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KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP

Mára váriák a német-francia
megegyezés közzétételét

Amba-Alagit elfoglalták az angolok, az aostai herceg
fogságba esett — A vitézül harcoló olasz katonáknak
az angolok meghagyták fegyvereiket

Papén nagyfontosságú tárgyalásai Ankarában

A vichyi kormány a vele szemben megnyilatkozó amerikai állásfoglalással kapcsolatban ugy
nyilatkozott, hogy a szíriai repülőterek elleni angol támadásokat nem kívánja angol részről Franciaország elleni akciónak minősíteni. Ujabb, francia kormánykörökből származó közlések szerint
iVichy továbbra is azon az állásponton van, hogy

A német repülőgépek esak kényszerleszállást hajtottak végre a s z í r i a i repülőtereken. Utalnak még
arra, bogy ezek a repülőterek a győztes hatalmak
kiküldött bizottságainak ellenőrzése alatt állanak
s igy a francia kormány nem tondelknzik szabadon velük

A francia nadiflzcmch bomMiésára készülnek
az angolok ?
Basel, május 19. X Baslef. NacKricktm londoni különtudósí tójának jelentése szerint az
bgésa angol sajtó annak a véleményének ad
kifejezést, hogy Vichy Németországgal
Waló
szorosabb együtt működésre határozta el magát., Ennek következtében lehetséges, — írják
az angol lapok —, hogy Nagybriiannia
megváltoztatja volt
szövetségesével,
Fran'ciaor^t
izággal szemben követett
eddigi
politikáját.
liondoni jólértesijit körök meg vannak győződ>« arról, Hogy a vichyi kormány nem szándcfc&Jtft háborút üzenni Hrigliánák. EMicn a magatartásában ugyanis számot vét a francia
közvélemény hangulatával.
X némöt-franda megállapodás tartalmát illétőetí Londonban különféle találgatások l«thak napvilágot, X Sunday DispatöH felteszí,
Németország arra törekszik, hogy a német,
olasz, spanyol és fran'da flottát egyetlen mgy

cwr&pai flottává 'építse Iá. X svájci lap lehetségesnek tartja, hogy az angol légierő repülőgépei a jöv&bcn bombatámadást
kísérelnek
meg a megszállóit FrandSaotsaáp belseje elten,
nctnesák a partvidékek elleti, kane-m leülöitösen
a páriskörnyéJci hadiüzemet:
ellen,
amelyek
Németország számára dolgoznák, (MTI)

adnatt

Na Jelentést
hl
a nemet francia megállapodásról?
Berlini, május 19. Berlini polifik'ai korokben
ncin tartják kizártnak, bogy kedden hivatalos jelentést adnak ki a német—francia tárgyalásokról.
A nemzetközi sajtó egy részében megjelent feltevést, hogy Páris átkerül a meg nein szállott zónába, német részről nem erősítették meg. Nem
tudnak Berlinben arról sem, hogy uj megállapodások érvénytelenítik a 'fegyverszünet feltételeit.
(MTI)

üazaeiigediK nemet íoősáéftól
a wiSánnaiiorus francia hadifoglyokat
VicJi'y, május 19. X Német Távirati Iroda f vezetéséhez szükséges. Még
tanulmányozzák
lelenti:: Hivatalosan közlik, hogy a német- ' azt a tervesetet, amelynek értelmében a hadifrangia tárgyalások továbbra is kedvező
me- foglyok csoportjait hazaengedik. Az eddig elderben haladnak, TcrvbcveUck, Hogy a roegvál- ért első eredmény az, hogy hazaengedik a ha'ozott északi cs nyugati övezetekbe beutazási difogságból mindazokat az altiszteket cs közleengedélyt adnak ipari és mezőgazdasági válla- gényeket, akik a világháborúban
a tűzvonalW o t tiszt viselőinek és vezetőinek, ameunyi- ban harcollak,
azok jelenléte a vállalatok ós gazdaságok

Amba-Aiagi körülzárása
Js'tnnbul, május 19. Kairói jelentések vasárP beszámoltak arról, Hogy az abessziniaá
,o!,1sz haderő végső déli támaszpoutját: "Amba
f ' i g i t körülzárták' a brit csapatok. Ezeket a
.•Mentéseket az olasz közlések megerősítették.
7 város stratégiailag
igen erős, vár szerűen
hitették ki mindenfele támadás ellen. A' Ta5a

ros stratégiai helyzetét Csupán aZ gyöngíti
meg, Hogy miniéit erődítés észak felöli támadás elten van fjclsorafcoztátua, a brit Csapatok
legutóbb dcl felöl támadták meg a várost,
ahol nem ilyen erősek a védelmi berendezések.
Vasárnap folyamán, az 'olasz jelentések szerint,
az angolok elfoglalták a délabessziniai Adélát.

i

j Kelt-tafrilábaa "unba-AD-i védőcsapafai, gmtk a vj-jökiv ellenálltak,"miután élelmiszer és

nátosok* 8.1 centiméteres mozsárszázada, a »Sa*
voyai gránátosok* 10. ezredének géppuskazászló*
alja, a Savoyai gránátosok 00. tüzérezredének 4
és 3. csoportja, a királyi tüzérség.'43. csoportja ősi
a 7.5 centiméteres tüzérség' 24. csoportja kütónüsen kitüntettet magát.
r
Az ellenség vitéz katonáinknak bátorságuk ej*
ismeréseképpen megengedte, hogy megtarthassák
fegyvereiket, a tiszteknek meghagyták revolvereiket és elrendelték, hogy Aniba-Alagi védöcsapatai az állások elhagyása alkalmával az angol
csapatok elölt — amelyek elölt tisztelegni fognak
— fegyveresen elvonulhassanak.
Az aostai herceg osztozik csapatai sorsában*
A dzsimmai és a gondari szakaszon az ellenállá*
tovább tart. (MTI)
Róm a , május 19. Az olasz közvélemény a hét*
löi déli hadijelcntésből szerzett tudomást Amb*
Alagi elestéről és az abesszíniai ellenállás be«
szüntetéséről. Amilyen szomorúságot okoz minded
olasznak a hősies keletafrikai erők és velük együtt
az aostai herceg fogságba kerülése, valamint K«*
letafrika n a gy részének ellenséges megszállás al<
kerülése, ugyanolyan büszkeséggel tölt el minden*
lót, hogy a kelelafrikai olasz hadsereg hősiességét még az ellenség is elismerte. Hangoztatják a*
olasz lapok, hogy az abesszíniai események nens
gyengítik az olaszokban azt a meggyőződést, bogj;
Keletafrika teljes egészében vissza f o ; t é i n j
Olaszországhoz. (MTI)

Mozgósították Líbia
minden gazdasági vállalkozását
Ráma. május 19. Líbia főkormányzó ja elrendelte a gyarmat, minden közgazdasági
vállals
hozásának polgári
mozgósítását.

Montenegró: önálló állam lesz
Róma,, május 19 Ansaldo, a Telegrapho vasárnapi számában bejelenti, hogy a közeljövőben újból felállítják az Olaszországgal szóróst
kapcsolatban lévő Montenegró
államot,

A spanyol kormány átalakítása
Hadfid, május 19. A' spanyol kormány átalakítása alkalmával Don Benjumcnt pénzügyminiszterré, Miguel Primo de Rivérat földművelésügyi miniszterré, Don J ü a n Josct pedig munkaügyi miniszterré nevezték ki. Miu t á n . röviddel ezelőtt történt kinevezés során?
többnyire katouai személyeket bíztak meg a *
ú j feladatokkal cs tisztségekkel, most a régi1
fallaugisták felé fordult a bizalom. Ezek a *
Intézkedések arra mutatnak, hogy a spanyol
kormány minden körülmények között megtartja a spanyol bel- és külpolitika eddig követet^
irányelveit. (MTI)

Rull rádióbeszéde Amerika
biztonságáról

Vasárnap rádióbeszédet moudott H u l l , a3
Egyesült-Államok külügyminisztere. Beszédében
azt állította, a Német TI jelentése szerint, hogy a
tengelyhatalmak a világuralom elérése céljából a
tengerek ellenőrzésére törekednek. Hull hangoztatta, hogy az Egyesült-Államok saját bizlu"-ág*
is megköveteli, hogy Anglia elég hadianyagot kapjon.
— Az Egyesült-Államok — fejezte be beszédét.
viz nélkül maradtak, úgyhogy teljesen lehetetlen
volt a sebesülteknek a szükséges ápolási biztosi- Hull — feladatául tüztc ki, hogy felfegyverzi és
tant, parancsot kaptak, hogy a harcot szüntessek citálja azokat, akiknek sikeres ellenállása az Uh V
saját biztonsága szempontjából is életkérdés. \ 9
be.
A csatában a királyi Ambg-Alagi karabinierek, * Egyesült-Államok pem engedi, hogy ebhez « felrohamcsapatok tffcséllit-sáíza.da, a »Sarsraj grá- adatban bárki is megakadályozza.

Olasz jelentés Amba-Afagl elestéről
j.. Bóraa, tnájus 19. Az olasz főhadiszállás 348.
R e m é n y e : Eszakafrikában a tobruki arcvonalon
ar
csirájábau clfojlottunk néhány ellenséges tá3a
dái,i kisérlelet,
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Sioros írtmcf-orosz c a tfOlíir ttiíAdésf vároak
I r a k megs égitestre
Istanbul, május 19. Papén ankarai német
lagyköyet állomáshelyére való visszaérkezése
Ha élénk tevékenységet fejt ki. Nemcsak a török köztársasági elnököt látogatta meg, hanem
számos más török vezető férfival és ankarai
diplomatával tárgyalt Megbeszélést folytatott
Saukat iraki hadügyminiszterrel is.
Saukat hadügyminiszter Papennel folytatott megbeszélése ntán visszatért
Bagdadba.
Röviddel megérkezése ntán az iraki kormány
rendkívüli ülésre jött össze. Az ülésen az ural-,
kodó is résztvett

rök fővárosban lefolyt diplomáciai megbeszelések. Ezek sorába tartozik Papennek az iraki
hadügyminiszterrel folytatott megbeszéléséin
kíviil Vinogradov szovjet nagykövet
találkozása Saulcat hadügyminiszterrel.
Ankarai diplomáciai körökben ezektől a megbeszélésektől
szoros német-orosz
együttműködést
várnak
Irak megsegítése ügyében. (MTL

Srrm ara*) DnHéntcsek Irakban

Istanbul, május 19. A közelkeleti, főleg a
szíriai események a helyzetet igen feszültté
"Ankarában egyébként az a vélemény alakul tették. Ankarába érkező hírek szerint as arab
ki, hogy mivel Papén jelen volt a Hitler—Bar-, önkéntesek ezrei vannak
útban Szírién
át
lan megbeszélésen, "Ankarából hamarosan olyan Irakba. Az önkéntesek között van számos arab
diplomáciai tevékenység indul lei. amely ösz- orvos is. Ezek az önkéntese)? két-háromszázas
szefügg Németország közeikeleti katonai vál- Csoportokban lépik át a sziria—iraki határt. Az
lalkozásaival
angol repülőgépek több ízben kísérletet tettek
Ankarai külföldi megfigyelők körében nagy az önkéntes szállítmányok útjának megzavaÜgyeimet keltettek az elmúlt bét végén a tö- rására. (MTI)
III

»Nagy barátaink számára addig jelentünk értéke*,
míg sértetlenül megürizzüli nemzetünk szabadságát
Untai István államtitkár beszéde Szentesen
Szentes, május 19. A Magyar Elet Pártjá- ségéhez igazodó politikai berendezkedést éa
aak osongrádmegyei választmánya vasárnap módszereket kényszerítenének reá, ezzel a nemválasztmányi ülést tartott, amelyen résztvett zeti élet erkölcsi és anyagi
teljesítőképességédr. Antal István igazságügyi és Bonczos Mik- ben olyan visszaesés állna elő, amivel a mai
lós belügyi államtitkár. Antal István államtit- súlyos körülmények között nem szolgálnánk
káé beszédében ezeket mondotta:
sem a magunk, sem barátaink, sem pedig
— Mostani feladataink itt, a háborús Euró- Európa érdekeit.
— Nagy barátaink ée fegyvertársaink —
pa kellős közepét) kétirányúnk: egyrészről
alátámasztani s a lehető legmagasabb fokra folytatta —, valamint az egész Európa számára is csak addig jelentünk értéket, amíg sérfejleszteni a nemzet erkölcsi es anyagi ellen
faji
éUóerejét a háború minden
eshetőségével tetlenül megőrizzük népi sajátságainkat,
nemzetünk
szabadságát.
szemben, másrészről már most elő kell készí- különállásunkat,
— Azonnali feladataink legfontosabbika:
teni mindazokat az alkotmányos,
társadalmi,
az
ország belső gazdasági és szociális teljesígazdasági és politikai
reformokat,
n melyek
tőképességének
fenntartása,
sőt, amennyiben
Magyarországon avégből szükségesek, hogy a
lehetséges,
még
a
további
fokozása
is. Minden
nomzet erkölcsi és anyagi erőinek teljességélélekkel
vel érvényesíthesse a maga jogait a minden eddigi és jövőbeni korlátozást erős
elviselnünk.
bizonnyal bekövetkező nagy európai átrende- kell a nemzeti közösség érdekében
Mindenkinek egyformán ki kell venni a részét
ződésben— A magyar élet és államszervezet belső a reánk váró megpróbáltatásokból s ez alól
berendezése és az ezzel kapcsolatban szükséges a nagy nemzeti parancs alól ne vonhassa ki
jreformök dolga tisztára autonóm magyar kér- senki sem magát csak azért, mert jobb anyagi
dés és annak „mikorját? és „mikéntjétl" csakis helyzetben van, mint a nemzet nagy többsége.
A nagy tetszéssel fogadott beszéd ntán Bonés kizáróan a magyar érdek, a magyar fejlődés, a magyar szellem és a magyar hagyomá- czos Miklós belügyi államtitkár tozóíalt fej.
nyok határozhatják
meg. Ne tévesszük szem Beszédében főleg telepítési és árvízmentesítési
elől, hogyha a magyar nemzetre nem az 6 tes- kérdésekről beszélt. Kitért többek között metére szabott intézmény eltet, nem az ő szellemi- nekültügyi kormánybiztosi működésének ismertetésére is-

Párisi Nagy áruház Rt.
Szened (Csekonics ésKiss-utca sarok
ÉLELMISZEREK}
Pörkölt árpa 1 kg
Góliát vagy Gyöngyvirág kávépótló tél kg
Sütőpor vagy vaníliás cukor 3 levél
Likőr vagy rumessencia 1 üveg
Aszalt szilva negyed kg
Mazsolaszöllfi 10 dkg
Rizspólló fél kg
Mogyoróbél negyed kg
»Julienne* szántott zöldség 1 csomag
Tortalap szegletes 4 drb
»Erő< huskivonatos 1 tojásos levestészta
1 doboz
Piskóta 8 drb
Mézescsók 10 dkg
Maláta vagy mentből cukorka 10 dkg
Kavicsdrazsé 10 dkg
C« karamella 8 drb
Kedsz negyed kg
Sósperec 10 dkg
Mogyorós vagy vegyes nápólyi 10 dkg
Teasütemény 10 dkg
'

—.68
-.98
—.24
—.34
„74
_iJ5
—.44
-95
—.29
— .22
—28
-24
—.28
—38
—.30
—24
—.70
—.*>
—.38
—.50

Negngllf a bolatoniOredi
orwosbcl

Budapest, május 19. A balatonfüredi orvosbét
hétfői megnyitásán K e l e m e n Krizosztom pannonhalmi főapát beszédébet köszöntötte H ó m a n
Bálint kultuszminisztert, majd az orvosi kar hivatását és az egyházzal való kapcsolatit jellemezte. Hóman Bálint kultuszminiszter utalt arra,
hogv 8 évvel ezelőtt üdvözölte itt mint kultuszminiszter az orvosi hetet. Néhány erdélyi orvos
is megjelent és azzal az óhajtással búcsúztak el
tőle. hogy' minél előbb és minél többen jöhetnének
ide A 8-ik évfordulón megértük, hogy Kárpátalja,
Erdély északi része ée a Bácska visszatért az
anyaországhoz. A haladó idő ma sokkal többet követei tőlünk, mint amennyit az iskola padjaiban
tanultunk, tehát mindenkinek művelnie kell önmagát. tovább fejlesztenie képességeit. Éppen ezért a
magyar állami kormányzat az utóbbi időben igen
nagy súlyt helyezett m iskolánkivnli népművelésre, amelyet kiterjeszt « legmagasabb nivóju önművelésig. Ezt a célt szolgálja az orvosi továbbképzés is.
A kultuszminiszter beszéde után több felszólalás hangzott el, majd megkezdődtek az előadások.
Kedden dr. R u s z n y á k István szegedi egyetemi
tanár >A masas vérnyomást cimen lart előadási.

FERENC JÓZSEF
KESERŰVÍZ
Izgatásért és nemzef gvalázásért
2 - 2 hónapi fogházat,
kiutasítást szabott ki az ötöstanács
(A Délmagyaforsgdg munkatársától)
Nemzetgyalázási és izgatási ügyekben ítélkezett
hétfőn a szegedi törvényszék ötöstanácsa dr.
Nóvák Jenő törvényszéki tanácselnök elnökiétével. Súlyos ítéletet szabott ki az ötöstánács
abban a fegyvereserő elleni izgatási bűnügyben, amelynek vádlottja Világi Henrik 43 éves
illetőségnélküli horvát napszámos volt. Világi
csavargásai közben április 17-én eljutott *
Baja közelében lévő Nagybaracskára, ahol m
egyik vendéglőbe tért be. Több liter, bort rendelt, majd ivás közben a helyzetre terelte a
szót és minősíthetetlen szavakkal becsmérelte
a honvédséget- A vendéglőben
tartózkodók
Csendőröket hívtak, akik letartóztatták a horvát napszámost- A főtárgyaláson ittasságával
védekezett, azt adta elő, hogy semmire sem
emlékszik. A tanuk terhelő vallomásai után a
törvényszék bűnösnek mondotta ki Világit és
kéthónapi fogházbüntetéssel
sújtotta,- elrendelte Magyarország területéről örök időre o<d°
kiutasítását.
A törvényszék ítélete nyomba 0
jogerőre emelkedett.
Az elmúlt év július 10-én a bajai vonató®
utazott
Sigmund
József 45 esztendős esikéri napszámos.
Sigmund József a kormánynak akkori rendeleteire. terelte a beszél'
getést cs súlyos kifejezéseket használt a m»'
gyar nemzettel szemben, Az ügyészi vádirat
hétfőn nemzetgyalázás miatt ültette Sigin 0 0 '
dot a vádlottak padjára, aki tagadta, bogy
becsmérelte volna a magyar nemzetet. A terhelő bizonyítékok alapján az ötöstanács Sií'
mundot kéthónapi fogházbüntetésre
ítélte
erősen.
Tóth József kiskundorozsmai fodr!ászse£e0
február 25-én Kiskundorozsmán
az egy'^
vendéglőben súlyos szavakat használt.
jelentései miatt nemzetgyalázósért és k ( ""
mányzósértésért
került
hétfőn az
ötöstanács elé. Részegségével védekezett. A biz0'
nyitás lefolytatása után a törvényszék
erősen nyolcnapi fogházra ítélte

Rosszindulatai HtioiaiasoK
németországi letarráziatásoKról
Berlin, május 19. Német illetékes helyei) kijeén
lentették, hogy a Hess-üggycl kapcsolatbau e«up»Hess Rudolf két szárnysegéde van letartóztat'
ban. Mindazok a hirek, amelyek más letartó**'
tasról vélnek tudni, csupán rosszhiszemű k i t o lások. (MTI)

Cáíoiof ü Nordland SS-osztag
feloszlatásáról
Berlin, május 19. Illetékes német részről bMó*
megcáfolták azokat a külföldi híreket, anieb'0,
szerint a Nordland SS-osztagot állítólag relos*'*
ták. (MTI)
özv. Druckcr üezsöné ugy a nia0amint kisfia, valamint a kiterjedt rokonság nevében fájdalommal jelenti, hogy
legjobb férj és apa,

Drucker

re47 eves korában váratlanul elhunyt,
metése f. hó 20-án 3 órakor a cinier««jj ü '
Rószvétlátoaatások mellőzéséi kérj" ^
H H r i Ü M H É f l

Horvátország királya:
Aimotie spoletói herceg

DÉLMAGYARORSZAG
K E D D , 1941. M Á J U S 20.

BELVÁROSI MOZI

Ünnepélyes államszerződést kötöttek Rómában
Móma, május 19. Történelmi esemény játszódott le vasárnap a római Quirinál-palotában. III. Viktor Emánuel olasz király és császár az előtte megjelent horvát küldöttségnek
kihirdette, hogy a horvát királyi korona viselésére unokaöccsét, Aimone, spóleloi herceget
jelölte ki. A horvát király rövidesen Zágrábba
utazik, ahol fcuyes koretek között tartják meg
a koronázási
szertartást.
'Az ünnepélyes kihirdetés után a Duee díszebédet adott a küldöttség tiszteletére, majd
pápai kihallgatásra kisérte a horvát küldöttség tagjaik A pápai kihallgatás után Pavclics
horvát kormányfő megjelent a G igli-palotában, ahol megbeszélést folytatott Ciano külügyminiszterrel,
'A tanácskozás után a Ducfe és ThrMics államszerződést írlak alá- A szerződés érteiméhen az úgynevezett klasszikus
Dalmácia
az
olasz királyság alkotórészévé 'Válik! ez a terület magában foglalja Zárát, Sebenioót, Traut
és Spalatót, .valamint — három kivételével —
® dalmát szigeteket A' többi az önálló HorvátOrszághoz tartozik.
A két ö£szág között az adriai partvidéket

Keddtől péntekig

\

Ax olasz csapotok visszavonása
Zágráb, május 19. Azok az olasz csapatok,
amelyek' horvát földön eddig mint megszálló
Csapatok állomásoztak, hétfőn az újonnan megállapított határok felé megkezdték
visszavonu-'
lásuJcat. Spalatóban és Cursolában egyelőre
olasz és horvát parancsnokságokat létesítenek
mindaddig, amíg végre neui hajtják az új átrendezést, amely önálló horvát közigazgatást
teremt olasz felségterületen. (MTI)

Az egyetem esak egy év alatt tudja átadni a táblának a Dugonics-téri, épületet, amikorra az uj központi épület felépülhet—
Érdekes felszólalások a kisgyűlés hétfői ülésén
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Falrcngető burleszk vígjátékaikkal 1
TELJES 2 ÓRÁS KACAGÁS

lés, Hogy a közkórházi orvosok illetményeinek
rendezése érdekében a közgyűlés írjon fel a
belügyminisztériumba.

azonnal átadni a tábla rcszcrc és erre
egyéves haláridőt kér, amikorra az u j
egyetem felépülhet

'A városi földek

Tekintettel arra, hogy az ítélőtáblát jogban*
állónak tardja, a polgármester feuntartja javaslatát.
Dr. Dettre János azt kívánta, hogy a város
ne foglaljon állást a kialakulóban lévő épületvitában, döntse el ezt maga között az igazságügyi és a kultuszminisztérium. Vitéz dr. Shvoy
Kálmán hasouló módosítást kívánt a határozaton. Indítványozta, hogy az előterjesztésben
válasszák külön a tábla és az egyetem ügyét.
Pálfy polgármester fenntartotta eredeti javaslatát, mert jobb taktikának
tartja,
hogy
nyíltan a kultuszkormány
elé tárjuk a helyzetet és felszólítsuk: most már teljesítse kötelességét Szegőddel szemben, azt a
kötelességet,
amelyet akkor vállalt magára, amikor

Y
most lejárt bérleiére nem hirdetnek új pályázatot, hanem a bérleteket egy évre meghoszszabbitják. A közgyűlésnek ilyen értelmű javaslatához Papp József szólt hozzá, kérdezte:
mi- történik azokkal a víz alatt áUó földekkel,
a szerdai közgyűlés
amelyeket nem óhajt továbbra is megtartani
^gysorozatáuak előkészítéséhez, ö't 'társtör- bérlőjük.
Csóti Andor, a vágóhídi hűtőház vállalko^öyhatósági köriratot a közgyűlés elé terjeszzója
az anyagárak drágulása és anyagbeszert e k . Több kisebb tárgy elfogadása után kizési.
nehézségek
miatt lemondott az
építési
mondották, hogy évi 500 pengővel
hozzájárulmunkálatok
elvégzéséről.
Körülbelül
lo.OQO
a turista- és diákszálló lakbéréhez, illclpengő követelése van az eddig elkészített munHozzájárulást javasolják a közgyűlésnek. A
kákért, ennek kifizetését és Csátinak a szerző^ormendy Mátyás lemondása folytán megüredés alóli felmentését javasolják. Á munkálato^üett kijelölő választmányi tagsági helyet
kat. házikezdésben
folytatják
Müller
Autal
Riasztás útján töltik be.
építész felügyelete mellott.
Javasolja a kisgyűlés a közgyűlésnek, Hogy
Dr. Dettre János, vitéz Sfivoy Kálmán és
dé.
Griincr István felszólalása után a polgára tisztviselők fizetésemelésére
mesteri javaslatot ebben az értelemben elfolottózó
kormányrendeletet
hajtsa végre 'és gadták.
ms
A gázgyárnál építendő ú j hűtőtorony részél-töl kezdve a felemelt fizetést
folyósíttisztviselőknek.
A fizetéseméi cé re üzembiztonsági szempontok miatt 450 négyé % o városi
^ 1Sf>.000 pengő kiadási többletet jelent a vá- szögöl telket javasolnak vásárolni,
*ak, fedezésére a pótköltségvetés szolgál,
A központi elvetem Dugonics-lérl
j ^ t á r g y a l t á k a liórházi ápolási dijak
félépületéi
tését és kimondották: javasolja a kisgyűJól mulatott és hahotázott mindenki.
Nevetés nélkül nem mehetett el senki!
Jó magyar vígjátéknak nincs párja,
Kedden, szerdán játszuk nloljáraj

Előadások 5, 7, 9 órakor

illetően katonai természetű megegyezés is létrejött, amely szerint az önálló
Horvátország
kötelezi magát, hogy nem létesít a Horvátországhoz tartozó adriai partvidéken
semminemű
olyan szárazföldi, tengerészeti és légi berendezést, amelyet
háborús célokra lehetne felhasználni. Kijelenti, hogy Horvátország
nem
szándékozik haditengerészetet
létesíteni.
Szavatossági és együttműködési szerződést is kötött a két állam, amely szerint
Olaszország
szavatolja Horvátország területi épségét és a
horvát állam igénybeveszi az olasz fegyveres
erőbet a horvát hadsereg megszervezése körül.
A szerződés 25 évig marad
érvényben.

Megkezdődött az egyetem-vita
, X'Á Délmagyarország munkatársától) K törvényhatóság kisgyűlésének májusi ülését hétfőn délután tartották dr. Tukats Sándor főapán elnökletével. A főispán bejelentette,
tagy dr. Vinkler Elemér elhalálozásával megüresedett kisgyűlési helyre a polgármester; a
!
°rra következő póttagot, Schmidt
Józsefet
kiyta be. Az ú j kisgyűlcsi tagot a főispán üdvözölte.
A kisgyűlés ezután Hozzákezdett *

3

javasolják visszajutó it ni eredeti
tulajdonosának, az ítélőtáblának, annak
megjegyzésével,
hogy az egyelem ideiglenes új elhelyezésében
a város segítségére lesz az egyelem
rektorának.
Leszögezik azonban, hogy az egyelem végleges
elhelyezésének kérdését Vsak az új
központi
egyetem ff elépít csővel lehet
rendezni.
Dr. Pálfy József polgármester bejelentette,
Hogy Szent-Györgyi
'Albert rektor
kimentette
magát a szerdai közgyűlésen való részvétel
alól más elfoglaltsága miatt; egyben közölte,
hogy
as egyelem az épülete!

nem

tudja

Szeged 20 millió aranykoronát
zott az egyetemért

áldó*

a kincstár helyett. Meg kell végre mondani,
hogy Szeged nem engedi magát tovább mellőzni és követeli jussát.
Dr. Szivessy Lehel szükségesnek tartja a
határozat, illetve a kultuszminiszterhez küldendő felterjesztés szövegének enyhítését, hogy
a minisztérium érzékenységét no sértse,
A javaslatot néhány stiláris módosítással
terjesztik a közgyűlés elé, de még ezelőtt a

SZÉCHÉNYI MOZI

Ma utoljára!

5- 7, 9

IRENE OUNNE és CflRY GRDNT

remek vígjátéka lázba hozta az egész városi!

Közbetép a felesnem
Az uj magyar szenzáció
megint a SZÉCHENYI MOZIBAN!

BERTA ÉS HZ ÖRDÖG
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tárgy előtt letárgyalják az egyetem
ügyében
intézendő feliratot, mint külön tárgyat,

«
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A Szcnl István-diáklempIoiG
Céljára területet jelölnek ki és az építkezéshez
40.000 pengő költséggel hozzájárulást javasolnak.
»
A rendőrségi székház építési MABI-kölcsönénefe 300.000 pengős első részletét felvenni javasolják.
Az önálló indítványok ismertetése után a
kisgyűlés saját tárgysorozatát
tárgyalta.
A
szatymazi volt szeszgyárat leventeotthon céljára adják bérbe. Több kisebb tárgy elfogadá
sa után a kisgyűlés fél 7 órakor véget ért

Varga miniszter Szegeden
\

(A. Délmagyarország munkatársától)
Varga
József ipar- és kereskedelemügyi
miniszter
hétfőn a felszabadult Bácskában járt, ahol
tárcájával kapcsolatos ügyekben tett intézke
déseket. A miniszter hétfőn este bácskai útjáról visszafelé jövet, Szegedre érkezett és rövid
tartózkodásra ki is szállt autójából. Szegedi
tartózkodása alatt megbeszélést folytatott dr
Tukats Sándor főispánnal

A MONSz mozgalmat indif
a bácskai harcokban elesett
honvédek hozzátartozóinak
megsegítésére
így év munkájáról számollak be a hétfői közgyűlésen
(A Délmagyarország munkatársától)
Hétfőn délután tartotta a MANSz szegedi csoportja Párisi-körúti székházában évi közgyűléséi
A Hiszekegy után dr. Széchenyi Tstvánné el
nöknő az elmúlt év történelmi eseményeire
pillantott vissza nagy figyelemmel kísért megnyitójában. Az ofszág megcsonkítása óta a
nemzet nagy fejlődésen ment keresztül, az országépítő munkából, amelynek az a célja, hogy
a szentistváni Magyarország második évezredének az alakpöveit lerakja, nagymértékben
kivették részüket a magyar nők is, — mondotta beszédében. Az ©Inöki megnyitó ntán Török
Sándorné ügyvezető elnök adott beszámolót a
MANSz szegedi Csoportjának elmúlt évi működéséről, majd dr. Bános Alajos, a leányotthon igazgatója bejelentette a közgyűlésnek,
hogy a város felemelte a leányotthon részére
nyújtandó anyagi támogatás összegét.
Kosztolányi Guláné a leánykör munkájáról. az ezzel kapcsolatos háztartási tanfolyamokról, Szomolnoki Mária a kulturális Osztály munkájáról szátnolt be. A MANSz és a
Pusztaszeri Árpád Egyesület által rendezett
Erdélyi lakodalom" nagy erkölcsi é« anyagi
sikert hozott, 1100 pengőt az „Erdélyért" akció
javára fordítottak. Kispál LászJóné a jótékonysági osztály működéséről számolt be,
Wannie Anna a pénztári jelentést ismertette,
majd Pál Armandné javasolta a könyvtár kiegészítését

M

Szabadjegy a Gazdag Cirkusz

ma este fél 9 órai előadására. A Gazdag Cirkusz még egy nappal meghosszabbította
szegedi előadásait. — Aki ezt a szelvényt kivágja, a Cirkusz pénztáránál a szelvény felmutatása mellett EGY JEGYET FIZET ás KÉT SZEMÉLYRE kap belépőjegyet az összes helyekre.
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harcolnak

a vcgQfóidokíorok
Országosan hiferiesztih a szegedi egyetemről hlínönlf mozgalmai
(A Délmagyarország
munkatársától)
Hírt
adott róla a Délmagyarország, hogy a Szegedi
Egyetem Ifjúsága szervezet keretében mozgalom
indult a vegyészek összefogására.
Mint ismeretes. a vegyészek nem természettudományi, hanem bölcsészdoktori oklevelet kapnak. Ez a
helyzet bizonyos mértékig háttérbe szorítja őket
a vegyészmérnökökkel
szemben. A mérnöki kamara privilégiumai szerint a vegyészdoktörok
például hivatalos analízist nem végezhetnek, de
még csak ciánozó vállalatot sem vezethetnek.
holott képesítésűk alapján kitűnően el tudnák
végezni ezt a munkát.
Ezeknek a visszás helyzeteknek a kiküszöbölése érdekében indult meg a szegedi vegyészek mozgalma. Először az egyetemi hallgatók
körében, később a végzett, vegyészek is csatlakoztak hozzá ós részt vett az összejöveteleken
dr. Gerendás Mihály és dr. Straub Brúnó, dr.
Laky Kálmán
Szent-Györgyi
Albert három
tanársegéde is, valamint dr- Katona Emil és
dr- Vass Péter vegyészek, sőt dr. Bruckner
Győző professzor is megigérte támogatását.
Az egyik összejövetelen Bruckner profeszor
felszólalt és kifejtette, hogy a vegyészdoktor
ina inkább specialistának
vallhatja
magát,
mint a vegyészmérnök, mert éppen a vegyész
doktorok azok, akik a legjelentősebb eredményeket érték el a vegyészeti tudomány terén.
Mindenképpen indokolatlan a vegyészdoktorok
háftérbeszorítása. Annál is inkább szükség van
a mozgalomra, mert a mérnökök még jobban
éh.rlátozni akarják a vegyészek működési teriiletét. Az erre vonatkozó törvényjavaslat készülőben van.

gyészdoktor, aki tanulmányai során kényszerítve van az önálló kutatásra és ezzel kapösolatban a teljes szakirodalom megismerésére
Az ilyen elméleti tudós képes arra, hogy ú j
gondolatokat vigyen az iparba és gyakorlati
úton meg is valósítsa gondolatait
Kifejti a kultuszminiszterhez
intézendő
memorandum, milyen nagy jelentősége vatí a
vegyészdoktorok külön nyilvántartására horv
védelmi szempontból. Az elmúlt esztendők katonai megmozdulásainál mind nagyobb szüksége volt honvédségünknek képzett vegyé"
1
szekre.
. '
Hivatkozik a memoraudum nemzetgazdasí'
gi érdekekre és arra, hogy ha nem történik
meg rövidesen az önálló vegyész érdekkópvizeleti szervének felállítása, a vegyészek még
jobban háttérbe szorulnak, a vegyészi pálya
elnéptelenedik és a magyar ipar elesik a fer
lesztós lehetőségétől.
— Nyilvánvaló ezekután — írja a memorandum —, hogy az államnak elsőrendű érdeké!
hogy a felsorolt bajokon segítsen ós az élőt0*"
jesztett kívánságokat teljesítse és szervezz*
meg a vegyészdoktori
kamarát.
A memorandum szerkesztői remélik, hofff
kérésük meghallgatásra talál és az Ország v 6 '
gyészeit az illetékesek felruházzák az
megillető jogokkal.

MII akarnak a vegyészek?

Vichy, május 20. A marseillesi z s i n a t 3
vasárnapra virradó éjszaka felrobbantott '
A rendőrség megállapította, hogy a jobba 0
időzített bombával idézték elő. A tetteseké
egyelőre sommit sem tudnak.

A megbeszéléseken kialakult, Hogy mit
akarnak a vegyészek. Megállapították:
1. szükséges, hogy a vegyészek
vegyészdoklori diplomát
szerezhessenek2. a vegyészek érdekeinek védelmére érdekképviseleti szervet kell felállítani.
Ennek a két célnak megvalósítása érdekében elhatározták, hogy a mozgalmat országosan kiterjesztik és kívánságukkal az illetékes
kormánytényező
elé lépnek. Az országos propaganda már megindult, a többi vidéki egyetemen hasonló mozgalmak keletkeztek és rövidesen egy táborban lesz Magyarország valamennyi vegyésze.

Memorandum
a kultuszminiszterhez

A szegedi megmozdulás vezetői memorandumot szerkesztettek, amelyet az ország többi
egyetemén tanuló vegyészeknek is megküldöttek. A memorandumban foglaltakat az Ország
többi vegyészei is letárgyalják és aztán együtSzabó Andrásné indítványozta, hogy a bács- tesen terjesztik fel a kultuszminisztériumba,
kai harcokban elesett honvédek, hozzátartozói- kérve az önálló vegyészkamara felállítását és
egyenlő
nak megsegítésére gyűjtést
kezdeményezzenek a vegyészek száméra a mérnökökkel
és ebben az irányban járjanak el dr- Tukats jogok biztosítását.
A memorandum kifejti, hogy a technikai
Sándor főispánnál. Wanie Pezsőné előterjesztésére egyhangúlag kimondották, hogy a köz- haladás eredményeképpen specializált szakemgyűlés távirati úton köszönti Horthy Miklós- ( berekre van szükség az ipar minden ágában.
inert az ipar további fejlesztése ma csak az
né főmé1 ságú asszouyt és a MANSz országos vezetőit. A közgyfilós a Hiszekeggyel ért j elméleti tudományok eredményeinek felhaszvéget.
I nálásával tehetséges. Ilyen szakember a ve- I

Időzített bombával
felrobbantották a m a r s é i t
zsinagógát

bácskai fliibercosoK
büségcsküle Szabadkái*
'

Szabadka, május 19. A Délvidékkel
tűzharcosok vasárnap ünnepies seregsz or0 ^, f .
gyűltek össze Szabadkán. Hátezer bácskai
?
harcos fogadta gróf Takách-Tolvay Józ s e I
Tűzharcos Szövetség országos elnökét^
— Ide, a magyar Szabadkára hoztok
^
tek a mi felavatott tűzharcos lobogónk
^
mondotta többek között T a k á c h - T o l v a y
y
— Ez a zászló nem kortes zászló,
legszentebb, legtisztább eszmény
képo*
^
Az a tábor, amely a zászló körül
ülenem a kiváltságosak, nem a g a z d a g o k :
kezete,
. . ^ucA" i
sezeio, hanem
nauem azoké,
azun-o, akik fegyelmed
t —
:,'óv
xönzetlenül
1
1 dolgoznak
—
„ a szebbh nmayar
j
magyar
Szent István birodalmáért.
űJTevá' 'j
A táborozás során a bácskai
tj. fo f
nyelvű bajtársak bunyevác nyelven t c t c
gadalmat. Nevükben Sopsich Pál be*&>L
^
— Büszkék és boldogok vagyunk " . y |
/
dotta —, hogy most o régi bajtársa^'
f
régi zászlók alatt ismét találkozhatun k
^
A dísztáborozás záróbeszédét M e z e y
i
országgyűlési képviselő mondott*-

3r, Tápay Szabó LásziA halála

II

átér*

(A Délmagyarország munkatársától)
Nagy
réeszteség érte a magyar újságírást és vele együtt
Szegedet. Vasárnap hajnalban hosszú, súlyos betegség után 67 éves korában meghalt dr. T á p a y
S z a b ó László, az ismert köziró, a szegedi
egyetem rendkívüli tanára, aki egyaránt kimagasló helyet foglal el a magyar újságírásban és
tudományos munkálkodásban, ötven évig szolgálta szellemének kifogyhatatlan elevenségével, páratlanul sokoldalú és könnyed tollával a magyar
Írást. Tízezernyi cikk, ezernyi tudományos munka
és 35 önálló kötet jelzi azt a munkásságot, amelyet ez a ritka egyéniség soha nem fáradó kedvvel, a tudásnak és a megismerésnek annyi frontján végzett.
Tápay Szabó László Szeged halottja is, ebben
jl városban született, egy felsővárosi szegény kisiparos-család gyermekeként, fáradhatatlan tanulással és tanítással a szegedi egyetem katedrájáig jutott el és egész életében nem szűnt meg
munkálkodni szülővárosáért. Azt az utat, amelyet
megtett az árvíztől elsodort felsővárosi kisház
küszöbétől, feljegyezte életleirásában, amely »Szegény ember gazdag élete* cimen jelent meg és
amelyben nemcsak vallomást tesz Szeged iránt
érzett mély szeretetéről, de amely számos értékes
dokumentációt is tartalmaz ennek a városnak régi
életéről. De nemcsak ebben a 3 kötetben állított
emléket Szegednek, megírta a szegedi árvíz ösz
szefoglaló történetét és igen értékes kutatásokat
végzett a szegedi családok és polgárok történetéről, sok mindent tisztázva ezzel Szeged fejlődéséhez és szellemi arculatához. Ennek a rendkívül
nagy szorgalommal és ismerettel készült munkának teljes kiadása a jövő feladata lesz. Hosszú
időn keresztül végzett értékes kutatásokat a város történetéről a muzeumban és a levéltárban és
egyik legmelegebb szeretettel ápolt terve az volt,
hogy megírja Szeged teljes összefogó történetét.
Majdnem mindvégiig a legbensőbb kapcsolatot tartotta fönn a várossal, mikor mint magántanár, később mint rendkívüli tanár kollégiumot tartott a
szegedi egyetemen, hétről-hétre Szegedre utazott
és előadásai mellett a legszorosabb kapcsolatot
tartotta fenn a város társadalmi rétegeivel. Csak
a legutolsó években szűntette meg gyakori látogatásait, amikor ugy érezte, hogy a város nem
értékeli kellően egyik legnagyobb tudásu fiának
munkásságát. Számos tudományos munka jelzi a
szegedi egyetemen vállalt feladatát. , Tápay Szabó László a legsokoldalúbb és legképzettebb alakja volt a magyar publicisztikának,
cikkeinek ezreiben foglalkozott napról-napra társadalmi, tudományos és kulturális kérdésekkel,
emellett avatott müvelője volt az egyháztudományok tárgyalásának. Könnyed tollal irt eleven
•Csillagos cikkei* országos népszerűségre tettek
szert, napról napra hozzászólt mindig eredeti nézőpontból nagy tudással és tapasztalattal az időszerű problémákhoz, ötven éven keresztül állandóan nemcsak dolgozott, hanem tanult is. A Budapesti Hírlapnál
kezde közírói munkásságát,
R á k o s i Jenő több alkalommal bensőséges értékeléssel méltatta kiváló munkásságát Később a
Pesti Hirlapnál, Az Estnél dolgozott, Bangha
páterrel résztvett a Központi Sajtóvállalat megalakításában, majd Amerikában töltött több évet,
ahol a Columbia egyetemen adott elő. Visszatérése után az Uj Nemzedék szerkesztője lett, éveken keresztül a Pesti Naplónál dolgozott, legutóbb pedig haláláig az Újságnál folytatta munkásságát. ötven év alatt 35 kötete jelent meg,
amely felölelte a tudományos, társadalmi, egyházjogi kérdések cs történelmi kutatások széles
köreit. Legutóbb egy kitűnő Csokonai-munkával
készült el, éppen most kerül sajtó alá — Olaszországban. Németül, angolul, franciául, spanyolul
és szláv nyelveken irt hibátlanul. Érdemei elismeréséül a kormányzó kormányfőtanácsossá nevezte ki, mindvégig tevékenyen résztvett a katolikus egyház életében, mély meggyőződésű, emelkcdet szellemű hivő volt. A Jeruzsálemi Szentsir Lovagrend magyarországi kancellárévá nevezték ki.
nagyérdemű munkásságot fejtett ki a magyar sajtó közéletébon és a sajtó szerepének tudományos
feldolgozásában Tápay Szabó Lászlóval egyhosz
szu és termékeny kor egyik eredeti, fáradhatatlan
és egyik legnagyobb tudású kiválósága távozott
el a magyar irás életéből.
Hosszú idő óta súlyos betegség támadta meg,
az állandó idegölő és megállás nélküli munkában
kimerült szervezete nein tudott megbirkózni a kór
ujabb és ujabb támadásaival. A legutolsó napok
ban válságosra fo dult állapota, vasárnapra virradóra szivgyöngtség lepett fel és hajnalban megi n t alkotó tevékenységben eltelt élete Kedden
délután 3 órakor kisérik el ntolsó útjára a rónai katolikus egyház szertartása szerint a Keropesi-temetőbo. Halála a magyar sajtó és közélet
vesztesége, özvegye, leánya, dr. Tápay Szahó Gabriella muzeumör és fia. dr Tápay SzaLó Pál orvos gyászolja
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Rendkívüli kézbesítők viszik
a vásárlási könyveket
H könyvek

szét

kiállítása és szétosztása az igénylőlapok
beérkezésének
rendiében történik - Kézbesítési d í j ; 3 f i l l é r

(A Délmagyarország munkatársától)
A város közönsége v á r j a a bevezetett
vásárlási
könyvek kikézbesítését, hogy szükségleteit zavartalanul beszerezhesse- Várják a vásárlási
könyvek forgalombahozatalát a
kereskedők
is, nehogy üzletük forgalma megakadjon. A
könyvek hétfőn megérkeztek a város közellátási hivatalához, nagy gondot okoz azonban
azoknak a fogyasztókhoz való miüél gyorsabb
eljuttatása. A postai kézbesítés lényegesen
megdrágítaná a könyvet, a városi kézbesítők
útján való széthordása pedig esetleg heteket
venne igénybe, ezért rendkívüli
megoldásról
kellett gondoskodni.
A kérdéssel hétfőn délelőtt foglalkozott a kereskedelmi és iparkamara végrehajtó bizottsága is és a könyvek szétküldésére yonatkozólag előterjesztést tett a
közellátási hivatalnak.
A javaslat alapján a közellátási hivatal elhatározta, hogy
a könyvek kézbesítésének sürgősségére való tekintettel rendkívüli kézbesítőket alkalmaz és azokkal hordatja
. szét a vásárlási könyvekel.
A rendkívüli kézbesítők alkalmazása már
megtörtént és ezek a kézbesítők megkezdik a
vásárlási könyveknek az igénylök részére váló
széthordását. A kézbesítés aszerint történik,
amint az igénylőlapok a közellátási
hivatalba
beérkeznék. Amikor a fogyasztó benyújtotta
igénylőlapját, lehetőleg másnap kikézbesítik
lakására vásárlási könyvét. Ez a kézbesítési
mód 5 fillérrel
drágítja
meg a
könyvet,
amennyiben a könyv 40 filléres árához le kell
fizetni a könyv átvételekor az 5 fillér kézbesítési dijat.
A közelátási hivatal reméli, hogy ezzel az
eljárási móddal sikerül a könyveket rövid idő
alatt szétosztaniHa yalaki az 5 filléres ráfizetést nem hajlandó vállalni, ebben az esetben könyvét későbbi időpontban a közellátási hivatalban 40
fillért ellenében átveheti.

Könnyítések a könyv-rendeleten
Budapest, május 19. Tekintettel arra, hogy á
fogyasztói vásárlási könyvek szétosztása a leggyorsabb kiosztás mellett is napokat vesz igény-

sor*

be, a közellátási miniszer különös figyelemmel a»
áldozó csütörtöki ünnepre, megengedte, hogy május 24-ig bezárólag az első áldozásra, bérmálásra^
konfirmálásra, vagy esküvőre készített ruhákat,
továbbá a legközelebbi hozzátartozó részére gyászruhákat, vagy az ezeknek elkészítéséhez szükséges anyagot vásárlási könyvbe beirás nélkül szolgáltassák ki, ha ezeket a körülményeket a polgári
vagy egyházi hatóság által kiállított bizonyítvánnyal igazolják. A kiszolgáltatás tényét az iparosnak a bizonyítványon igazolnia kell. A vásárlási könyvvel kapcsolatban a közellátási miniszter közölte továbbá az érdekeltekkel, hogy a rendelet 4 szakaszának az a rendelkezése, amely aS
ipar folytatása céljából történő kiszolgáltatás tekintetéljen kivételt engedélyez az alól a rendelkezés alól, hogy a fogyasztó részére közszükségleti
cikket csakis a vásárlási igazolványba való beirás mellett szabad kiszolgáltatni, nem csupán a"
feldolgozó ipar folytatása céljából kiszolgáltatott
árukra, hanem valamennyi üzem fenntartása,vagy
folytathatása céljából kiszolgáltatott cs a rendelet
hatálya alá eső közszükségleti cikkre Is vonatkozik. Nem kell tehát a vásárlási könyvbe bejegyezni az üzemi célra kiszolgáltatott tüzelőanyagot.
Üzemi célra kiszolgáltatottnak kell feltétlenül tekinteni a központi fűtés üzembentartásához, vagy
ehhez hasonló célra bánya, vagy nagykereskedő*
által a fogyasztó részére közvetlenül kiszolgálta-,
tott tüzelőanyagot, amennyiben annak mennyisége tételenkin legalább egy vagont tesz ki.

Tudnivalók

a

vásárlásokról

A szegedi kereskedelmi és iparkamara közli,
hogy a közellátási miniszter döntése értelmében a
vásárlási könyvről kiadott rendelet hatálya alá
tartozik mindennemű kötött áru, tehát az úgynevezett kötött-szövött áru is. Ilyen körülmények:
között a vásárlási könyvbe bejegyzés mellett szabad csak kiszolgáltatni harisnyát, habselyem és
mindennemű kötött lehértiemüt
A rendelet hatálya alá esik mindennemű méteráru, igy a butorhuzat, kárpitoskellékek és a
füigjgönyanyag is. Nem esik azonban a rendelet
hatálya alá a szőnyeg, még akkor sem, ha méterszám lemérve árusítják, továbbá a kész paplan
és matrac.
A rendelet vonatkozik a cérnára, varró- é» kézimunkafonalakra, ide kell számítani & stoppolópamutot is.
A rendelet az utalvány nélkül beszerezhető
lábbelire vonatkozik ugyan, de az utcai használatra alkalmatlan, kifejezetten fürdőben való használatra szánt lábbeli (fürdőcipő) nem esik a rendelet hatálya alá.
A r e n d e l e t akként rendelkezik, hogy u felső'-ék

I

8

DÉLMAGYARORSZAG
K E D D , 1D4L M Á J U S 20.

közszükségleti cikkeket az iparos (kereskedő) fogyasztónak csak a vásárlási könyvbe bejegyzés
mellett szolgáltathatja ki. Csak a vásárlási könyvbe bejegyzés mellett szolgáltathatók ki, tehát
mindazok a rendelet hatálya alá tartozó cikkek,
amelyeket a fogyasztó a rendelet hatálybalépésének ideje előtt, rendelt, vagy vásárolt .jneg, de részére a rendelet hatálybalépésének napjáig ténylegesen ki nem szolgáltattak.
A rendeletnek említett rendelkezése nem csupán az iparlörvcuy hatálya alá cső iparosokra
(kereskedőkre) vonatkozik, ennélfogva az emiitett
körülmények igazolása esetén vásárlási könyvbe
beirás nclkiil lehet kiszolgáltatni háziiparosok
részére is. Nem kel] továbbá a vásárlási könyvbe
beírni a bedolgozó iparos részére kiszolgáltatott,
illetve átadott árut sem.
Nincs akadálya annak, hogy egyes üzemek az
alkalmazottaik részér®, azok közt szétoszlás végett szerezzenek be a rendelet hatálya alá eső
közszükségleti cikket, azt azonban az alkalmazottak részére csak a vásárlási könyvbe beirás mellett szolgáltatják ki, A rendeletek használt közszükségleti cikkekre, valamint a javítás ecljára
küldött cikkekre nem vonatkoznak.

nap múlva kezdődik a

Szegedi Ipari Vásár
Szegedi olaszok napja
Carlo Faccio előadása az egyetemen
(A Délmagyarország munkatársától)
Hétfőn
este bat órakor szép számban gyűlt össze a bölcsészeti kar egyik tantermében a Szegeden élő
olaszok köre és az egyetem olasz tanszékének
hallgatósága, hogy a »küiföldön elő olaszok napja* évfordulója alkalmával meghallgassa dr. Carlo F a c c i o egyetemi olasz lektor előadását. A
Szegedi olasz napot az olasz kulturintézet rendezte.
A hallgatóság nagy tapssal üdvözölte az előadó olasz lektort, aki »Ulixes, a földközitengeri
hős* eimen tartotta meg előadását. A nagyvonalú
elíjadás alapvonala Dante Poklának XXVI. éneke
volt: a költő örök sorai köré szőtte Carlo Faccio
az odisszeusi kalandok szimbólumokkal telt mitbologiai történetét Párhuzamot vont Ulixes mifbologiai alakja és a benne megmutatkozó örök
férfiúi eszmény között. Nem rettentik vissza a
szenvedések, nc-tn állithatják meg az árulások:
UÍixes, a tenger vándora szépségek és szenvedések között megy előre a maga utján. Hősi küzdelmet viv a gyarló emberi természettel, az elemekkel és önmagával is s barcáinak végén megtalálja életének nyugalmát és boldogságát.
A magasszinvonalu előadást bálás, tapssal köszönte meg az »oIasz nap< jubileumát ünneplő
közönség.

Ma 26 éve
'A világháború alatt az 51. Uonvédhadosztálynál Przemysltöl keletre ezen a napon is
meg-megujitott támadások alatt kiváltképpen
Székely Jenő volt budapesti 1. bonvcdgyalogczredbéli tartalékos zászlós vitézkedett! Szakaszával felderítés közben váratlanul erősebb
orosz csapatra bukkant. Az oroszok, felismerve számbeli fölényüket, minden oldalról tüstént körülfogták a. szakaszt, mely már-már
menthetetlennek látszó válságos helyzetbe sodródott. Ámde ekkor Székely zászlós bátran cs
vitézüi katonái élére' állt és példás nekilendüléssel keresztülvágta magát cs szakaszát az
oroszok gyűrűjén. Ezalatt azonban két helyen
is megsebesült. Előbb gurulat sebesítette
' meg, semsokkaJ később pedig bal csípőjét horzsolta egy lövedék. Sebesüléseivel mitsem törődve. ekkor is tisztán csak feladata lelkiismeretes teljesítésére gondolt. Ezért mihelyt
csak tehette, megírta jelentését, melv igy idejében érkezett be s igen értékes támpontokat
adott az oroszok helyzetére és erejére vonatkozóan. Székely zárzlóst eme kiválóan' derekas és vitéz magatartásáért ezalkalommal a
nacy ezüst vitézségi éremmel jutalmazták.

HÍREK
— BaJó cs Kanyó professzorokat a Vöröskereszt főmegbizolt helyetteseivé nevezte ki a
kormányzó. Budapestről jelentik: A kormányzó, mint a Vöröskereszt Egylet legfőbb elnöke, dr. B a 1 ó József egyetemi tanárt, dr.
K a n y ó Béta egyetemi tanári a magyar Vöröskereszt főmegbizolt helyettesévé nevezte ki.
— Előadás a paprika csipögs égének megállapításáról. A vegytani intézet előadótermében szép
számú közönség előtt tartott előadást az Egyetembarátok Egyesülele természettudományi szakü'ésén hétfőn délután dr. V a s s Péter a paprika minőségének megállapításáról. Vázolta azokat a kísérleteket, amelyek a paprika csipösségének megállapítására folytak Szegeden. Ennek a munkának
egyrészt vegyészi, másrészt gazdasági jelentősége
igen nagy s jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a
minőségileg termesztett és kiválasztott szegcdi
paprika nagy hírnévre tett szert. Ismertette az
egyes paprikafajták minőségét fokozat szerint,
majd vázolta azokat a lehetőségeket, amelyeket »
gazdasági kihasználhatóság tekintetéhen cz a lényegében vegyészi munka jelent. Előadásának hefejező részében a speciális szegcdi paprika minőségének, illetve csipősségénck megállapításával
foglalkozott s ismertette azokat a vegyi anyagokat, amelyek a paprikában a vitaminon kivid
mint színező s mint izesitö anyagok vannak jelen.

— Fcgyházilcletek külföldi rádió hallgatása
miatt. A Német Távirali Iroda közli: Egyes
néptársak rneg mindig elcsábíttatják magukat
a külföldi rádió hallgatására. Aki ilyen, vagy
olyan módon hátbatámadja az életjogaiért folyó döntő harcban álló népközösséget, az kizárja magát ebből a népközösségből cs azl a
törvény egész kíméletlensége sújtja. 'Az égeri
( törvényszék elítélte az 1899-ben született Sin' vasser Vencelt ellenséges hecc jelentések hallgatása és terjesztése miatt négyévi fegyházra
és ötévi becsuletvesztésrc. Hatévi fegyházra
itélte a bécsi külön törvényszék az 19Ö4-ben
született Pelikán Ferenc bécsi lakost hasonló
bűncselekmény miatt Slrile Herbert magdeburgi lakos a magdeburgi törvényszéken négyévi fegyházat kapott. A poseni törvényszék az
1909-ben született Kern Alfrédet külföldi rádió hallgatása miatt hatévi fegyházra ítélte.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 2 kovács.
I szerszámlakatos, 1 vasönlö, 1 faesztergályos, 5
kerékgyártó, 1 kosárfonó, 5 kötélgyártó, 8 cipész,
l kalapos, 1 borbély, 2 menekült pincér, 1 kocsis,
4 gazdasági mindenes, 1 kerékhajtó, 1 szakács, 1
cukrász. Nők: 3 szönvegszövőnő, 4 barisnyaszemfelszedönő, 1 fcliérnemüvarrónö, 1 varrónő kézimunkára, 1 cipötüzőnő, .11 bejárónő, 14 mindenes
fözönő, 12 mindenes, 1 szobaleány, 1 kézilány.
— A Szegcdi Katolikus Jfővfdö Egyesület felI kéri mindazokat a nemes szivü emberbarátokat,
i magánosokat és cégeket, akik az Állatsors játék
sorsjegyeinek eladására vállalkoztak, hogy az eddig eladott sorsjegyek árával, a megmaradt sorsjegyek visszaadása melleit, az egyesület székházában az irodában legkésőbb május 22-ig elszámolni szíveskedjenek.
— Mcsscrschniitf tanár! nem tartóztatták le.
Berlinből jelentik: 'A külföld egy részében
olvun liirék kellek szárnyra, hogv M e s s e r s e b m i 11 tanárt letartóztatták. Mint a Német
Távirati Iroda crtes.üj, e Iiirek teljesen alaptalanok. (MTI) . , '
A szegedi szintirsulat szabadkai szereplés®.
Hírt adott róla a Dclmagyarország, hogy K a r d o s s Géza színigazgató megjelent Szabadkán és
megkezdte az ottani sziniszezon
szervezését.
Ugyanekkor a ^Magyarországi szombat reggeli
kiadásának híradása alapján megírtuk, hogy szabadkai igazgatónak Kar doss Gézát kombinálják,
nlig a szegedi színigazgató a lnr szerint vitéz
B á n k . y Róbert lenne. Az üggyel kapcsolatban
1-érdest intéztünk dr. P á l Tv György kultuita-.
nácsnokhoz. a szinhá/ügyek referenséhez. A tanácsnok kijelentette, hogy nem tud róla. niinlha
Kardnss állandó szabadkai igazgató akarna lenni. Csupán arról van tudomása, hogy Kardosa
nyári állomásnak akarja meffszerezni Szabadkái
és ehhon a törekvésében a szegcdi hatóságok is
támogatják.
Szened sz. kir. várnsr Árverési Csarnoka
1941 május 20 és 21 én hivatalos helyiségében árverési tart. melv alkalommal a Városi Zálogház
és Nemzeti Hitelintézetnél 194! március vegéig leiért és nem rendezett tételek kerülnek árverésre
és pedig 20-án déluláp fél 4 órakor ékszerek. 3(-cn
pedig ingóságok árverertetnek. Magánosok árverési megbízásait legkésőbb 21-én dé.li 12 óráig vállalja az Árverési Csarnok. Igazgatóság,
. '

Ernyő, fűzfi, keztyű

Q T F I U F R f í i z ó ' - , ernyő- és kcztyükészítőnél
QI M n i s l l KÖLCSEY UTCA 12. (Tisza Lajos®
körút és Fekctesas-u. sarok.) Áthúzás, javiláií,
alakítás mérték után. _ Alapítva 11)13.
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A >Szabadság<-ban olvassuk
_ _
alábbi sorokat;
Kint jártunk a Kerepesi temetőben!
üzent urnája ez a temető sok nagy magyal
nak. Hallgatnak a sirok, csöndben, a tavaszi'
napfényben, rajtuk elömlik a május üde, zöld
szine. Lombok, szclJőcske a levelek közt átfutva itt máskép bcszét, mint kint az cletbaro
b a n . . . Nyelve a rejtelmes .Múlandóságrólbe®
szél.
A nagy »mauzoleumokc közelében itt áÜ
Teleki Pál s i r j a . . . Csak az imént volt, bogy
élt, hazájáért dolgozott, küzdött s most ő is
csendesen pihen a Kerepesi-temető hantja
alatt. Milyen furcsa! »Audienciánt, — a volt
miniszterelnöknél... Itt nincs az audienciára
kiszabott idő. A ttikároktól nem kell engedélyt kérni. Teleki mindenkit fogad, főleg a
kisembereket, akik *ilt tiszteletük jeléül sokan fölkeresik. Magyar szive elbeszélget a
magyar szivekkel s a vendég elüldögélhet
ameddig csak akar.
A halott miniszterelnök nyugszik a földbe^
hazafias lelki feszültségével, aggodalmaival,
reményeivel. Ilt már nem háborgatja profáá
világi dolog.
Az örökkévalóság kapujában áll! Még vís®»
szanéz hazájára, amelyet elhagyott, fölötte
most kezd fakadni az uj élet, hervadó és frisí
virágok halomba r a k v a , , . Utoljára bü cser*
készei tiszteleglek nála.
Teleki meghalt — sirja él és erős, függeto
len Magyarország ábrándját költi..,

— Kocamai csendélet Átokházán. Kocsmai
rckedéshez hívták vasárnap este Álokbázáro •
szegedi mentőket. Az egyik kocsmában mulatozott
vasárnap több barátjával együtt Nagy Pál 19 eves
Átokbáza 1010. szám alatt lakó gazdalegény. Mtttatozás közben a zene miatt összeszólalkozott *
kocsma több vendégével, akik közű! hárman meg*
várták Nagyot a kocsma elölt, földre teperék,
majd botokkal, karókkal ütlegelni kezdték. A szerencsétlen embert már egészen elöntötte a .vár,
amikor segélykiáltásaira figyelmesek lettek s *
közelben tartózkodók a segítségére siettek. Yák
madói ekkor elmenekültek. A gazdalcgényt »gy
találták meg a kocsmától néhány méternyire eszméletlen állapotban. A kihívott mentők súlyon
belső sérülésekkel és agvrázkódással szállitottáS
Nagyot a közkórházba. Támadóinak a kézrekerv
tésére az alsóközponti rendőrség megindította <5
nyomozást.
— Autógázolás. Súlyos kimenetelű autógaz*
Iás történt vasárnap délután a Kossuth" Lajos-stt-1
gáruton. Délután félkeltő óra után a Kossuth Ea^
jos-sugárut és a Vadász-utca sarkán egy nagy se*
bességgel haladó személyautó elgázolta a kocsi-*
uton Molnár Pál 62 éves Kossuth Lajos-sugáruí
23. szám alatt lakó ingatlanforgalmi ügynököt/
Molnár a szerencsétlenség következtében jobblá*
bat törte, a kihivott mentők a közkórházba szál®
litották. A szerencsétlenség ügyében megindult
nyomozás megállapította, hogy a szercncsétleosé®
get az autó vezetője, idézte elő. A nyomozás zA
ügyben tovább folvik.
" — Átvágták a gátat, fogházra Ítélték
Jusztin István és Jusztin József gazdálkodóknak
Kaszaper-pusztán van közösen öt hold s z á n t ó f ö l d jük. A föld nagy részét januárban az árviz elöntötte. Február 2ő-ára virradó éjjel Jusztinok föld"
jc és a szomszéd birtokosok földjei közölt épite]*
nyúlgátat átvágták és igy a viz Jusztinok földjéről a szomszédos földekre folyt. A nyomozá*
megállapította, hogv a gátakat a Jusztin-fivérew
vágták cl. A két gazdálkodó a hétfőn megtartóit
főtárgyaláson azzal védekeztek, hogy őszi v e t é s ű k
teljesen veszélyben volt a földjükön álló talajvm
miatt. A törvényszék ezután az Ítéletek végrehajtásának a felfüggesztésével Jusztin Istvánt w
Jusztin Józsefet pedig S napi fogházbüntetésre
ítélte. Az itéiet jogerős.
— .Meglopta jóteVöjct. Lakatos Anna 25 f?®5
csongrádi cigányleányt csavargás miatt már tö^®-'
izben kiutasították Csongrádról: * A cigányleány
néhány nappal ezelőtt ismét visszament 'Csongrádra s egy idősebb gazdálkodóval m e g i s m e r j
dett s elmesélte élete történetet. A gazdálkodó
megsajnálta Lakatos Annát és a házába fogad'a.
•Uasnap észrevette, hogy a szekrényből eltűnt 1<*>
pengőt tartalmazó pénztárcája és a"pénzzel egy"1*
nyoma veszett a cigánvleánvnak is Lakatos Annát nehany óra múlva azonban a rendörök elfogtuk. A cigányleányt hétfőn vonta felelősségre !í>"
pása miatt a szegcdi törvénv Sí ek és kélhóbapi
bazbuntcte*re itélte.
'

AdomdnyoK
«

fóróshereszt-húrhai részére
Ujabban a következő adományok érkeztek a 400
ágyas szegedi Vöröskereszt-kórház részére;
A szegedi MANSz gyűjtése: dr. Széchenyi Istvánné 80.—, Györy Gyuláné 80.—, Magyar Altalános Gyufaipari Rt. szegedi gyára 160.—, Szentkuti Yiktorné 20—, Schreiter Hugó őrnagy 1.—.
Várkonyi Ferencné 1.—, Iíroón Gézáné 1.—. Polner ödönné 1,—, Kovács Ferencné 5.—, Kiss
Györgyné 1.—, dr. Vén Ferencné 10.—, Vén Andrásné 5.—, dr. Szén Andrásné 5.—, Hauser Rezsőné 2.—Halász Gyuláné 1.—, Magyar Rezsöné
1—, dr. Pálfy Józsefné 5.—, Szabó Andrásné 1.—,
Kapm Jánosné 1—, Kórody Gáborné —.50, Kákonyi Sándorné 1.—, Koronváry Kálmánné 10.—, özv.
Lányi Józseíné 3.—, Szomolnoki Mária 5.— pengő,
összesen 400.50 pengő, Szegedi Vitorlázó Egylet
6—, Lampel Oszkár 10.— pengő, Kis Szent Terézke Akció gyűjtésében Szarvas Sándorné 2 lepedő, dr. Bertényi Ivánné 1 párna 2 huzattal, 2
alsólepedő. 2 törülköző, 2 alsónadrág,
A DélmngyaroJ'szág kiadóhivatalához ujabban
B o r o s Pál küldölt be 10 pengős adományt. Az
összeget rendeltetési helyére juttattuk. Eddigi
gyűjtésünk összege 586 pengő 50 fillér. A gyűjtést folytatjuk.
—oOo—

— Ejscafeal kaland egy öttörhösi tanyán. Irgalmas jelenetek játszódtak le az elmúlt év szeptember 15-én Urbán István és Berta Matild öttöuiösi tanyáján. Az éjféli órákban Urbán kopogtatására ébredt, kinyitotta az ajtót, amelyen egy
férfi nyitott bicskával a kezében rohant be a szobába. A férfi ezután fenyegetőzve bort és kenyeret követelt, mikor kérését az időközben felébredt Berta Matilddal együtt a gazdálkodó megtagadta, megöléssel fenyegette meg Urbánékat. J
dühöngő embert csak a szomszédok segítségével
sikerült ártalmatlanná tenni. Az éjszakai látogatót, Batta János 37 éves öttömösi napszámost zsarolás cimén hétfőn vonta felelősségre a szegedi
törvényszók Ungváry-tanácsa. Batta ittasságával
védekezett. A törvényszék végül is huszonegynapi fogházbüntetésre Ítélte jogerősen.

Lósport
Vaeárnapi

eredmények

:

I. 1. Sibcr (4) Műller. 2. Fék (244) Hujbcr. 3.
Nincs több (8) Pintér. Fm.: Taiftin, Idler, Dráva.
Balance. 10:26, 14, 27, 20.
II. 1. Maradi (IX) Kolonics. 2. Bariton (10) líajári. 3. Mitugrálsz (6) Szokolai. Fm.: Rianás, Soros, Pattogó, Quebec. 10:30, 20, 27, 30.
III. 1. Habanera (5) Gill. 2. Sequence (41 Klim— Telefonállomás Pusztaszeren. Szerdán ad- scha. 3. Dame Blanche (144) Szentgyörgyi. Fm.:
ják át a forgalomnak a Pusztaszeren
most Fészek, Rapitja, Pityke, Eszter, Merga, Gyöngyi.
felállított első nyilvános távbeszélő állomási. Az Maharadzsa, Trilla. 10:59, 21, 17, 13.
átadás ünnepélyes külsőségek között történik a
IV. 1. Trissotin (6) Balogh- 2. Kamarás (144)
pusztaszeri postakirendeltségen. Az ünnepségen
Alt. 3. Pazh Tokk (10) Kolonics. Fm.: Alom. Bau
rósztvesznek S z e d e r János, dr. R o s t a Lajos chich, Nemes, Hilversum, Bajnok, Lancester, Haországgyűlési képviselők, a szegedi postaigazga- ladj, True, Wonder, Bajvívó. 10:70, 27, 14, 22.
tóság részéről K i s f a 1 v y Alajos műszaki igazV. 1. Várnagy (7:10) Ffendler. 2. Hős (5) KJimgató és G y ö r g y Endre tanácsos.
scha. 3. Lator (8) Gelics. Fm.: Dugó, Leányka,
— Kerékpártolvajt fogott a rendőrség. Vasár- Adoma, Komárom, Blue Bay, Vaklárma, Ipolynap az esti órákban a Kossuth Lajos-sugáruton
ság, Ripacs. 10:21. 14, 18, 27.
szolgálatol teljesítő rendőrőrszem igazolásra szóVI. 1. Harcias (144) Dósai. 2. Verpelét (4) Bocslított fel egy férfit, aki két lámpa nélküli kerékkai. Fm.: Quick Arrow, Ritka. Csöppi, 10:21. J.4,
párral igyekezett a belváros felé. A férfi nem
21.
tudta kellőképpen igazolni magát és azt sem, hog\j
VII. 1. Fi-Fi (244) Kajári. 2. Pommery (12)
a kerékpárok hogyan kerülek birtokába, mire a Pfendler. 3. Diana (10) Stiklicz. Fm.: Pór, Kararendőrségre kisérték. Itt kiderült, hogy Farka9 kán, Virtus II., Katica, Senorita, Daru, Tiurbillon,
Mátyásnak hivják s foglalkozására nézve szabó- Karani. Magdaléna, Farandole. Tenax, Csibike.
segéd. Miután nem tudott kellő magyarázatot ad10.38, 17. 49, 30.
ni azokra a kérdésekre, hogy a kerékpárok hoVII. 1. Munkács II. (4) Keszthelyi. 2- Svita (33)
fyan kerültek hozzá, a rendőrség kerékpárlopás Gyurgyev. 3. Gamine (3) Szokolai. Fm.: Palotás,
gyanúja miatt letartóztatta és hétfőn már át is Tünemény II., "Witchcraft, Hortensia, Rontó Pál,
kisértette az ügyészség fogházába.
Fruska, Gül Baba, Minek Pók II., Babviráp; Hor— Nyomora, miatt bőrkabátot lopott — 25 nap- tobágy, Reményem. C.amouflage. 10:66. 28—423 -45.
ra Ítélték. Néhány nappal ezelőtt betörő járt a
Kálfay-fasor 15. szám alatt Szekeres Jánosné lakásában. A betörő álkulcs segítségével hatolt be
a lakásba, azonban csak az előszobáig jutott, onnan egy bőrkabátot lopott el. Szekeresné feljelentésére megindult nyomozás során a rendőrség el' Budapesti értéktőzsdezárlat. A várakozásnak
fogta a tettest Imri Ferenc 20 éves gyárimunkás megfelelően barátságos irányzattal, élénk forgaszemélyében. Felette lopás miatt hétfőn Ítélkezett lommal nyitott a tőzsde, ösztönző hirek alapján
a törvényszéken dr. Molnár István törvényszéki kezdettől zárlatig a kereslet volt többségben, mibiró. Imri a törvényszék előtt beismerő vallomást vel pedig áru alig volt a piacon, a részvények
tett, nyomorával védekezett. A törvényszék a bi- egyenletesen emelkedtek. A Bauxit, a Ganz és a
zonyítás lefolytatása után huszonötnapi fogház- Budapesti Gőzmalom üzleti forgalmát a túlzott
büntetésre ítélte jogerősen a megtévedt gyári ajánlatok ellensúlyozására átmenetileg felfügtnunkást.
gesztették, A vásárlási kedv a tőzsdeidő második
— Gyóni Géza: összes versei. Az idei könyv- felében fokozódott, az irányzat megszilárdult,
"ap alkalmából meglepetéssel szolgál a MEFHOSz úgyhogy mind magasabb árak kerültek jegyzésre.
könyvkiadó, megjelenteti a világháború nagy ma- Végeredményben a Bauxit 17 és fél, a Kőszén 9, a
gyar költőjének, G y ó n i Gézának összes verseit. Magyar Nemzeti Bank 5 és fél, a Magyar Cukor
Az impozáns kötetben, mely az első teljes Gyóni- 4 és fél, a Rima és a Nasici 3 és félpengős árnyekiadásnak számit, a katonaköltő szól népéhez. A reséget ért el. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemfogolyköltő kiált a nemzethez, aki Przemysl-ben • zei Bank 234.5, Kőszén 678'—, Ganz 34.5, Izzó
ós Szibériában dallal édesítette rabságát és pá- 280.— Szegedi kenderfonógyár —.—.
r
atlanul mély. tiszta és emberi költészetet haZürichi devizazárlat. Páris 9.67 fél, London
gyott az uj nemzedékre. Gyóni öeszes verséinek 17.27 fél, Newyork 431.—, Milánó 21.70, Berlin
a magyarság sorsfordulóján fokozott jelentőségük 172.50, Szófia 4.25, Bukarest 2.—.
T
an. nem utolsó sorban azért, mert az a korszak,
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai Anamelyben a költő harcolt és dalolt, sok hasonlógol
font ——, belga fr.
, dán kor. — , diságot mulat fel a maival. Ezt a kortörténeti párnár
—.—,
dollár
345.00—35000,
francia frank
huzamot a kötet élén levő Gyóni-monografis is
—.—,
hollandi
forint
cseh-szlovák
korona
jola, melyet Gyóni Ferenc rendezett sajtó alá.
(20 K-nál nagyobb cimletek kivételével
J
Ajánljuk az első Gyóni-kiadást _ mondja aZ
e
löszó —v a világviharban megújhodott és vitézi szlovák kor. 1145—U.75 (20 K-nál nagvobb din®"értvekben nevelkedő ifjú magyarságnak s min- ietek kivételével, kanadai dollár 250—300. 'eva
len 3.20—3.40. líra 17 40-17.90, német márka
önkinek. aki a szép verset szereti, a szenvedő
e,
—.—. svéd kor. 71.70—72.70. svájci frank 79.68»hert. a hősi lelket tiszteli*.
8060
— Építkezési anyagot lopott — 6 hónapi börBudapesti terménytőaedesárlat A terménytőzsjf'm Hónapokkal ezelőtt Műller Antal építész bejelentette a rendőrségen, hogy ismeretlen tettes dén csekély forgalom mellett a készáru piac árai
mbbezor pengő értékű építkezési anyagól, főleg változatlanok, c
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzék.
^srudakat lop el azokról a helyekről, ahol épit^zéseket vállalt. Március 27-én azuján kiderült, Buza 74 kg-os 24.—, rozs 71 kg-on 20.—, sörárpa
a vnsrudakat és a/, épitkezési anyagokat kiváló 27 00. I 36.00. sörárpa 25.—, takarmányárzab « kg-os
yf^lós Pál 35 éves tápéi napszámos lopta el. a lo- pa 22— ipari árpa 68 kg-os 24
f 0 , f holmit Szabó Lajos és és Rácz Lajos tápéi 2270. kukorica 19.80.
Oikágói termény tőzfcdezárlat. Bura szilárd.
^ácsmesternek adta el. Miklós lopásért. Szabó
Ráez pedig orgazdaságért kerültek a törvény- Májusra 101.25, juliusra 90.75—hétnyolcad, szepelé, amely a hétfőn lefolytatott' bizonyítási temberre 100.75—hétnyolcad. Tengeri jól tartott.
Májusra 71.75, juliusra 73.25, szeptemberre 74-5.
^ará
t
s u t á n Miklóst ) o p á s m i a f t hathónapi bör. 1^büntetésre Sznböt és Fáoznt orgazdaság miatt Rozs szilárd Májusra 51, Juliusra 59.5, szeptemberre 59 ötnyolcad.
uh Pengő pénzbüntetésre ítélte-
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INGATLAN.

FORGALOM

Szeged város területén 1941 május 11-től 17 ig
a következő ingatlanok cseréltek gazdát:
Ifj. Gárgyán Vince és neje szegedi lakosok eladták dr. Széchényi István szegedi lakosnak Alsóásoitthalom dülöbeli 7 hold 673 n. öl vegyes
földjüket, 35.57 K kat. tjövedelemmel, 9500 P vételárért.
özv. Tükrös Kálmánné és társai szegedi lakosok eladták Dobó Erzsébet szegedi lakosoknak
Ballagitó dülőbeli 96 n. öl kertjüket. 1.62 K kat.
tjövedelemmel, 200 P vételárért.
Vőneki András és társa szegedi lakosok eladták Szűcs Mihálv és neje szegedi lakosoknak Bel*
sö járás dülöbeli 1500 n. öl szántójukat, 2.25 K
kat. tjövedelemmel, 1000 P vételárért.
Barna János és neje szegedi lakosok eladtál
Bánhidi József és neje szegedi lakosoknak Hód!
erdeje dftlőbelFl hold 1560 n- öl szántójukat, 30.61
I? kat. tjövedelemmel. 3200 P vételárért.
övári Péter szegedi lakos eladta Barna József
szegedi lakosnak Somogyi-telep IV. u. 174. sz. a.
lakóházát, 1500 P vételárért.
Vágó György és neje szegedi lakosok eladták
Tóth Béla és neje szegedi lakosoknak Somogyi*
telep 535 sz. a. lakóházukat, 3150 P vételárért.
Hullmann István szegedi lakos eladta ökrös
Ferenc és neje szegedi lakosoknak Szentmihálytelek 87. sz. a. lakóházukat, 269 n. öl kerttel és
udvarral, 3.98 K Kat tjövedelemmel, 4100 P vétel*
árért.
Vitéz IHorváth llstván szegedi lakos eladta1
Széli István és neje szegedi lakosoknak Ladánvf
dülőbeli 1171 n. öl vegyes földjét, 8 78 K kat. tjö*
vedelemmel, 2810.40 P vételárért.
Kolozs Lajos és társai szegedi lakosok elad*
ták az Ujszegedi Gőzfürész és Ládagyár szegedi
bej. cégnek Csanádi-u. 3., Csanádi-u. 5. és Vedres*
u. 13. sz. a. lakóházaikat 2 hold 836 n. öl szántó'
val. 6.69 K kat. tjövedelemmel. 42000 P vétel*
árért.
Kolozs Lajos és társai szegedi lakosok eladták az Ujszegedi Gőzfürész és Ládagyár szegedi
bej. cégnek Beltelekbeli 5 hold 1375 n. öl szántó'
jukat, házakat és házhelyeket 168 000 P vételárértSárhegyi Béla és neje szegedi lakosok eladták
Szabó Ferenc és neje szegedi lakosoknak Topo*
Iva-sor 5. sz. a. lakóházukat 160 n. öl udvarral*
•8000 P vételárért.
A Szegedi Közúti Vaspálya Rt. szegedi bejegy*
zett cég eladta az Első Kecskeméti Konzervgyár
Rt. budapesti cégnek a régi rókusi vámház mögötti épületeiket és mozdonyszinüket, 59.000 B
vételárért.
Szeged sz. kir, város eladta az Első Kecske*
méti Konzervgyár Rt budapesti bej. oégnek Ró'
kusi ff. 23. sz. a. lakóházát 1041 n. öl udvarral,
10.410 P vételárért.
Födi József és társai szegedi lakosok eladták!
Fődi. Imre szegedi lakosnak Kászonyi dülöbeli
1482 n. öl rétjüket 463 K kat. tjövedelemmel 400
P vételárért
A Magyar Altalános Hitelbank budapesti bej,
eég eladta Fürész-u. 5. sz. a. lakóházát 125 n<
öl udvarral Lencsés Erzsébet szegedi lakosnak,
3500 P vételárért.
Katona Józsefné és társai szegedi lakosok eladták Csúcs Mihályné szegedi lakosnak ötott dülőbeli 3 hold 33 n. öl rét és szántójukat 26.32 ®
kat. tjövedelemmel, 4000 P vételárért.
Dr. Darvas Károly szegedi lakos eladta Tom*
bácz Antalné szegedi lakosnak Nyári dülőbeli
592 n. öl vegyes földjét, 2.66 K kat. tjövedelemmel 1156.50 P vételárért.
Bélteki Anna szegedi lakos eladta Práger Jő*
zsefné szegedi lakosnak Csongrádi-sugárut 37 sza. 170 n. öl kertjét, 12.800 P vételárért.
Márki Kálmán szegedi lakos eladta Magda István és neje szegedi lakosoknak Kurtadomb dülőbeli 1200 n. öl földjét, 1.80 K kat. tjövedelemmel,
2160 P vételárért.
Süvegh Pál budapesti és tóreai szegedi lakosok eladták Márki Antal és neje szegedi lakosoknak Szécsi-u. 30. és Pásztor-u. 70 sz. a. lakóházukat 166 n. öl kert és udvarral, 3.63 K kat. tjövedelemmel, 3000 P vételárért.
— Gyomorrontá»oknél és az etek következtében előálló bélzavaroknál, felfúvódásnál, émelygésnél. hányingernél, hasmenésnél vagy székawruláanál már egy pohár természetes »Ferenc Jé«aef« keserűvíz is igen gyorsan, alaposan és fölötte kellemesen tlsztitja ki az egész tápcsatoi-nát.
Kérdezze IUCJI orvoouli
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Eladó
h á z a k Cs
gyiünófcsösöft
fanyáshiriokok
Eladó adómentes bérház forgalmas piacnál
9500 P évi bérjövedeleméi 200.000. Háztelek
forgalmas ultin
négyszögölen kint 130 pengő.
ÚJSZEGEDEN:
Adó
mentes 2 szobás haz,
kerttel postánál IU.OOO
P, Adómentes villa, Ü
szobás,
fürdőszobás,
nsgv kerttel, kőrútnál
10000 P.
Magasfüldszintes pincézeH, \ szobás, fürdőszobás, kert
te] híd közelében 16.000
P. Adómentes, mácn^
földszintes,
4 szóbás
fürdőszobás,
kerttel
kőrútnál 22.000 P. Adómentes uri villa. A gzo
bás, minden komforttal
kerttel. hidboz közel 30
ezer P. Rókuson: földszintes ház, 3 lakással,
megosztható nacv telekkel 13.000 P." Rókuson templomnál, köves
nteán, bérház, 6 lakással. udvari
épülettel,
nagy udvarral, jókar
ban 20.900 P. Macasföldszintes,
4 szobás,
modern és 2x1 szubás
lakással, fcerllcl. körúton Kelül a2S.Ö0Q P
Froeleles
s rokWrhá»
űrietekkel. fürdőpzcfogs
lataá-sokkal. körúton belül 21-000 P. Kétemeletes bérház, 8 lakással. sugáruton 2500 P
bórjftv. 35.000 P Bérház ZxX 4x3. 5x1 szobás lakással 3300 P
bérjóv. BoldoirasszonysuggYutnál. 1POOO
<5yt?m5Tcsös
2100 n.
öles, adómentes lakóházzal. fci ulon 25JXI0 P
S % o 1 í ti és gyümöla?Ás 3 holdas.
Doroaszékcn.
tanvával,
vasútnál 10.000 P. 25
holdas szántó, tanyával
fcüO serlésre hizlaló• kollalj müalpál SS.000
V nOHoldas szántó. laW r a 7 Bánátban 3B.Í*W
P. 56. 36, 70, US holdas
ffünáit tanyas ffirtok.
AlCalmi vételei,

flezer nc

F. M. ingatlanirodánál.
Horthy M. «. 2. (Kul
lurnalotánál.)

Keresek azonnali bekó'
tözésre, lehetőleg a- régi honvéd laktanya. —
Szentháromság u. környékén 3 száMs modern komfortos, napos
lakást. Ajánlatot: Gyermektelen jeligére kérek.

i M Á V , Hittfí Mzlf
forgalom ügynöksége

Bntarfzallitác
helyben vidéken

I f i p t v r s l I r t a i ».
Fttvarfelréíeli iroda.
Hlcstr »fc« 10.

oiMtinojíM
Bejárónőt jó bizonyítvánnyal délelőttre felveszek. Somogyi utca
12 sz.. fdsz. 1."
Németül tudó .
FIATAL LEÁNY
gyermek- mellé felvétetik. Sashegyi, Kígyó u.
4. sz.
231

Egy szép Babv kelengye olcsón eladó. Megtekinthető a.
délutáni
órákban. Petőfi S. sugárul 48. Szabó.
Pár luxus bútor alkalmi áron eladó. Schiller,
Apponyi utca 14

Bélyegeit
most drágán értékesítheti. Bélyegkcrcs
29
kedés, Iskol
<oh u. 29
398
Telefon 39-03.
FÉNYKÉPEZŐGÉPEK
Zeiss. Kodak. Vogtlánder világmárkák hathavi részletre bcszerczhetők Oroszlán utca 6.
(udvarban).
TKJBON
képviseletnél.
174
Nagyon szép régi hálószoba bútor e.ladó. Széchenyi tér 17, I. 3.
Kecskét keresek megvételre. Fehér szarvatlan
-t liter hozamút. Szőke,
Horváth Mihály u. 1.

HÚSZEZREN
OLVASSUK

Üzlethelyiség kiadó Petőfi sugárút 40 sz. —
Tildakoíható Londoniköret 13b.

naponta á
DÉLHAGYARORSZAG
-ot Csak természetes,
hogy eredményesek a
hirdetések

••

K u Z GAZDASAG
)( Módosilották a textilnagj kereskedői rcndele-

tei. A közellátási miniszter a körzeti testiLuagykereskedöi kijelölésekről szóló rendelet hatálya
alól "kivette a következő cikkeket: 1. varrócérna,
varrófonal, k é z i m u n k a f o n a l . leu- cs kenderfonal,
2 szőnyeg, 3. függöny és függönyszövet, d. szemfedél, 5, csipke, 6. előnyomott, clötestell, megkezdett 'és kész kézimunka, 7. gyári és kézi hímzés,
8, zsák. ponyva, z s á k - és ponyvaszövet, zsineges kötéláru, 9. p a s z o m á n y , gombkötő- és keskenváru, 10. texl Hanyagból készült műszaki cikkek,
11 téltilauyagból. készült LiDp és Lalaploujp, 1-lejttilanyapcél kée.'il müyirág és msnyasszcstyí
difel

R a g y

k ü z d e l e m
a

u i á n

p t e Q $ - f e h é e
Ssegcd^Tövekvés

A DM'AVAG ellen aratott fölényes győzelem
tudatában alít ki a kisésre itélt Törekvés ellen a
Szeged. A csatáriam; négy gólt lőtt az első Jeiidöhen cs utána hiába támadott a második félidőben a Törekvés, nem boldogult a kitüuőeu átcsoportosított szegedi védelemmel. Pedig nem ugy
indult a meccs, hogy a Szeged győz, mert Kardos réven már a 3. pereben t czclést szerzett a
Törekvés. 0:1, Ezt az előnyt Nagy behozta, majd
Kalmár 2:l-es vezetést szerzett, sőt Mester 3:l-te
növelte az cJönyt. Ekkor Kiss II. szépített az
eredményen, de ujabb Kalmár-gól főlényes szegedi vezetést biztositolt. 4:2.
Szünet után majdnem baj történt, de a Szeged
ide.jekoráu észrevette az erősítő Törekvés szándékait és ugy csoportosította át a csapatot, hogy
Mester >: középhátvéde, Baróti jobbfedezett Ladányi jobbszélső és Bognár balösszekötő lett, Így
azután sikerült >meguszni< egy góllal (Déri lötlei
az erős kőbányai nyomást és végeredménybeo 4:3
arányban nyert a Szeged. A győzelem a hatodik
helyet jelentette a tabellán.
Kitűnően védett Tóth és remekül játszott a kél
hát ved.
Az NB f. esztálv eredményei: BSzKRT—Tokod
2:1 (1:1), Szolnok—Haladás 3:0 (24)), Fercncváros—Újpest 5:2 "(9:1), WMFC—Kispest 4:2 (2:2),
SBTC—Elektromos 3:1 (2:1),. DMAVAG—Gamma
3:1 (1:0).
Tíz g ó l t k a p o t t o S z e g e d II.
RódmczöYdsarlicJveii...
A Szeged második garnitúrájának »kinevezett«
együttes nem akart rácáfolni multbeti szereplésére és Hódmezővásárhelyen a HTVE ellen sem
tudta .megállni a helyét.. Ez az összetételű csapat valamikor a szövetségi díjért, vagy legfeljebb
a 11. osztályii bajnokságért játszott a szegcdi alosztályban! Eredmény: 10:0 (2:0). A gólokat Tóth
lf. (5), Gcra (4), Kun lőtték. Tihanyi (Szeged)
a II. félidő 22. percében megsérült es kiállt.
—OQO—>

Nehezen nyert a Vasnías,
vereségei szenvedeti az edzés nélkül kiálló
SzEAC
Csaknem 2000 cmb'er nézte végig a Vasutasstadion vasárnapi programját. A műsor megérdemelte az érdeklődést, a szegedi csapatok azonban
adósak maradtak a jó játékkal.
A'asuías—Pénzügy 2:0 (1:0)
A" Pénzügy ugy játszott a bajnokjelölt ellen,
mintha nem az utolsó helyezettje lenne az osztálynak; az első félidőben sok ketlemellen percet szerzett a piros-kekek szurkolóinak. Szünet
után ugy, ahogy magára talált a Vasutas és ekkor
fölénybe került. A gólokat Borbély I. és Borbély'll. lőtte.
ETO—SzEAC 3:1 (1:0)
Az úgyszólván edzés nclkül kiálló egyetemisták nem"állhattak ellent a kitűnő formákén lévő
győrieknek. Az ETü kétségtelenül a műsor legjobban játszó csapata volt, ebben az arányban is
megérdemelte a gxözebnet Góllövők; Nyiregyházky, Kovács, illetve dr. Tóth IL
—oOo—

S»TK fölényesen
a rangadói

nyerte

Az alföldi kerület vasárnapi 1 fordulója nem
holott különösebb meglepetést, feltüuő azonban
az SzTK fölényes győzelme a rangadón.
Eredmények: I. osztály: Szeged: SzTK—Postás
6:1 (3:1). Vezette: Vezér f. Még ebben az arányban is megérdemelte a győzelmet a kék-fehér csapat. Góllövők: ..Kakuszi" (3), Márton (2), Kókay
II., illetve v, ördög. — tlTC—SzAK III. 7:2 (2:2).
Vezette: Remcnyffy, Az ujszegediek győzelme
megérdemelt, a gólarány azonban túlzott. Góllüvok: Tóth (1), dr. Kovács, BozóLi, Pialér III,
ijjefcpo. Booiyhády és Éaekes.
Móravátcs—•
SzSJAV 2.1 (1:1). Vezette Ssopori Némi szeren-

g y ő z ő n

c s a p a t
1:3

(4:2)

csévél győzött a szegedi csapat, A gólokat Sá®»
tha I, (11-eshől), Tótpal, illetve Szabó I. iöüek,
— Kecskemét: KTE—SzFIE 6:1 (3:1). Vezeltes
Gruiich. A gólarány túlzott. Góllövők: Nemes
egj.et 11-eshöl), Husztlk, illetve Rácz. — MakóJ
MAK—MTK 2:2 (1:1). — 11. osztályú bajnokság:
Szeged: SzTK Ü.-Kokron 11:0 (3:0). Vezette: dr.
"Csóti. Góllövők: Varga (5), Török (5), Károlyi
(2), Sulyok és Lévay 11. ' Vasutas iJ—ILASE 6:«
(0:0). Vezette: Kormányos. Góllövők: Sajtos H»
(2), özvegy (31, Bakos. Kistelek: IIMTE—KíTB
4:3 (3:1). "Hódmezővásárhely: MLE—HTVE 11.4:2
(2:0). A Hódmezővásárhelyre kitűzött Toldi— Pos*
táji II. mérkőzés a szegedi csapat távolmaradási
miatt elmaradt. — Ifjúsági bajnokság: Szeged*
Vasutas—SzTE 10:0 (3:0). Vezette: Barna. Góllövök: Barna (4), Mürka (2), Fáskerli, Majoros,
Vörös (1 l-esből), Buresch, UTC-SzATÉ 3:0 (3.0),
5'ezette: B. Tóth. Gólövő: Burkus (3).
— oQo—

NEMZET í BAJNOKSÁG
I, osztály
19 2 1
1. Ferencváros
22 13
7
2 Újpest
3. WMFC
22 9 8 5
*»
-U-I 11 4 7
4. DMÁVAG
22 40 4 8
5. Szolnok
22 IÜ 4 8
6. Szeged
22 41 1 10
7. Elektromos
22 7 6 9
8. SBTC
22 S ü 11
9. BSzKRT
22 7 4 11
10. Kispest
22 7 4 11
11. Tokod
22 7 2 13
12. Gamma
w 5 oO 14
13. Törekvés
22 4 5 13
14. Haladás

93:36
64:50
51:40
55:48
44:40
42:41
41:35
40:50
40:47
43:51
33:48
41:50
38:(j3
30:5ő

40
28
26
26
24
24
23
20
19
18
18
16
13
13

—oO»X Szabadkai kerékpárosok szegedi nija. A Sz**
ha dk a i Olvasókör 100 tagu kerékpáros csop<u ljs'
Augsbruger Imre clnók vezetésével vasárnapSa**
gedeu járt. Valamennyi keréki>ár kerekei nemzeti4
színekkel voltak befonva. Nagy ünneplésben volf
részük; ünepélycs fogadásukról Ilulmán József,
a Szeged és Kókay József, a SzFIE intézője gon4
doskodott.
X A Vasutas tekézők és súlyemelők sikere. Á
Vasutas tekecsapata vasárnap délután a stadion4
ban 3034:2900 arányban biztosan győzött a kecskeméti konzervgyár együttese ellen bajnoki mcccí
keretében. — A Vasutas-sulycmelök resztvettek *
WMTK által Gscpclcn mcgreudczelt országos bajnoki versenyen. A szegediek közű] Farkas 282"
kilogrammos leljesitmányével a második lett &
középsulyban, Szekeres 262.5 kilogrammos eredményével harmadik helyen végzett a nehézsúlyban.

Friss

sertés fejláb
kttogramonkén! 1p40 P.
friss scrtesinái ho hfni 120
€s friss scrtcsfűflö M. Mtni!
kapható a P i c k s z a l á m i g y á r
s ő t i s z a p a r t 12. e l á r u s í t ó h e l y é n .

Fc
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Szerkesztésért és kiadásért felel;
B E R EY G É Z A
főszerkesztő,
««
a Délmagyarország lürlaiJ- és NyomdaváUaW *
ügyvezető-igazgatója.
Szerkesztőség: Szeged, Rudotf-lér 6., I. cm. ~ £ £
szakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — 1 r . ű r hivatal: Szeged, A.adi-utca 8. —
'leieIoa9lg
kesztőség kiadóhivatal és nyomda): í ^ Kiadótulajdonos:
. , flf,
Délmagyarország Hírlap- ás Nvomdavájla^,
Ü ^ S S Ü ^ B L A K A GYÖRGY k o r l o i | | ^ ! " S x & i , Kálvária-utca 14 telefoni l ^
Felelés úzesivezetö Ablaka l&- -

