkalmazkodnia kell a háborús szükségleteihez és így meg kell, hogy értse ezt az intézkedést is. A többi között rámutat a V B a
takarmánykészletben mutatkozó hiányokra, ennek 20 százalékát külföldről kellene importálni, de a háború határt szab az ilyen importnak. Végül hangsúlyozza a „Völkischer Benbachter", hogy Németországnak
az ellátás
terén is számolnia kell a hosszú időre szóló gazdálkodás követelményeivel.

Felszabadulási ünnep Horgoson
(A Délmagyarország
munkatársától)
Vasárnap, 18-án délelőtt tartja Horgos felszabadulási ünnepét, amely egésznapos műsorral
imiékezik meg az elmúlt évek szenvedéseiről
és a feltámadás öröméről. A felszabadulási ünnep rendezősége díszes meghívót bocsátott ki,
amelyen meleg szeretettel hívnak meg mindenkit, aki részt kíván venni Horgos örömünnepében. Az ünnepi műsort reggel hét órakor a
temetői honvédsír megkoszorúzása nyitja meg,
majd tábori misén vesz részt Horgos lakossága, ahonnan zászlók alatt a község főterére
vonalnak az ünneplők. A felszabadulási ünnepségen szavalatok és ünnepi beszédek hangzanak el. Utána bözebéd lesz a Kenyeres-vendéglőben. Délután térzene a Főtéren, este műsoros estet rendeznek a Gyöngyösbokréta felléptével, utána reggelig tánö.

160 mázsa kötés vetőmagot
oszfaoak ki
vadvizes szegedi gazdáknak
(A Délmagyarország munkatársától) A Vadviiok késői levonulása miatt sok szántóföld még
mindig bevetetlen, ezért vitéz H o r v á t h János
gazdasági felügyelő, a szegedi gazdasági felügyelőség vezetője szükségesnek látta, hogy a szegcdi gazdák részére kölcsvetöniagot igényelje© A
köles ugyanis az egyetlen szemestermény a kukorica mellett, amelynek elvetéséve) a gazdák még
nem késtek el. A földmüvelésügyi miniszter Sze'•fed területén 1(50 mázsa kölesvetőmag kiosztását
engedélyezte. A vetőmagból 100 holdon alóli rászorult gazdák kaphatnak. Amint Horváth felügyelő a közigazgatási bizottság csütörtöki ülésén bejelentette, a / igénylések Folyamatban vannak. Bejelentette ezenkívül a felügyelő, hogy a
gyapjutermelés fokozására elsőrendű tenyészbárányokat osztanak kl Szegeden. A bárányok- ára da•'abonkint 15 pengő. Szarvasmarhaállományunk
feljavítására 100 darab választott üszőborjút is
akartak kiosztani. A vételár 40 százalékát a
földművelésügyi miniszter viselte volna, euuek ellenére a gazdák csak 20 boriut igényclfffc
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nagyszállódét. — Teljes komfort — Hideg-meleg folyóvíz — Légfűtés — Lift — Tágas hall és társalgó —
'1 elefon.
Polgári árak.

Szeged faellátása
Kiskereskedők az ellátás biztosítását és a sérelmek
klkQszdbőlését kérik
(A Délmagyarország munkatársától)
Pénteken délben a szegedi fakiskereskedők küldöttsége jelent meg a városházán dr. Pálfy József
polgármester előtt. A küldöttség tagjai előadták Szeged faellátásával kapcsolatos panaszaikat. Elmondották, hogy általában nagyon kevés fa érkezik Szegedre, átlag napi 3—4 ragon
az a mennyiség, ami a szállítási és egyéb nehézségek mellett Idáig jut, ebből azonban a
kiskereskedők nem részesednek, mert a nagykereskedők
maguk mérik el kicsiben. Néha
nagyobb mennyiség is érkezik, így például a
Baross-Szövetségbe tömörült kereskedők nemrégen kaptak 80 vagon fát, ebből azonban
osak a tagok kaptak és a kiskereskedők, akiknek legnagyobb része nem tagja a Barossnak,
mert nincs annyi pénzük, hogy viselni tudják
a belépéssel járó költségeket, megint árú nélkül maradtak. Hyen körülmények között
a város fakereskedelmét li nagykereskedő tartja a kezében — mondották a küldöttség tagjai
250 kiskereskedő pedig üres raktárral, egy
kiló árú
nélkül kénytélen vevőit
nap-nap után
visszautasítani.
Hasonló a helyzet a faszén fronton is — panaszolták a kiskereskedők. Szegeden csak három nagykereskedő árul faszenet, — de csak
egy ad át árujából a kiskereskedőknek, a másik kettő szintén kicsinyben méri szét készletét
A küldöttség ezután a következő kéréseket
terjesztette elő:
1. Hasson óda a polgármester, hogy a nagykereskedők csak nagyban árusíthassanak
fát,
kicsinyben ne.
2. Rendelje él, a polgármester, hogy a Szegedre érkezett famennyiség
80 százalékát a
nagykereskedők adják át a kiskereskedőknek.
Kérésüket azzal indokolták a küldöttség
tagjai, hogy

a város zavartalan 'és arányos faellátása kívánja a* előterjesztett intézkedések foganatosítását.

Párisi Nagy áruház Rt.
Szered 'fsekoitlcs ésKiss-ufca sarok
HÁZTARTÁSI FÉMÁRUK
ludiáner sütő
Litografált kártyatányér
Csokoládé reszelő
Bádog szappantartó
Nyeles teaszürő bádogból
Félgömbőlyü reszelő
Alumínium hamutál
Aluminium teaszürő
Bádog porcukorszóró
Szegletes füszertonna kicsi
Asztali gyufatartó
Kombinált lapos reszelő
Aluminium borotva szappantok
Derelyemetsző
Edény alátét drótból
Bádog tölcsér
Flit-pumpa
Kézi dióreszelő
Kenyérpirító rács párra
Kerek galuska szaggató
Burgonyaprés

—il
14
—.14
' —14
—18
—.18
—.18
—18
—.18
—22
—24
-.2-1
—24
—.24
—J26
—.48
v —58
P 1.08
P 1.28
P l.(W
P 2.48

A külvárosok szegénysorsú lakossága ugyanis
a kiskereskedőknél szokta beszerezni faszükségletét s ha a kiskereskedőknek nincs fájuk
a külvárosi közönség nem tud hozzájutni tüzelőanyaghoz.
A
kiskereskedők
exisztenciális
helyzete is megkívánja, hogy a Szegedre érkezett fa arányosan oszlassék el. A 14 nagykereskedő egyéb árúcikkeiből is szépen tud keresni a tüzelőanyag mellett, a
kiskereskedők
azonban egyedül a tüzelőanyag
árusítására
vannak utálva, hogy megélhetésüket biztosítsák.
A polgármester megértéssel hallgatta a küldöttség által előadottakat, megígérte, hogy rövid idő alatt kivizsgálja az ügyet és a lehetőség szerint orvosolja a panaszokat
• • • ^ • • • • • • • • • • • • • D M M B M H M M I

P. Borbély István befedező eleadása Krisztus istenségéről
(A Déhnagyarország munkatársától) P. B o rb e l y István jezsuita házfőnök
szombaton
folvtatta Krisztus istenségéről és az ujabb
vallástörténeti kutatásokról szóló fejtegetéseit
az Actio Catholica előadássorozatában.
Dr. B e c k e r
Vendel tanügyi főtanácsos
megnyitó szavaiban hangoztatta, hogy a kérdés á kereszténység egyik legfontosabb problémája. amely Krisztust az Isten fiává teszi
és kiemeli emberségéből.
P. Borbély István először a vallástörténet:
kutatások sajátos módszerét ismertette, majd
három problémakört vetett fel Krisztus isten'
ségével kapcsolatban. Az első: Krisztus szűztől'
való születése, a második: honnét eredthet az
hogy történeti személyt az Evangélium
és
SzeDt Pál istennek nevez; a harmadik: a
meghaló és feltámadó Krisztns személyének
misztériumba való beállítása. Mindegyik Kérdésre igen alapos theológiai felkészültséggé)
adott kimerítő feleletet. Előadása ntán hSsszasan megtapsolta a hallgatóság.
Végül Becker Vendel köszönetet mondott
dr. Somogyi József főiskolai tanárnak, a szabadegyetemi ciklus megrendezésért.

I

bolgár szobranie elnökének
távirata
a magyar képviselőházhoz

Budapest, május 16. A bolgár szobraaje elnöke,
L o g o s z e t o w , az alábbi táviratot intézte T ásná dy-Nagy Andráshoz, a képviselőház elnökéhez:
»A mai uapon munkára ismét összeült bolgár
szobrán Je üdvözli Nagy méltóságod személyében a
magyar képviselőházat és a magyar nemzetet vitéz magyar fegyvextársainknak a balkáni hadjáratban való részvétele alkalmából, amely a leigázott magyar és bolgár területeknek adta vissza
szabadságát.*
Az üdvözlő táviratra T a s n á d y-N a g y András a következő választ adta:
»Ugy a magyar nemzet törvényes képviselete,
az országgyűlés képviselőház© mini a magam nevében bálás sziwel köszönöm Lxcellenciádoak és
Excellenciád utján nemes fegyvertársunk és barátunk, a bolgár nemzet törvényes képviseletének, a
ssobranjénak üdvözletét, amelyet a balkáni felszabadító háború dicsőséges befejezése alkalmából
hozzám, mint a magyar képviselőház elnökéhez
intézni szivos volt. Isten áldja Bulgáriát és tegye
áldásossá bartásógunkat.*

OfiEHSGYSRORSZíG
SZOMBAT. 1341. MÁJUS 17.*

másom Mimii fagázas aoféüusz

Budapest, május 16. Az anyaghiány a tudom'ányös kutató intézeteket már hosszabb idő
óta újabb és újabb pótanyagok gyártására
buzdítja. Az egyik legfontosabb üzemanyag a
nyersolaj, amelyben mutatkozó hiány késztette a tudományos köröket arra a gondolatra,
hogy nem lehetne-e valami más anyaggal pótolni. A Cseppfolyós motorhajtó anyagok pótlására és olcsóbb üzemanyaggal való helyettesítésére elsősorban a mezőgazdaságnak van
szüksége, de a személyautó és a teherkozlekedés szempontjából is nagyjelentőségű, ha a
nyersolaj helyett más olcsóbb anyagot lehet
felhasználná A Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet évek hosszá során át folytatott kísérleteinek eredményeként az egyik legnagyobb közlekedési vállalat elhatározta, hogy
•fagázos autóbuszt állit be a forgalomba.
Az
első ilyen autóbusz bemutatása pénteken délelőtt tortént meg a vállalat telepén. A bemutatón megjelent Varga József kereskedelmi
miniszter is. A miniszter és kísérete beszállt
a fagázzal hajtott autóbuszba és körsétát tett
a fővárosban.

Sfamone-rentfszerS
színtársulatok a felszabadult
Délvidéken

A |0YÖ htten hozzák nyilvánosságra,
kl lesz Horvátország királya
Hivatalos rtimai kiiroK szerint a z u i iiorrat k i r á l y s á g
neguon

tonfos európai

Róma, május 16. Római Hivatalos körök nem
Hajlandók semmiféle közlést tenni arról, Hogy
ki fogja viselni a Horvát királyság koronáját.
Minthogy a monarchia és a monarchisztikus
intézmények' a nép széles rétegében igen nagy
tekintélynek és megbecsülésnek örvendenek,
magától értetődőnek hitszik, mondják Rómában, hogy a jelenlegi körülmények között
egyelőre a hivatalos bejelentés megtörténtéig,
a legnagyobbfokú tartózkodást tanúsítják
a
megkoronázandó uralkodó személyét illetőleg.
Jólértesült olasz körökben úgy tudják, hogy
Horvátország királyát a jövő hét elején fogják kihirdetni hivatalos ünnepség keretében.
Hivatalos

górna!

korukban

esemény

Hogy az új horvát királyság kíkáltisa nagyoX
fontos európai esemény, amelynek jótékony
hatása lesz a Balkán-félsziget és az Adriai*
tengervidék politikájára. A független Horvát*
ország újra a politikai együttműködés és a barátság útjára lép azzal a hatalommal, amely
természetszerű ura az Adriai-tengernek, vagyis
Olaszországgal. Természetes, hogy a horvát
királyság helyreállítása különös jelentőségű
Olaszország szempontjából, ahol azt a, szeren*
esés eseményt nagy rokonszenvvel és elénk ér*
deklődéssel fogadják, annyival ia inkább, mi*
vei Olaszország tevékeny részt vett a függet*
len Horrátörszág megteremtésében. (MTI)

kijelentették,

HÍREK

— Helyszíni szemle az egyetemi füvészkert
áthelyezése ügyébeq. Jelentette a Délmagyarország, Hogy akció indult az Újszegeden levő
egyetemi füvészkert áthelyezése ügyében.
A
jelenlegi, füvészkert ugyanis messze van és
csaknem állandóan viz alatt áll. Az áthelyezésnél két megoldási lehetőségre gondoltak Az
Budapest, május 16. A visszafoglalt Délvi- egyik megoldás az lenne, ha a Cserepes-soron,
dék katonai közigazgatási vezetősége a vallás- a jelenlegi vizállásos részen helyeznék el a
ós közoktatásügyi minisztériummal egyetér- füvészkertet. A másik megoldásnál a Kecskéstésben lehetővé tette, hogy a magyar színját- telep mellett levő üres városi ingatlanra gondoltak. Az előbbi alkalmasabb hely volna, felszás 22 évi száműzetés után a Délvidék területöltése azonban nagyon sokba kerülne. A Kecstén ismét megindulhasson. Intézkedés történt,
kés-telepi telek nem igényelne nagyobb előkéhogy a staggione intézmény keretében a Bocs- szítő munkát, nyomban megkezdődhetnék rajká kulturális központjai kapjanak nyári szí- ta a betelepítés. Ezt állapította meg az a helynielőadásokat. Az erre vonatkozó megbeszélé- színi szemle, amelyet tegnap tartott ezen a
sek már folyamatban vaunak és a színielőadá- helyen G r e g u s s Pál, az egyetem botanikus
sokat tartó színtársulatokat előreláthatólag professzora és K i r á l y i Qszvald városi m ü •
szaki tanácsos. Végleges döntés a helykivámár a legközelebbi jövőben megsezrvezhetik.
lasztás ügyében ezúttal mégsem történt, mert
(MTI1
még gondolkoznak a cserepessori megoldáson.
Az itteni vízállást Ugyanis előbb-utóbb úgyis
el kell tüntetni és tnost próbálnak olyan megoldást keresni, hogy az ujszegedi füvészkert
eladási árából fedezzék a teltöltés költségeit.
Az ügyben rövidesen konkrét javaslattal lépfia valamely korszerű haderő nagy tetteiről
beszélünk, nem felejtkezhetünk meg az illető had- nek az illetékes tényezők-elé.
~ A szegedi polgár} iskolai tanárok ünnepsége.
erő rádiótávirászairóL Ezek a hiradókatouák nélkülözhetetlen eszközei a vezetésnek. Szolgálatuk A polgári iskolai tanáregyesület szegedi köre és
parancsok, helyzetjelentések vételére cs adására, a Margit-utcai állami polgári leányiskola tanári
valamint az ellenséges híradás lehallgatására, testülete 21-én délj 12, órakor a Margit-utcai polgári iskolában ünnepséget rendez abból az alkaesetleg zavarására terjed ki.
lomból, hogy a kormányzó a nyugalombavonuló
Készülékeik mellett az éter hullámain külön
• harcokat vívnak és fáradságos munkával teljesi- B á t b y Zoltán tanulmányi felügyelő-igazgatót eltik kötelességüket, akárcsak a nyilt csatatéren ismerésben részesítette a polgári iskolai oktatás
szolgálatában szerzett kiváló érdemeiért. A kitünharcos bajtársaik.
tetést az ünnepség keretében adják út a kiváló
Munkájuk a vezetés hadműveleti tervének meg- munkássága pedagógusnak, aki egy életet töltött
valósítását teszi lehetővé. Sokszor az egész bar. él • a polgári iskolai oktatás szolgálatában. A
cászati vezetés eredményessége egy-egy rádiótáv- Himnusz eléneklése után dr. T u k a t s Sándor főirásztól függ. Ugyanis sok esetben a rádión kí- ispán beszéd keretében nyújtja át a kitüntetést,
vül más összeköttetés nem áll rendelkezésre. Pl. majd dr. B a l o g h Ányos tankerületi főigazgató
A távbeszélővezetéket az ellenség szétlőtte, a je- mond beszédet, a tanári testület nevében K o c z lentő motorkerékpárosok nem találnak
járható k á s Sándor igazgató beszél, a tanítványok képUtat, valamint más híradóeszköz alkalmazására
viseletében S z a b ó Julianna köszönti a nyuganincs mód.
lombavonuló igazgatót, végül a tanárok körének
részéről K r a t o f . i l Dezső elnök, gyakorló polMár békében is igen magas követelményeknek
kell eleget tenniök. Nagy és fáradságos munkával gári iskolai tanulmányi felügyelő-igazgató mond
beszédet. Az ünnepség műsorát az iskola énekkasajátítják el az adó, vevő és rejtjelző készülékek
rának számai egészítik ki.
kezelését, nem keyésbbé a morsejelek kifogástalan
adását és vevését.
— 120 ezer lakás pusztult el Finnországban.
Méltányolni azonban a rádiótávírász felelősség- Helsinkiből ielcntik: Finnország legégetőbb
szociális kérdése a lakásépítési kérdés. A háteljes munkáját csak az képes, aki tudja, hogy a
készülékek kis hibás kezelése mellett nedves er- ború következtében Ugyanis több, mint 120.000
dő, közelfekvő vasútvonal, vagy magasfeszültségű lakás pusztult, el, amelyeknek legnagyobb révezeték az egész rádióösszeköttetést megbéníthat- szét máig sem tudlak'"pótolni. Az országgyűlés most 200 millió márkát szavazott meg lata, vagy egy-két tévesen vett morsejel _ e gv igen
kis rejtjelzö hiba — az egész hirváltást érthetet- kásépítésre, de ezenfelül — mint egy most közzétett jelentésből kiderül — a magántőke is
lenné teszi.
A jelenlegi háború győzelmes csatáiban a si- mintegy 120 millió márka jiölcsftnt nyújtott
ker kivívásában a hhadócsapat is derekasan vet- lakásépítésre. A kormány eddig nem nyúlt a
reméli,
te ki részét. Fegyelmezett és jól kiképzett kato- kényszer bérlet-intézkedéshez, mert
nák teljesítettek szolgálatot a rádiókészülékek hogy az építkezési kérdést maga a magángazdaság is sikeresen megoldja.
mellett '
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kikiáltási

— Sík Sándor Hódmezővásárhelyen. £ vS*
sárhelyi katolikus középiskolás ifjúság vasárnap délután a Fekete Sas nagytermében műsoros diszgyülést rendez. A diszgy ülés ünnepi
vendége dr. S í k Sándor egyetemi professzoí
a nagynevű papköltő, aki a gyűlésen költeményeiből olvas fel.
_ Orvosi hir. Dr. M c r t z T i b o r belgyógyász
szakorvos katonai szolgálatból visszatérve, rendelését Kálvária-sor 16 (városi bérház) niegkezdta.

Gumival

bélelt

b a b y n a d r a g
korlátolt mennyiségben ismét kapható

Vénoiz

Drogéria

M i k s z á t h K á l m á n utca 5. szám
mmm^mmmmmmámmmmmmmmwtmmmrnmmmmmmmmm
— Harmadáron kapják a szegény rétegek <
vajat és tejet Svédországban. Stockholmból
jelenti a Külföldi Hirek: Svédországban a ke*
vésbbé tehetős lakosság a vajat cs tejet a ren*
des ár egyharmadával olcsóbban kapja, külö-é
nősen, azok, akik gyerekek és öregek eltarta*
sáról gondoskodnak. Az olcsóbb árra csal
azoknak van jogosultságuk, akiknek havi jó*
vedelnie egy bizonyos összeget nem halad
meg.
B e r n d o r f i a i p a k k *
evőeszközök kaphatók
459

^
^Jfr/VD0^

Hungária edényházban

Tisza Lajos körút 55.
(Mihályi fűszerü/lct mellett)

__ Felkérjük a város lakosságát, hogy azok,
akik a Délvidékről jövő hallgatóknak lakást, esete
leg ellátást is adhatnak, sziveskedjepek cimukes
az Egyetemi Diákvédő Irodában, központi egy®"
lem, Dugonics-tér 13. sz., II. 67. ajtó délelőtt
órá's bejelenteni.
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— C'ipőutahánvicudszcr Norvégiában, StoA-"
hóimból jelenti á Külföldi Hirek: Norvégiában ***
vezették a cipőutalványrcudszcrt A cipőutslvanyt©
kat az ellátási hivataltól kérvényben kell kérn*
amelyben meg kell jelölni, hogy mennyi és mUP
cipővel rendelkezik a kérvényező. A kérvény^
egyben beleegyezését kell adnia a kérvényezőn^
hogy a hatóság egy erre a célra felállított rcn
őrsége az igénylő lakásán megvizsgálhassa
adatok helytálló vollát.
—

£ Bélm agya ror s zás
telefonszáma

éjjel-nappal
1 3 — O B

6 y ö r t v - améser vice
Boldogasszony s.-ut 3. 480 Hősök kapuja mellett.
Shelf-service.
lel. 29-09.
fiái-service.
— Névváltozások. A »Budapesti Közlöny* közli a kővetkező névváltozásokat: A belügyminiszter K e l e v é z Ede Sopron városában 1910. évben született, róm. kat. vallású, soproni lakos kérésére jelenlegi családi nevét korábbi céaládi nevére, »K e 11 e r«-re változtatta vissza. A belügyminiszter T á b o r i Antal Csávói községben 1913.
évben született róm. kat. vallású csávolyi lakos
kérésére jelenlegi családi nevét, István nfivü kiskorú gyermekére is kiterjedően korábbi családi
névére »Fischer«-re változtatta vissza, A belügyminiszter S z a b o l c s i
Mihály Porva községben 1893. évben született római kat. vallású,
porvai lakos kérésére jelenlegi családi nevét kiskorú gyermekeire is kiterjedően, korábbi családi
nevére, s S z e l e n c s é k « - r e változtatta vissza. A
belügyminiszter K e r e k József Budakalász községben 1910. évben született róm. kat vallású budakalászi lakos kérésére jelenlegi családi nevét
korábbi családi nevére, »K 1 u v i c h«-ra változtatta vissza. A belügyminiszter D é v é n y i Antal
Budaörs községben 1912. évben született róm. köt.
'vallású budaörsi lakos kérésére jelenlegi családi nré ' t. kiskorú gyermekére is kiterjedően, korábbi családi nevére, »D e i g n e rt-re változta Ma
vissza. A belügyminiszter P e r l a k i József Pilisvörösvár községben 1888. évben született, nóm.
kat. vallású pilisvörösvári lakos kérésére, jelenlegi családi nevét korábbi családi nevére »Pel,ler*-re változtatta vissza.
— Janik-vendéglőben ma flekken és vargabéles.
é s

!an*«ó harmonika
tydonaá'jolc, heged fi stb.

S Y Ei 9 M E R h&sgezei'iixemben,
SZEQED, Kelemen utca 7 sitim.
370
Hadíszempontu iparstatisztikai felvétel az
Egyesült-Államokban. Washingtonból jelenti
3 Külföldi Hirek: Az amerikai gyárosok országos szövetsége most tette meg jelentését a
Termelésirányitó Hivatalnak. A jelentés szerint a m á r liadirendeléseken dolgozó többezer
nagyüzemen felül 18.000 kis- és középüzem áll
készén hadi rendelések teljesítésére. A szövetség vizsgálata 14.077 üzemre terjedt ki. mig
mintegy 4000 további üzemet más szervezetek
vizsgállak felül. A gyárosok szövetségénél bejelentett üzemek köziil 3994 máris hadirendetéseken dolgozik. 2900 üzem
kihasználatlan
gyártási lehetőségekkei rendelkezik, mig 4800
üzem hajlandónak mutatkozott berendezésének kibővítésére, ha nemzetvédelmi rendeléseket kap. Mintegy 600.000 gép áll készen ezekben az üzemekben a nemzetvédelmi program
•gyártási céljaira.
— Jön a »vérkolbásZí. Budapesti jelentés sz©
rfnt a közellátás biztosításával kapcsolatban ill©
tékes körökben felmerült az a terv, hogy népélel.mezési célokra felhasználják az állati vért. A vágóhídon levágott állatok vérét ezelőtt takarmányozási célokra dolgozták fel. Németországban
,kísérletek
eredménye alapján
megállapították,
hogy vérből Ízletes élclmicikket lehet késziteni: a
.németek már évek óta gyártják a vérkolbészt.
Most elhatározták, hogy Magyarországon is megkezdik a vérkolbász gyártását
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
« hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 2 kovács
l' szerszámlakatos, 1 vasesztergályos, 1 vasöntő,
1 asztalos, 2 esztergályos, 5 bognár, 1 kosárfonó, 5 kötélgyártó, 10 cipész, 1 kalapos, 2 borbély, 2 pinoér, 2 napszámos, 1 füszerkereskedő, 6
gazdasági mindenes. Nők: 3, szőpyegszóvönő, 1
szemfeiszedönö, 2 varrónő, 6 höigyfodrásznö, 14
mindenes, 15 mindenes főzönö, 1 szobaleány és 6
bejárónő
— A Jelenkor legújabb számának vezércikkét
élmásy József irta. Frey András az Iszlámról,
Szabó Zoltán Pétain marsallról, Lengyel Balázs
Kazinczy példájáról, Csócsy Imre Andrássy Klára
grófnőről ir cikket. A gazdag tartalomból ki kell
emelnünk Jacques Maritain: Gondolatok a jelenkorban, Egry Gyula: Egy ifjú az ifjúságról, Kéry
László: Ady angolul, Simándi Béla verséi, stb.,
stb.
ÖNNEK, vagy aki az életében szerepet játszik,
•mindenkiről mindent megmond, telki, anyagi vagy
gazdasági sorsáról
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arafológus

Lakásán. Somogyi-u. 11, I. em. 4. egész nap fogad

— Az IBUBz az idei é\ ben
mint etfuig ís —
újból kiadja a nagyközönség kényelmére balatoni
jegyfüzetét: »Egy vidám hét a Balatonon* cimmel. Ez a jegyfüzet bármely balatonmelletti fürdőhelyre, vagy Hévízre érvényes az elő-, vagy
utószezonban, tehát május 1-től junius 22-ig és
augusztus 22-től szeptember 30-ig.
A jegyfüzet
ára Budapestről, vagy a Dunántulról 57 pengő, a
Dunáninnen 59 pengő és Budapestről 380 km. távolságról túlról 63 pengő.
— Zöldhelyi Anna — könyvügynök. Zöldhelyi
Anna, a kolozsvári, nagyváradi és szegedi szinház egykori jól ismert primadonnája bucsut mondott a színészetnek és — könyvügynök lett. A
•Nagyvárad* cimü lap közli, hogy a városban,
nagy sikereinek egykori színhelyén most Márai.
Nyirő é® Tamási-sorozatok eladásával foglalkozik.
Néhány évvel ezelőtt a Vígszínházhoz szerződött
komikai szerepkörben, azonban meg kellett válnia
a színpadtól. — Uj szerepkörében — irja a Nagyvárad _ vígjátékok és operettek helyett regényeket és novellákat kell sikerre vinnie...
-- 23 fagylaltárusitási engedély Szegeden. Miniszteri rendelet értelmében csakis hadirokkantak,
hadiözvegyek, vagy hadiárvák kaphatnak engedélyt az idén fagylaltárusitásra. Ezek közül 20-an
mozgóárusok, hárman pedig a hadirokkantak közül meghatározott helyre kapták az engedélyt —•
Itt emiitjük meg, hogy a fővárosban a fagylaltszalonok, amelyek kizárólag fagylaltot árusítanak,
vasárnapokon nem tarthatnak nyitva. Szegedre ez
a rendelet még nem érkezett le, igy — az iparhatóság információja szerint — a fagylaltszalonok egyelőre vasárnap is nyitva tarthatnak.
— »Hölgyeim, ne r a g a d j u n k . . . * Ezzel
a címmel a ,Makói Újság"-ban olvastuk és
kommentár nélkül közöljük az alábbi sorokat: „Német bajtársaink már azelőtt is szóvátették előttünk, hogy hölgyeink
némelyike kissé
túlságos
viharosan
és tolakodó
módon
nyilvánítja
irányukban rokonszenvét. Nem akartunk hinni füleinknek s nem akartunk egy-két szórványos esetből kifolyóan
kioktatást adni
hölgyeinknek• Ma azonban nemcsak fülünkkel, de szemünkkel
is
meggyőződhettünk
arról, hogy a német bajtársak panasza indokolt, sajnos, nagyon is az. Ezért indokoltnak és időszerűnek látjuk, azt is, hogy
ezúton hiújuk fel — főleg fiatalabb korosztályú — hölgyeinket a mérsékletre. Elvégre szép, szép az a nagy német barátság,
meg is érdemlik derék bajtársaink,
hogy
szeressük őket, de ne
tolakodjunk
ennek a szeretetnek a kimutatásával,
őrizzék meg hölgyeink a magyar nő és a magyar honleány méltóság
át,
jóizlését.
Vonatkozik
et azokra a hölgyekre
is,
akik
azon
a
elmen,
hogy
esetleg gagyognak
valamit németül, sürgős teendőjüknek
tartják,
hogy leszervuszozzanak, lepertusodjanak a legelső útjukba kerülő német katonával s nyakukba
borulva erőltessék rá szegényekre túlságosan fellángoló imádatukat.
Ezt a kérést
elsősorban a megrohamozott német bajtársait felkérésére közöljük a kedves sőt túlkedves hölgyekkel," — irja végül a ,JWakói Újság".
— Megszökött az előleggel. Notórius bűnöző
került pénteken sikkasztással vádolva a szegedi
törvényszéken dr. M o l n á r István törvényszéki
biró elé. V á m o s István dombegyházi cipészmester a közelmúltban többektől cipőkészitési rend©
lést vett fel, a vásárlóktól előlegeket kért, a
pénzzel azután megszökött. A feljelentésekre a Eife.
kaszté cipészmestert Kassán fogták ej a rendőrök az ellene kiadott személyleírás alapján. Vámos a törvényszék előtt nagy nyomorával véd©
kezett. A törvényszék a bizonyítás lefolytatása
után büntetett előéletére való tekintettel négyhónapi fogházbünetésre Ítélte.
— Hirtelen halál. Hirtelen haláleset ügyéiben
rendelt el pénteken a szegedi rendőrség orvosrendőri boncolást Csütörtökön éjjel a Dugonicsutca 26. szám alatti lakásán hirtelen meghalt.
G á s p á r Károlyné 86 éves asszony. Holttestet a
törvényszéki bonctani intézetbe szállították.
— Szeged sz. kir. város Árverési Csarnoka
1941 május 20 és 21-én hivatalos helyiségében 4©
verést tart. mely alkalommal a Városi Zálogház
és Nemzeti Hitelintézetnél 1941 március végéig 1©
járt és nem rendezett tételek kerülnék árverésre
és pedig 20-án délután fél 4 órakor ékszerek, 31-én
pedig ingóságok árvereztetnek. Magánosok érv©
rési megbízásait legkésőbb 21-én déli 12 óráin vállalja az Árverési Csarnok. Igazgatóság.

UÉLMAGYARORSZAG
SZOMBAT, 1941. M Á J U S 17.
Bővérű, kövér egyéneknek, köszvényes betegeknek és aranyérben szenvedőknek reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes »F©
rene József* keserűvíz, biztos, alapos és mégis
enyhe hashajtó hatása következtében, gyakran igen
jó szolgálatot tesz. Kérdezze meg orvosát!
Áramszünet. A villanytelep közli, hogy vasárnap hajnali 4 órától 14 óráig Fodortelepen, Somogyitelepen, Tarjánban és a külső Vásárhelyisugárut páros oldalán nem szolgáltat villamosenergiát.
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— Megjelent a Repülök Lapja. A Magyar Szárnyak repülésügyi folyóirat legújabb száma gazdag tartalommal most jelent meg. A lapban Milch
német vezértábornagy ir a német haderő kiváló
felkészültségéről, Horváth István alezredes világ'
háborús visszaemlékezéseit és Bisits Tibor repülőőrnagy légiháborus krónikáját közli. Udvary Jenő
százados repülőhireket közöl. Ezenkívül Nag^iványi Zoltán novellája, vitéz Hefty Frigyes magassági repülésről szóló beszámolója, stb. teszik változatossá a legújabb számot.
F I G Y E L E M !
CSERÉPTETŐK javítását, átalakítását
NYOS ARON VALLALOM:

János

JUTÁ215

K l n h o f f e r
cserép- és palafedőmester Rákóczi ntca 70 szám.
mmmmmmmm^mmmmmmmmmm^mtmmmmmmmmmm

Lósport
Jelöltjeink u szombati versenyekre;
L Pietrisz —• Basalak
II. Veritas — General
III. Pietrosz _ Dame blancöe — Uccu
IV. Kontrás — Corso
V. Sári _ Csicsóné IL — Pénz
VI. Tenor — Darabont — Gárdista
VII. Felhő IL — Seregély — Láncoa
VIII. Pitykó — Apuka — Kapd le

KOV9ÍCS LAJOS'
fogadóirodát a

Szeged, Feketesas ntca 9. Telefon 20-40.

31^

AZ OLVASÓ ROVATA
N i n c s
a

t e l e f o n á l l o m á s

r ó k u s i

pályaudvaron

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur! Kérem, Kogy
„Az olvasó rovatában" soraimnak helyet adni
szíveskedjék. Megjelent m á r gyakran hasonló'
cikk, de most njra aktuális lett, ezért szeretném az érdekeltek figyelmét felhívni. A napokban a szabadkai vonattal utaztam el a Rókuspályaudvarról és a vonatinduláB előtt jutott
eszembe egy fontos és sürgős ügyet még Sz©
geden elintézni. Telefonállomást
kerestem, de
bizony a pályaudvaron
nyilvános
távbeszélő
nincsenf Szegeden, az ország második városában, ahol az idegenforgalmat akarjuk fokozul,
még a helyi igények kielégítéséhez és a mai
élethez oly nélkülözhetetlen berendezéseket sem
találjuk meg. Igyekezzenek az illetékesek odahatni, hogy szereltessen fel a posta mielőbb
néhány nyilvános távbeszélő állomást, de necsak a Széobenyi-téren, hanem a város minden
pontján, főként közforgalmi, fontos helyeken.
Soraim közléséért maradok tisztelő híve:
(Aláírás.)

Friss

sertés fejláb
kilogramonként 1*40 P.

FRISS

sertészsiger 130 P

kapható a P ? c k

s x a l * m l a y á r

sőt szüpart 12. eláru?itó helyén.

Fel-

ec
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SPORT

D1S L M A G Y A R O R S i í A G
SZOMBAT. 194L MÁJUS 17.

APRÓHIRDETÉSEK
C 1

a d d

támjasbinojfött
Eladó acHmcntea bér*
báz forgalmas piacnál
J5Ü0 P évi bérjövedeleméi 200.600. Háztelek
forgalmas uton
négyszögölünk int 130 pengő.
ÚJSZEGEDEN:
Adómentes 2 szobás bar.
kerttel postánál tU.UAÍ
P. Adómentes villa, 3
szolgás,
fürdőszobás,
nagy kerttel, kőrútnál
lO.OÜO P.
Magasföldszintee pincérét L, \ srobás, fürdőszobás, kerttel bid közelében 16.000
P. Adpusentrs, nj'igab
földszintes,
4 szobás
fürdőszoba©
kerttel
köruirél 22.000 P. Adómentes nri villa, 5 n/n
bás, minden komforttal
kerttel, bidhox közel 30
ezer P. Rókusuti; földszintes ház, 3 lakással,
megosztható nagy telekkel 12.000 P. Hó hűsen templomnál, köves
uíoán, bérház, A lakással, udvari
épüJetlel,
nagv udvarral, fókar
ban' 20.500 P. Magasföldszintes,
4 szobák,
modern és 2x1. szobás
lakással, kertiéi, körúton belül 28.000 P
Emeletes
sarokbérltáa
űrietekkel, fürdőszobás
lakásokkal, Itörnton belöl 24.000 P. Kétemeletes bérház, 8 lakással sugárúton 2300 P
bérjöv 35.000 P Bérház 3x3, 4x2. 5x1 szobáé lakással 3500 P
béri-öv. Bol&oírasszonvVJJB!« rútnál
40000 T
Gyümölcsös
2100 n.
öles. adóm CD! es lakó,i>ázzak fő uton 22.000 P
Szöllő
és gyümölcsös 3 holdas.' Dof maszéken.
tanvával.
varátná] 10.000 P. 25
holdas szántó, tanyával
250 perlésre birialóákoflal, mftatnál 3S.U00
P. 30 holdas szántó, tasvával Bánátban 86r<Xi
V 56. 85. 70. 118 !iolda«
hepáti knrrSs birtokAlku fiúi vételek.

mlurní

i7, M. ingatlanirodánál
Horthy M. n. 2. (Kul

VILLALAKÁST
KERESEK
Újszegeden. elegánsán
berendezett 1—2; szobát
a nyári hónapokra. Értesítés: 13-85 sz. telefo1
non.
•
Kapualatti kis' bútorozott szoba kiadó, vidra
n. 3.

iZícIhel/íi^Q
Keresek Felsővároson
száraz, földszinti szoba,
konyhás lakást: Rendes fizető jeligére.

Keresek őszre kétszobás lakást, esetleg magánházak Belvároshoz
uent lul messze. Rendes
lakó jeligére a kiadóba. M
8-10
SZOBÁBÓL
álló épületrész állami hivatal
részére
keresek. Közvetítőt
dijazok;- Ajánlatokat
Szeged, Faragó u. 18
Tel. 18-04-re kérek

Permetezést, kertgondozást. pakirozást olcsón
vállalok. Csonka Antal.
Újszeged, Csalogánv u.
3 sz.
'
Kifutónak 16-18 éves
fiút fejveszünk. Tejüzem. Aradi utca 5 sz.
önállóan dolgozó fodrász kisasszonyt felveszek. Pusztaszeri fodrász. Kelemen u. 12.
Kereskedő segédet paprikacsornagoláshoz felveszek. Faragó u. 18.

UáptoAÜLSi
achnfjnnjotJ:
Rendes bejárónőt minden másnapra felveszek
Széchenyi tér 7. T. 18.
Bejárónőt
kanna' mosogatásra
felveszünk.
Tejüzem, Aradi utca 5.
Bejárónő
felvétetik
Polgár u. 24, 11. em. 3.

t«»r«s-fehérch
indulnak

Molnár v: 8 sz, ház eladó, köves HiOu villamoshoz közei, gazdálkodónak igen alkalmas.

levelezéséi",
bélyegért most nagyon magas árat fi
zetek. Bélyegkeres<edés. IsRoía u. 20
Telefon 3943.
348
Rövid fekete
angol
mechanikás zongora —
sürgősen eladó. Csongrádi sugárut 52, fdsz.
Férficipő 43. alig használt és cgv utazóbörönd eladó. Somogyi u.
22. Berénvinél.
Alig használt mélv,kék
gyermekkocsi eladó, —
Pusztaszeri u. 15.

MtÖRtiflíS

A SZEGEDI
NÉPBANK
SZÖVETKEZET
értesiti igen
tisztelt
Tagjait és Üzletfeleit,
bogy helyiségeit 1941
májíis hó 19-én Széchenyi tér 12 szám alntli
uj székházába helyezi
át.
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A hét elején olyan értesüléseket szerzett s
Szeged Kisuczky sérüléséről, hogy a játékos állapota annyira javult, hogy vasárnap már rendelkezésére állhat az együttesnek. Kisuczky pénteken közölte, bogy sérülése rendbejött, és vállalja
a vasárnapi játékot Ilyen körülmények között
eldőlt volna a csapat összeállításának a kérdése,
ha Nagy történetesen nem sérült. Ezért ugy határozott a vezetőség, hogy abban az esetben, ha
Nagy nem állhat rendelkezésre, akkor nem Serfőző, hanem Gyuris fogja helyettesíteni. Ez a csapat játszik vasárnap a Törekvés ellen:
Tóth--Szabó, Raffai—Ladányi, Bai óli, Bertók
—Bognár, Kisuczky, Kalmár, Mester, Nagy (Gyuris),
Az együttes vasárnap reggel Hesser Tibor
edző vezetésével utazik Budapestre. Most történik hosszú idő óta először, hogy a futballisták
többsége, 10 játékos, együtt teheti meg az utat a
fővárosba.
A Törekvés ebhen az összetételben veszi fel a
"harcot:
Kiss—Lőrinczy, Kónya—Szűcs, Róják, Gararaszegi—Zörgő, Kardos, Kiss TI., Déry, Dobav.
Dobay, a kiváló erdélyi futballista, aki többször volt román válogatott és akinek ez lesz az
első szereplése a kőbányai csapatban. A kél
együttesnek ez lesz nyolcadik találkozója bajnoki küzdelem keretében. Az évek folyamán igy alakult a két csapat egymásközötti mérkőzésének az
eredménye: 1:1. 7:1, '5:1, 2:2, 0:0, 2:3, 1:3. A Szeged tehát mindössze kétszer győzött a kék-fehérek ellen.
—oOo-*
Ssfíos l. társzik a
az
már

Vasalásban,

fguetemistáhnái

„ c s a k " néfiu t á t é k o s szereplése

fillérért
a

Kflgj játéka
bizonytalan
a Szegedben

blzonqfalan

Jelentette a Bélm&gyarország, hogy a Vasutasban Sajtos L sérülésé nehezíti meg az össaetetelt.
Sajtos L, bár dagacít még a lábfeje, résztvett az
edzésen, igaz, hogy csak a jobbiábát használta, a
jelek szerint szerepelni fog. Ebben az esetben az
a csapat játszik, amelyik az eddigi bajuoki küzdelmekben jól megállotta a helyét:
Papp—Domonkos, Sajtos I.—Sebők II., Balogliy, Varga—Sebők L< Borbély L,.Péü, Borbély
II., Kecskés. Ha Sajtos 1, valami oknál fogva
mégsem állhat rendelkezésre, Gyöngyössy játszik
a helyé©
Az egyetemistákmii pénteken némileg enyhült
a helyzet Annyi történt, hogy öj; futballista közül, akinek a szereplése eddig bizonytalan volt,
Solt rendelkezésére áll az együttesuek. Kulozsi,
Herczcgh, V'icsay és Palaky ÍJ. szereplőse a játékosok szabadságolásától függ.
A Vasutas-stadion vasárnapi programja iránt
fokozódik az érdeklődés, hiszen három olyan
meccs keiül eldöntésre, amely részben a bajnokság, részben a kiesés kérdésére ad feleletet.1 A
Vasutas—Pénzügy és a SzEAC—ETO találkozó
mellett, itt játszák le — amint ismeretes — a
Postás—SzTK I. osztályú rangadót is.
v-oOo—
X A SzEAC óvása « Szeged H í . ellen, A
SzEAC megóvta a Szeged III. ellen 3:11 arányban elvesztett alföldkerületi L osztályú bajnoki
mérkőzését, mert szerinte Szabó jogosulatlanul
játszott. Szabó, aki állandó NB L osztályú játékos, nem szerepelhetett volna az aiföldkerületi
bajnokságért'küzdő csapatban _ mondja az egyetemisták óvás©
X A Vasutas lemondta © szabadkaiak és a
/rutaiak elleni mérkőzését. Megírtuk, hogy a szabadkaiak május 22-re Szegedre ajánlkoztak a
Vasutas ellenfeleként, mig a zentaiak otthonukba
invitálták a piros-kékeket. A tárgyalások még nem
fejeződtek be, de minden további megbeszélést
abba kellett hagyni, mert a MA V Liga értesítette
a SzVSÉ-t, bogy május 22-én le kelj játszania a
Testvériség elleni II. osztályú vasutasbajnoki
dontöt. A fordulatról a Vasutas értesítette a szabadkaiakat és a zentaiakat A Testvériség elleni
meccs Szegeden lesz.

X Az edzéshiány miatt nem vehetnek résat 8
szegediek a budapestl njono-uszóversenyea. Vasárnap rendezik Budapesten az országos njoncuszóversenyt, amelyen eddig mindig nagy szerepet játszottak a szegediek-. A szegediek idei szereplése az ujeiicversenyeu elmarad, mert. eddig
még nem állolt módjukban edzeni. Az idő kedvező alakulása azonban tehetővé teszi, hogy hétfőn mind a SzUE-ban, mind a Vasutasban megkezdődjék a munka. — Fehér J. István, az úszószövetség déli kerületének az elnöko S z a b a d k á n
tartózkodik, hogy a bácskai uszösportnak
anyaországba való beszervezését végrehajtsa. Erdély egyrószének hazatérésekor szintén Fehér J«
Istvánra bizták ezt a feladatot

KÖZOAZDASÁG
)( Mi újság a budapesti élcliniszerüagyvásár*
telepen? A Magyar Vidéki Sajtótudósitó budapcs jelentése szerint május 9-től 15-ig a vasnti
felhozatal az ciőző héttel szemben emelkedett,
épp ugy, mint az élő- és vágottbaromfi felhozatala, viszont a tojásfelhozatal csökkent A élőbaroml'i piacon a lanyha kereslet hatására a csirke ára 40—50, a ruca ára pedig 30 fillérrel eb
csóbbodott kilónkint. A vágottbaromfi piacos
vontatolt a kereslet, a tud és a ruca ára 20 fillérrel drágult, a pulykáé 10 fillérrel csökkent ki'
lenkint. A tojáspiacon a selejtes eredetű áru 10
fillérrel drágult. A zöldség- és főzelékféléknél a
kelkáposzta és a külföldi újdonság zöldborsó ára
10, az uborka ára pedig 50 fillérrel csökkent, viszont az apró hegyes zöldpaprika, a vöröshagy*
ma és a zeller ára 10, a petrezselyem ára 14, S
tölteni való zöldpaprika ára 60 fillérrel emelkedett. A többi árucikknél csak a szokásos 10 fillérig terjedő árhullámzás volt tapasztalható. A
gyümölcsféléknél az árak változatlanok. Mint újdonság megjelent az Újvidékről beérkezett cseresznye 5 pengős és a kerti nemesitett szamóca
4—5.50 pengő kilónkinti kezdő áron,
—o()o-

TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat. A több napig tartó mozgalmas üzlet után ma, kedvetlen és rendki*
vül üzlettelen hangulatban nyitott a tőzsde. A®
ösztönző hirek hiányában az üzleti tevékenység
eleinte úgyszólván teljesen hiányzott a piacon.
Később az egészen kis vételi érdeklődést a részvényekben jelentkezett áruhiány nem tudta kielériteni, úgyhogy a nyitáskor alacsonyan jegyzett ér*
tékekben mérsékelt árjavolás következett be, főként a Bauxit, a Kőszén, a Fegyver, a Ganz és *
Cukoripar részvényekben, mig a Rima és a Nasici
egy árnyalattal alacsonyabban állt A többi értékok megtartották előző napi árjegyzésüket. A főz®"
de jól tartott irányzattal zárult. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 227.—, Kőszén 6C9.5,
Ganz 32.8. Izzó és Szegedi keuderfouógyár —.—.
Zürichi dcvizazarF't. Páris 9.67 fél. Lopdű*
17227 fél, Newyork 131.—, Milánó 21.75, Berlin
172.50, Szófia 4.25, Bukarest 2.—
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyam"!. AB*
gol font —.—, belga fr. — . dán kor. ——. éP
nár
, dollár 315.00-350.00, francia frank
—.—, hollandi forint —.—, cseh-szJovák koron*
_ _ (20 K-nál nagyobb címletek kivéielével),szlovák kor. 11.45—11.75 (20 Ií-nál nagyobb cim'
letek kivételével, kanadai dollár 250-ÍX)0. 'ev*
Icu 3.20-3.40, lira 17.40-17.90, német márka
, svéd kor. 71.70-72.70, svájci frank 79.6S80.60.
Budapesti terménytőzsdczárlat. A gabonatőz®*
dén az árak változatlanok.
Budnwesti terménytőzsde hivatalos árjegjz« sfc
Buza " kg-os 24—rozs 71 kg-on 20.—, sörárpa
kiváló 27.00, L 26.00, sörárpa 25.—, takarmányár*
pa 22—, ipari árpa 68 kg-os 24—, zab 41 kg"®®
22.70. kukorica 19.80.
Szerkesztésért éa kiadásért felelj
BEREY
GÉZA
főszerkesztő,
.
a Délmagyarország Hirlap- és Nvomdavállaíat
ügyvezető-igazgatőj©
Szerkesztőség: Szeged, Rudolf-tér 6„ !. cm. szakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. —
hivatal: Szeged, Aradi-utca S. — Telefon ( s " r
kesztőség/ kiadóhivatal és nyomda): 13-06
Kiadótulajdonos:
#
Délmogyarország Hirlap- és Nyomtfavállalaf^,
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógéré3
Szeged, Kálvária-utca 14., telefon 10-8A
FtlsKla üzemvezető: Ablaka igtváa.
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