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Mussolini és Dárdossy
hiásfólórás tanácskozása Rámában
Szerdán dtiután megkezdődlek a megbeszélések a Palazzo Vene«ábon — Pohárkászönföh a magyar—olasz barátságról és együttműködésről
Róma, Junius 4. 'Az ostiai pályaudvaron szer- 1 fást tett' a CHighí-palotában Ciano gróf külián reggel ünnepélyes külsőségek között a Ducc ügyminiszternél, majd a Palazzo Veneziúban a
^ gróf Ciano fogadta az Olaszországba érkezett
j l á r d o s s y László magyar miniszterelnököt, DueeuéL
"óma zászlódiszbe öltözött, a magyar és olasz
zászlók ezrei lengtek a házak homlokzatán. A paMásfélérás megbeszélés
oaudvaron ezrekremenö tömeg ünnepelte a voa Palazzo Yedeziában
ltból kiszálló magyar államférfiúi, hasonlóan
Jagy tömeg sorakozott fel a pályaudvart a Villa
Bárdossy László miniszterelnök délután a
"adamával összekötő halkilométeres uitvonaiou
is.
Chigi-palotában tett látogatása alkalmával köA magyar vendégeket a Duce szívélyes kéz- zel félóra hosszat tartó megbeszélést folytatott
feoritással fogadta, majd gróf Ciano és a megje- Ciano gróf külügyminiszterrel, majd a Vene'öttt előkelőségek üdvözölték Bárdossv minisz- zia-palotába ment és ott másfélórás megbeszéterelnököt. A pályaudvaron felsorakozott zene- lést folytatóit a, Dúcéval. A megbeszélés teljeter a magyar Himnuszt, majd az olasz királyi
ríöinuszt, a Giovinezzát és a Rákóczi-indulót in- sea szívélyes légkörben folyt. Á miniszterelfonálta. Ezután a Duce, Ciano. valamint a magyar nök római látogatásának második napján, CsüMiniszterelnök és kísérete autóba szállt és a törtökön délben kihallgatáson jelenik meg XII.
?ilU Madame irányába hajtatott Amerre a kó- Pius pápánál.
d s o r végigvonult, mindenütt zugó »Ewiva UnJ&eria!* kiáltás tört fel az összegyűlt hatalmas
Este a Venezia palotában Mussolini estebéhegből,
det adott Bárdossy miniszterelnök tiszteletére.
A vacsorán a magyar miniszterelnökön kívül
hivatalosak voltak a kíséret, tagjai,, valamint
A hlráimtar
Bárdossy miniszterelnök fél 12 órakor ki- mogjeientok Ciano gróf külügyminiszter és az
hallgatáson jelent meg IJl- Viktor
Emánuel olasz társadalmi élet előkelőségei. Vacsora közteály és császárnál. A kihallgatás ulán
az ben Mussolini meleghangú beszédben üdvözöl"ttilkodó villásreggelit adott a miniszterelnök te a magyar miniszterelnököt, aki erre ugyaní t e l e t é r e . A miniszterelnök délután lútoga- csak meleghangú beszéddel válaszolt.

Mussolini beszéde

/

*

I lehetséges volt, még jobban megszilárdította f
nemzetünk leikében mélyen gyökeredző rokon*
szenv és barátság legőszintébb érzelmeit is. Ha*
talmas barátaink oldalán a legnagyobb bizalom*
mai tekintünk a jövöbe.

Roosevelt es winonl folytatta
a megDeszeiésehet
Washington, június 4. Winant londoni amerikai nagykövetnek Roosevelt elnökkel folytatott megbeszélésével kapcsolatban különféle
találgatások látnak napvilágot a világsajtóban. Sem líoosvelt, sem Winant nem hajlandó
nyilatkozni a megbeszélések céljáról, csupán
annyit közöltek, hogy a megbeszéléseket
folytatják. Winant Hull külügyminiszterrel ís tángyalt, ennek a tárgyalásnak az anyagát is »
legnagyobb titokban tartják.

Amerikai halók honyolifiák le
ez angol haiótarafokai
Washington, június 4. A Német Távirati
Iroda jelenti: A szövetségi hajózási hatóság
bejelentette, hogy az amerikai és brit hajózási
vállalatok megállapodásra jutottak, amelynek
értelmében az Egyes ült-Államok
és Kanadog
valamint az Ausztrália és Ujzéland között vezetö rendszeres angol hajójárat oltat a jövőbe K
az Egyesült-Államok
hajói fogják
lebonjoli'•*
tani. (MTI)

lemondott
az egyiptomi miniszterelnök
Amszterdam, június 4. A londoni rádió je«
lenti Kairóból, hogy az egyiptomi
minisztereit
nők lemondott. Valószínű, hogy szélesebb alapod ú j kormányt alakit. (MTI)

zett a magyar népnek,
— Olaszország különös elégtétellel látja meg5000 halottat vesztett Krétán
valósulni Magyarország jogos törekvéseit, ameo hrit-gorög haderő
lyeket állandóan és ismételten elösegitett. A most
kialakuló uj európai rendben Magyarország, mint
Berlin, június 4. A krétai csatamező meí"
azt az igazság megköveteli, meg fogja találni
nemzeti élettere terjedelmének szükséges előfel- tisztítása és az elesett ellenfelek temetése utáií
tételeit és uj biztosi lékokat fog találni a mgy a brit megszálló hadtest cs a görög kötelékeid
baráti országokkal való még szorosabb kapcsola- végleges veszteségei mintegy 5000 halottra be*
tok és szolidaritás létesítésére. Olaszország és csülhetők. A sebesültek 6zámát étidig még neint
Magyarország ft jövőben Is szoros szövetségben
fognak együttműködni a dunai Európa újjáépí- • tudták megállapítani. Ebben az 5000 halott*
I ban nem foglaltatnak azok a veszteségek, aiue*
tésén.
lyeket a brit haderő a tengeren való elszáliitás
közben szenvedett. Biztos, hogy ezek a veszte*
ségek a szállító hajók ellen intézett folytonot
D d r t i o s s i i m i n i s z í e r e l n ö K válaszai
támadások következtében a fenti szám több«
— A magyar nép soha e] nem tnuló hálával szörösét fogják elérni. (MTI)
kf. ^ 0 r d o s s y László miniszterelnök a követgondol
mindig
arra,
bogy
Trianon
után
NagyuúJszavakkal válaszolt Mussolini köszöntőjére:
^ F e l e s l e g e s hangsúlyoznom, hogy mmden tóságod volt az első államférfi, aki a megcsonkí- 0000 angol ós 4000 görög fogolyi
^ g y a r ember számára élmény, ha Olaszország- tott magyar nemzetnek segítő baráti jobbját
krétán
jöhet és megcsodálhatja a király és császár nyújtotta. Az olasz népnek és Nagyméltóságodnak
V egének dicsőséges uralkodása alatt álló or- ez a barátsága volt az a szilárd pillér, amelyre
a
Berlin, junius L A német véderök főparancskövetkezetesen
Wu
fasizmusnak és a fasizmus nagyvezé- támaszkodva a magyar nép
g ^ k csodával határos toljesitménycit, teremtő egjVittmüküdve a Róma—Berlin—Tokio tengely- noksága jelenti:
— A Kréta szigetén vivott harcokban az eddigi
>W SZat > művészi alkotásait és a fasiszta ipar ivel, visszanyerhette elvesztett területének cgyréól,, müveit. Különös örömömre szolgál, hogy szével együtt azt a hatalmi pozíciót, amely öt megállapítások szerint több, mint 8000 angolt és
ü
időpontban jöhettem Rómába, amikor az Középeurópában feltétlenül megilleti. A magvar kereken 1000 görögöt ejtettünk foglyul. Nagyszáé l j impérium történelmének azt a korszakát kormánynak és mögötte álló millióknak szilárd mú páticélgépkocsit ós löveget, valamint löszeit,
bj' mtiikor az olasz nemzet gránitszilárd alapokc n meggyőződése, hogy csakis Olaszországgal és inkát és élelmiszert zsákmányoltunk.
— A légihaderö a tegnapi napon Essex grófl ( j S ; , r | néz hatalmi növekedésének és fellendü- Németországgal való együttműködésével járulhai
*lébc. A magyar nemzetnek minden ré- tott a maga részéről hozzá a Dunavidék olyan ságban és Délkelctangliában fekvő ipartelepeket
h^-kivétcl nélkül csodálattal adózik annak a ujjárcndezcséhcz, amely az igazság megdönthetet- bombázott. Harci repülőgépeink az éjszaka folyacr
öfcszilúsuok és nagyszerű áldozat- len alapján nyugszik cs amely az ott éld népek- mán az Orkney-szigetektöl kötetre. elsüllyesztetéi,,
amelyet az egész olasz nemzet és a nek valóságos békét és jólétben való haladást tek egy 40Ü0 tonnás kereskedelmi hajót Rom hu ó
^dekM^ 3 oíasz hadsereg egy jobb európai rend egyedül biztosítja. Az utolsó hónapok történelmi repülőgépeink éjszaka egy kereskedelmi haqot
5
ikc,. n tanusil és amelyet az olasz fegyverek fejlődése népcinket nemcsak területileg hozta sser eltaláltak. Repülőgépeink bombarjak M«H
egymáshoz közelebb, hanem cz egyáltalán még utánpótlási kikötőt
öecsétointk m e i
következő pohárköszöntőt
. Mussolini
Adottá:
A bizalom, a teljes barátság kapcsolatai,
vj^lyek évek óta cgybefüzik Olaszországot és
ireSyarországot, eszmei indokokon, valamint pofi^ai és gazdasági kapcsolatokon nyugszanak.
a kapcsolatok a legutóbbi események során
•^lönös fontosságot és horderöt nyertek. Magyar, tóg részvétele a háromhatalmi egyezményben
^ntesitette a magyar nemzet bensőséges barátj á t Olaszországgal és Németországgal és érté,.es hozzájárulást "jelentett az uj £urópa kialakii sához. A magyarság közreműködése a közős
ai
'cban, uj és még nagyobb megbecsülést szer-
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D E L M A C Y A I i Í1.-R S Z A G ./*ai korok szerint Pétéin tfcr»onB«my és Darlan
CSÜTÖRTÖK. 1941. J U N I U S 5 tengernagy főleg a. szíriai helyzetről kérte kl
Weygand véleményét, Vlehy hangsúlyozza,
hogy Frattfíiaőrszóg részéről Szíriával kapcsoweugand beszámolnia
latban minden eshetőségre fel vannak
készülve,
a i aírihol beluzelrdl
miután az angolok szakadatlanul
ismétlik táFiJChy, június 4. Weygand tábornok, aki a madásaikat szíriai repülőterek ellen s ürügyei
francia minisztertanácson részt vett, behatóan kívánnak keresni arra, hogy Szirla ellen esetbeszámolt az afrikai helyzetről. Francia poli- leg haműveleteket indítsanak. (MTI)-

lyosan beteg trónörökös m . í n g y e »
nevén uralkodott 100 nap muJva bekövetkezel! h *
íaiuig, amelyét súlyos rákbetegsége okozott é«
15-én II. Vilmos csfczár r,éven tronralépett. \ német összeomlás napjaiban
W én
vemi 1 Z x
'
Hollandiába m e " t ée n©
* ember 28-an Amerangínben mondott le forrni
szerint ts trónjáról. A császárné 1921-ben bek©
vetkezett halnia után egy évre másodszor ts meg
Jősult, elvette S c h ő n a t t c h Karola hercegnőt

Mim repülőtámadás öciml ellen

MAGYAR
NYILVÁNOSSÁG

Vichy, június 4. A HaVds-OFÍ hírszolgálati
Iroda megerősítette, hogy angol
repülőgépek
szerdán réggel megtámadták
fíeirutoh
A jelentés szerint 6 óra 45 perckor a város felett
< mgal bombázó tűni fel és a
kőolajraktárakra

soft bombát dobott. Elpusztítottak egy tartályt
néhány irodaépület kigyulladt, egy francia
tisztet és katonát a bombnszilánkok messebe
sítettek,

Ni történik Síirláiai ?
Washington, június 4, A londoni lapok egyre inkább sürgetik az angol kormányt, hogy
Szirla megszállása ügyében addig jusson döntő elhatározásra, amíg késő nem less. Ez az
'dőpont igefl közel van. A lapok felhívják a

figyelmet a vifchyi kormány kétórás miniszter
tanácsára, amelyen Weygand tábornok is részt
vett, aki 'a szíriai helyzet legalaposabb isme
rője s akit megbízlak a francia
gyafmatbito
dalom
megvédésével

Roosevelt tervei
Washington, június 4. A. ..Washington Posf"ttett rendszerint jólértesült politikusok megállapítják, hogy Roosevelt két probléma
előtt
áU. Legutóbb szűkébbkörö munkatársainak bizalmasan meg is mondotta, hogy Németországot as Egyesült-Államok
közbelépése
nélkül
nem lehet legyőzni. Ennek a közbelépésnek nagyon rövidesen be kell következeié — hangoztatják mnnkatáfsai, az angol kormány és Winant londoni amerikai nagykövet is. Másodszor
Koősevelt érzi, hogy az amerikai nép nem he-

lyesli még egyhangúlag
ás Egyesült-Államok
hadbalépését és egyik napról a másikra nem
tagadhatja meg a választási hadjáratban tett
ígéreteit. Végül a szövetségi parlament
meg
kérdezése nélkül nem szabad közvetlen hadieselekményre vállalkoznia.
Roosevelt nézete szerint tehát éhből a helyzetből az egyedüli
kivezető út valamilyen
incidens felidézése és reméli, hogy a hadihajóhad örjáratt
szolgálata
révén előidézheti ae első lövést Németország részéről. (MTI)

A megszállott Belgrád közigazgatása
Berlin, Junius 4. A délkeleti hírszolgálat jelenti
Belgrádból: A belgrádi lapok feltűnő helyen közlik dr. T u r n e r államtanácsossal, a szerbiai katonai parancsnokság mellett működő közigazgatási szerv vezetőjével való beszélgetést. Az ország közigazgatásában csak abban az esetben
történik beavatkozás — mondotta —. ha ezt *
közrend és a közbiztonság megkívánja.
Turnér a katonai parancsnokságnak
előterjesztést tett a minisztériumok biztosi vezetőinek
kinevezéséről. Az előterjesztés kizárólag olyan
férfiakra vonatkozik, akik évek óta sOkszor személyes áldozathozatallal küzdöttek Jugoszláviá-

nak a német birodalomhoz va16 közeledése érdekében, de akik egyben a rájuk bízott minisztérlumban szakismeretekkel rendelkeznek. Kormánybiztosok indítják el a bánságok közigazgatási gépezetét. A végrehajtó hatalmat
Szerb iá
ban ma ia a
rendőrség és csendőrség gyakorolja, amely részben fegyveres. Ez is annak bizonyítéka — mondotta —, hogy a németek még
az általuk katonailag megszállt országban Is azt
akarják, hogy az ország ügyeit német beavatkozás nélkül, az ország lakosaiból alakult i z é n ek
intézzék. (MTI)

Meghalt II. Vilmos
volt német császár

A német megszállás alatt levő Amszterdamhói érkezik a hir, hogy II. Vilmos, Németország tolt császára szerdán délelőtt a doorbi
kastélyban 82 éves korában meghalt Vilmossal a német birodalmi gondolat egy korszaka
tűnik él az életből, az az ttralkodó, aki 29
éves korában került a trónra és harminc éven
át irányította a szó teljes értelmében n második birodalmat. Ifjúságára éalk Bismarck
nagy birodalomösszefogó munkája, a két hatalmas egyéniség nem működhetett zavartalan harmóniában, de Vilmos a Vaskancéllár
menesztése után is folytatta Bismarck nagy
német államvezetését. A császárnak nagv
tervei voltak, kiépítette a német katonai hatalmát. átszervezte a birodalmat és felfokozta erőit, hogy készen álljon a küszöbön álló
nagy közdelemre. A világháború nagyrészét
hadserege mellett, a főhadiszálláson töltötte
1918 novemberében elhagyta az országol
nemsokkal később lemondott jogairól és aZóta Hollandiában élt. Több mint huszonkét
érig élt távol Németországtól és autokratikus. hatalmas egyéniségéi jellemzi, hogv amikor itei-ben Auguszta császárnő megholt egy
évre rá 83 éves korában másodszor Is mesáösfllt Hatalmas fizlknma és erős szervezete sokszor győzte lé 9 km támadásait, míg
most 82 éves korában méghalt 9 hollandiai
kastélyban, amelyet Németországból való távozása után maga választott lakhelyéül
*V;«ru. ínnine 4. 11 Vilmos

volt német oeá

szár utolsó óráiról ismeretessé Vált, Rogy a
volt esásaár állapotában a múlt hót yégón javulás állott be, amely teljes felépüléssel kecsegtetett. Kedden a késő esti órákban azonban
állapota jelentékenyen
rosszabbodott. A tüdőembólia gyors legyengülést idézett elő, ami a
betegnek természettől erős testalkatát meggyengített© és mély öntudaltanságot
okozat.
II Vilmóst a jövő Aéten temetik * doorei
kastély kápolnájából. A kápolnát ebből az alkalomból ideiglenesen átalakítják. Az elhunyt
óhajára a temetésen csak a legszűkebb
esatédi
kör vesz rését, de a birodalomból is várnak
néhány küldöttséget.
mtler II- Vilmos halála alkalmából táviratilag fejezte ki részvétét az elhunyt feleséírének,
valamint a trónörökösnek,

Élete

II. VilittOs 18ő9-ben született ISüÜ-ben htulnu1 rangban belénetl az első gwiluggárdaezredbe.
8871-ben
;
beíratták a casseli gimnáziumba. 18/4
—79-ig jogi és államtudomány) tanulmányokat
Végzett h bonni egyetemen. A fiatal Vilmos hei
ceg 1882-ig Szolgált az első gyaloggát dae*i edtotn,
ahol Századosi fokozatig vitte. 1881-beíi feleségül
vette A u g u s z t a Viktória Schleswig-Holsteiu
Oldenburg augsburgi hercegnőt 1881 március 9-én
albunvt oagvalvia. I. Vilmos kinek •••éóa a sn-

A. WiUUSGMSTllAsSJKliÉZ közelálló és teád"
szerint igen jól informált Ottó von lleytl®b r e c k érdekes tudósításban számol be 3
Reggeli Magyarország* mai számában a
Kréta elloglalasa után fclmerlUt hlrckiök
Berlini tudósításában a kővetkezőket i''Í a:
Az a teljes bizonytalanság, hogy m i l y ® ?
i r á n y b a n kell várni a már kétségtelenül
legalabbis alapvonalaiban meglevő háborús
tervek alapján készülő ujabb akciói, i uilil
mindig, most is a k o m b i n á c i ó k é g é s *
s o r o z a t á t idézi elő. A legjellemzőbb f®110"
vések S z o v j e t o r o s a o r s z á g r a
vonatkoznak, amely egészen speciális szerephez í u t )
a kombinációkban. Feltűnő az a változás, amely
a feltevésekben a Szovjet szerepe körül n,UJ
tatkozik. Nemrégiben mé.g azt rcbesgcU®k'
hogy Németország á t v o n u l á s i j o g o t követel Szovjetoroszországon keresztül, mások
pedig arról véltek tudni, hogy N é m e t o r szág bérbe akarja venni
Ukrajn á t . Ezeket a híreszteléseket nemcsak nértif
részről bélyegezték e s z t e l e n s é g n e k és
részesítették é l e s v i s s z a ú t a s T t á s b a " )
hanem Moszkva is szükségesnek látta a e h '
f o l a t o t . Most viszont az a hir járja, biw
Molötov
i s m é t B e r l i n b e lútog3.1;
A Wílhelmstrasse nem nyilatkozik erről *
Tesztelésről ós k o m o l y t á m p o n t o k 0 ® ®
is m u t a t n a k ebbe az i r á n y b a , w }
hogy az egész hir talán i n k á b b h a 0 8 " '
l a t i o k o k b ó l terjedt el.«
1
>Sokkal komolyabb
megitélést érdem®
azonban S z í r i a — folytatja Heydebreck
már csak azért is, mert ebben az irányb3
lángolhat fel újra a háború. Figyelmet ke
fordítani Szíria, felé egyrészt azért, mert
mát hiréket terjesztenek a Szirla felé i r á n f L
német Csapatszéllitásokról. Most azt
'
tudni, hogy n é m e t g é p e s í t e t t e g y 8 : ,
g ft k e t szállítottak a sziriai kikötőkbe. A 6
met illetékes tényezők ezalkalommal nem U,
rttják el a kérdést eleve azzal, hogy a
^
selés keretébe vág és nem nyilatkozhat®, 9
róla, hanem azt hangsúlyozzák: e g y á 11« 1 ^
nem t u d j á k e l k é p z e l n i , hogy e í j
ket a híresztelések megfelelné"
a tényeknek.*
,m
Aa angol—francia viszonyról ezeket ' t
tudósításában Ottó von Heydebreck: *Az
kérdés során igen érdekesen megmutatlak u j nétnet—francia viszony egész
amennytben a Wilhelnistrassen rámutattak• y
ra: Németország a történelemben tapa®1
ható legnagyobb vereséget mérte F r a ^ f
szágra. Ennek ellenére — tették hozzá
hetfl rokonszenvvel ős melegséggé! — * tómé! birodalom k é s z m e ga'd n T E r « " "
o r s z á g n a k a z t a s z e n t jogot, h"^,
állami
területéi
biztosítsa
m e g v é d e l m e z z e . Ebbe az ö s s z e f ű z d
tartózik márcsak azért is, mert a közeik®1helyzet fejlődése szempontjából van Í®1<>"1
*ége, hogy a Wílhelmstrasse vezetői
tékessn megkülönböztetik az I r a k i " 3 >
e s e m é n y e k eddigi fejlődését a
rí
lenállás gondolatától. Eovfelöl elismerik
a háborús cselekmények befejeződtek és ,
sld Ali kormánya •ismeretlen céllal* ®U, *
másfelől azonban hangsúlyozzák. hogv e ' t t
fejlemény ós a fegyverszünet megköti*®
angolokkal, német felfogás szerint
tV
nem jelenti nn angol elnyomó törekvés®* ,«
leni nemzeti ellenállás befefezé«é» Trá*1'

Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonoknak, Jóim rá tok''?*;
vendégeimnek és a fodrász szakos"}?;
vezetőinek, kik szeretett férjem £""1"
tikalmából koszom- és vlráá«flflr"®
nyaikkal fájdalmamat enyhíteni
'IT
keztek. ezúton maradok hálás
J J ^ ^ ^ O z v . TODOR E L E M É Ü L

20 ezer ifitnoKHop heloell
csuk 5 ezer daraüof kfildíek Szegedre
A városi Közellátási hivatal ufahb tavirata a líereskeaelmi Hivatalhoz
JA Délmagyar ország munkatársától)
Beszámoltunk arról, hogy a közellátási hivatalba a tegnapi nap folyamán megérkeztek a szegedi hatóságok által kért vásárlási könyvigénylőlapok. Szegeden még igen sokan nem
jutottak vásárlási könyvhöz és így a háztartásokban fennakadások következtek be. Ezt
akart a elkerülni a közellátási hivatal, amikor
20
-000 igénylőlap sürgős leküldését kérte a Kereskedelmi Hivataltól. Tegnap értesítés jött
Budapestről, hogy a hivatal útba indította az
igényelt űrlapokat. Egy csomag
igénylőlap
meg is érkezett Szegedre a közellátási hivatal
elmére, az átszámolás során azonban kitűnt,
bogy nem 20.000, hanem csak 5000 igénylőlapot
küldött Szegedre a Kereskedelmi
Hivatal.
Ez a negyedrésze a szükségletnek és így a'Z

igénylőlapok kiosztásában, illetve a könyvecskék kiállításában zavarok állhatnak be. Hogy
a közellátási hivatal az esetleges zavarokat olkorülhesse: szerdán táviratilag kérte az elmaradt igénylőlapok azonnali leküldését. Az űrlapok remélhetőleg még a mai nap folyamán
megérkeznek és így mégis psak áthidalhatják
majd azokat a nehézségeket, amelyek Szegeden bekövetkeztek.
A vásárlóközönség egyre sürgetőbben kéri
a vásárlási könyvecskét, amely nélkül nem tud
belépni egyetlen üzletbe sem s türelemmel
várja, míg az ügy végre is hivatalos úton lebonyolódik és most már biztosan számít arra,
hogy a Külkereskedelmi Hivatal nem hagyja
a szükséges számú bejelentőlap nélkül a 140
ezres lakosú város polgárságát.

MAIID

könyvesholtja, a
k ö n y v n a p o l
% százados múltjához méltóan tart a meg, a k ö n y v n a p klasszikus értelmében és szívesen várja üzlethelyiségében a könyvnapra készült- irodalmi müvekkel, s

Pénteken, vagy szombaton megnyilik
a meghosszabbított felsővárosi villamosvonal
Végállomás: az algyői vámháznál
(A Delmagyarország
munkatársától)
Ismeretes, hogy a város és a Közúti Vaspálya r t
között olyan megállapodás jött létre annakidején, hogy a felszedett ujszegedi villamosvohsl helyett a társaság kiépíti a gedói villamos%onál folytatását. Ennek a megállapodásnak
végrehajtására ezév tavaszán került sor, amiW megkezdték a moghosszabított vonal építési munkálatait. A villamosvasút pályája
töost m á i elkészült, végállomása a Vásárhelyig
Ugárút végénél lévő algyői vámház. Az ú j
villamosvasútnak ma lesz az úgynevezett műtanrendőri bejárása, amelynek során számbatezik és megvizsgálják az összes technikai és
Műszaki kérdéseket A vonal teherbírása, a menetrend megállapítása és más műszaki és technikai problémák kerülnek megoldásra a műt&niacndőri bejárás során, amelyen a kereske-

delemügyi és közlekedésügyi minisztert Tlostássy István miniszteri tanácsos képviseli.
Vele együtt vesz részt a műtanrendőri bejáráson a város műszaki kiküldötteinek csoportja,
valamint a hatóságok és a vállalat képviselője.
A műtanrendőri bejárás után kerül sor a
megnyitás idejének megállapítására. Az eddigi tervek szerint 6-án adják át a forgalomnak az új villamosvasútat,
szó lehet azonban
arról is, hogy csak hetedilién, az ipari vásár
megnyitása napján nyitják meg Varga József
miniszter jelenlétében a város ú j villamosvonalát. A megnyitásra a kereskedelemügyi minisztert képviselő Eostássy István miniszteri
tanácsos adja meg az engedélyt. Az ú j vonalat
ünnepélyes keretek között, adják, át a forgalomnak.
•
n

Technikai okok miaff nem kantök meg
a városi nyugdíjasok a felemell fizetés!
í*

Juniiis Közepéig hifizeüh a május elsejétől toró Különbözeid

(A Dclmagyarorszdg munkatársától) A kormány rendelkezése értelmében a közalkalinaz
°ttak fizetését — amint ismeretes — május eleiétől visszamenőleg öt és félszázalékkal, a
töagánalkalmazottakét
pedig 8 százalékkal
6Q
ielni kell. A városi tisztviselők kézhezkapták
Q
felemelt fizetést, a városi
nyugdíjas
tisztfelölt
azonban nem kapták meg a felemelt
[Vetéssel járó különbözetet. Érdeklődtünk az
ü
Syben a városi számvevőségnél. A számvevőé i hivatal vezetője: Dékány Sándor számvevőségi főtanácsos elmondotta, hogy a kifizetés
M a r a d á s á n a k technikai akadályai
voltak.
Minden hóuap 20-áig be kell terjeszteni a

Belvárosi H o n
úrtól Járal

8
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A nagysikerű uiagyar film.
FEDAK, RÓZSAHEGYI, EGRY MARIA
MJCI, SZILASSY,

KORZÓBAN
Ma cs mindennap 5, 7 és 9 órakor

Erik a buiakaíási
ERDÉLYI

postatakarékpénztárhoz a nyugdíjas tisztviselők fizetési lajstromát Ennek elkészítése több
hetet vesz igénybe és így, amikor az emelésre
vonatkozó rendelet megjelent, a nyugdíjas
tisztviselők lajstromát már beterjesztették a
postatakarékpénztárhoz, ahonnan a nyugdíjasok csekken kapják meg a fizetésüket. A lajstrom összeállítása tehát a régebbi állapotnak
megfelelően történt, ezért nem kapták most meg
a felemelt fizetést sem a városi, sem az állami nyugdíjasok.

PERÉNVI

PÁ6ER

ANTAL

izig-vórig magyar filmje^

AND RA S

oélmagyarorszaq

CSÜTÖRTÖK. 194L JUNIUS 3
A hetet uraló nagy művészi cscmcnv a

M A DARASZ
Zeller örökszép, vidám muzsikás tiroli
története.

| Kél érás kacaga^j
Bolváry Géza mesteri filmje.

Belvárosi

Péntek

Mozi

A számvevőségen már teljes munkában áll
az ú j lajstrom összeállítása és kiszámítása,
úgy, bogy a jelek szerint június liö'zcpcig kifizetik a nyugdíjasoknak
a május elsejétől jd- *
ró különbözetet. Júliusban m á i természetesen
egyszerre kapják meg a nyugdijasok a telje*
összegű felemelt fizetést.

DefOiésI cukrot kérnek
a betegek Is
P
l
e
n
n
u
l lesz a httlön cukor Ura t
(A Délmagyarország
munkatársától)
A*
úgynevezett befőzési cukor igénylésével, illetve kiutalásával kapcsolatos teendőkről beszámolt a Délmagyarország szerdai száma. Az eljárás — amint megírtuk — az, hogy levélheti
lehet igényelni minden 28 éven aluli személy
részére 3 kilogram úgynevezett befőzési cukrot
a közellátási hivatalnál. Az igényjogosultság
megállapítása után a hivatal 'csekklapot kézbesít a családfőnek, amelyen a fogyasztási adót
kell befizetni, összegszerűleg ez kilónként egy
pengőt, vagyis az igényelt mennyiség után 3
pengőt tesz ki. A befizetés után az igényjogosult úgynevezett vásárlási
engedélyt
kap,
amellyel bármelyik üzletben megkapja az igényelt cukrot. A Cukor árút a kereskedőnél kell
lefizetnie. Ilyenformán tehát az igénylő 3 pengő fogyasztási adót cs 3 kilogram cukör árút
köteles kifizetni. Ezzel kapcsolatban illetékes
körökben felmerült az a kérdés, hogy amenynyibe kerül a külön befőzési cukornak krlogramja? Hír] szerint a pénzügy ni misztériumban már megállapították a befőzési cukor árát,
amely kilóg romonként 2.08 pengő körül alakul.
A befőzési cukorral kapcsolatban felmerült
az a másik fontos probléma, hogy a 18 éren
aluli gyermekeken kívül lehetővé kellene tenni
a betegek részére is a Jcülön befőzési Cukor kiutalását, tekintet nélkül a korra. A betegek
nagyrészének tél idején igen fontos tápláléka
a befőtt s így nem lehet lényegtelen szempont,
hogy a betegek is réé&esüljenek az eddigi betegadagon kívül is a külön befőzési cukorban.
Erre vonatkozólag a város közellátási hivatala
tehet majd lépéseket az illetékes minisztériumban.

SZÉCHÉNYI MOZI
MA indul
'
5, 7, 9
a legforróbb, legizgalmasabb
vadnyugati kaland!
C I S C O , a prérik és cowboyok királya
uj regényre indul

CISCO és a L A D Y
A vadnyugat vidám kalandora uj izgalmat,
uj szerelmet hajszol... Ropognak a fegyverek, pattog a rumba ritmusa
Tüzes tangó, parázs kaland és jobb, száguldóbb, mint .CISCO, a száguldó lovas!t
CESAR ROMERO, MAHJORIE YVAEMLR,
VIRGINIA FIELD

Legújabb frontjclcutésck
a friss UFA-HTR.ADÖBAN

Bonyodalmak egy 100 pengős nyugta körülZ ö l d p o r

0 törvényszék megszüntette az eljárást, a tábla uj tárgyalást rendelt el,
érdekes jogkérdésben dönt a kúria
(A Délmagyarország
munkatársától)
Nem
mindennapi érdebességű ügy foglalkoztatta
szerdán a szegedi ítélőtábla Efaw.y-tanácsátAa ügy vádlottja dr. Tabódy Zsolt törvényszéki
jegyző Solt, aki ellen az ügyészség hosszabb
idővel ezelőtt
magánokirathamisítás miatt
adott ki vádiratot Dr. Tabódy Zsolt — mondja a vádirat — 1932-ben és 1934-ben 100 pengő
összegű kölcsönt kapott a közben elhunyt dr.
Holtzer Gyulától. Dr. Holtzer Gyula halála
után özvegy dr. Holtzerné Alberti Stefánia
1935. jannár 29-én fizetési meghagyást bocsátott ki, amelyben a férjétől kölcsönkapott 100
pengőt követelte vissza. Dr. Tabódy Zsolt a
fizetési meghagyással szemben ellentmondással
élt és azt vitatta, hogy a 100 pengőt dr. Holtam* Gyulának visszafizette és erről nyugtája
van.
Az ügyészi vádirat szerint a bírósághoz beSyújtott 110 pengőről szóló nyugta hamis, mert
olyan módon készült, hogy annak tartalmút a
dr. Holtzer Gyula által dr. Széli Gyula ügyvéd
részére kiadott biancó-meghatálmazások
egyikére rágépelte és a meghatalmazás
felesleges
részét pedig levágta.
Amikor az ügyben a viszgálat megindult,

—

dr- Tabódy Zsolt védője azt vitatta, hogy a
magánokirathamisítás vádja elévült, mert Tabódy ösak 100 pengő kölcsönt kapott dr. Holtzer
Gyulától. Az ügyészség a védelem álláspontjától eltérően a 110 pengős kölcsönösszeg miatt
magánokirathamisítás miatt adott ki vádiratot.
A törvényszék az ügyben a vádlott és védőjének az álláspontját tette magáévá és elévülés
címén — azzal, hogy csak
magánokirathamisítás vétsége forogna fenn — megszüntette az
eljárást. A törvényszék szerint nem az összeg,
hanem a kötelezettség értéke bir jelentőséggel,
amellyel a kapcsolatos jog létezése megszűntének, vagy megváltozásának bizonyítására vonatkozik.
Az ügy a tábla elé került, amely a szerdán
megtartott tárgyaláson megsemmisítette
az elsőfokú bíróság ítéletét és új eljárásra utasította
a törvényszéket. A tábla határozata ellen dr.
Tabódy Zsolt és védője semmisségi panaszt,
illetve felfolyamodást jelentett be a Kúriához
és így előbb a Kúria dönt arról, hogy a cselekmény minősítésével kapesolatban bűntett, vagy
Csak vétség forogna-e fenn? A Kúria döntése
után kerül sor az ügy további folytatására.

átalánybiztositás keretében
biztosíthatja teqolcsóbban!
Csányi Piros ki :

ItÖHtyi/usUével
f A Délmagyarország munkatársától) Kékfetelű, komoly, hivatalos külsejű kis jószág: legfrissebb munkatársunk mindennapi ntainkon.
Hivatalos neve: „Vásárlási könyv", de a becéző
szavakra hajlamos köznyelv már elnevezte
könyvecskének. Mint győzedelmes hadsereg katonái a díszszemlén, úgy sorakoznak benne a
rovatok, amelyek a vásárlás idejéről az eladóoóg telephelyéről, a vásárolt cikk mineműségéről, a .vásárlási összeg nagyságáról, vagy kicsiségéről és a megvásárolt árú közelebbi meghatározásáról árulkodnak.
Rendszerető háziasszonynak nem lehet nagyobb öröme olyan könyvecskédéi, amelybe
szép sorjában, adatokkal megtűzdelve és kereskedelmi cikkek kifejezéseivel körítve mindent
beleírnak. Beleírják, hogy melyik napon vásárolt söldbabkonzervet, mennyibe késült a pünkösdi santungkosztüm
anyagának métere és a
hónap melyik napján volt a nagymosás, —
illetőleg mikor volt esedékes a háziszappanvásárlás- Apró-cseprő gondok voltak ezek edlig a háziasszony számára, pihenésre szánt
időnket rabolta el a háztartási napló vezetése
s most, ime, a kék fedelű, kedves kis könyvecske egy csapásra eltörli ilynemű gondjainkat.
Hivatalos és rideg üzleti pontossággal vezetik
be helyettünk a mindennapi élet apró szükségleteit a könyvecskébe- Níngs téyedés, ninos raiírozás, nincs férjek számára történő komplikált átszámítási műveleti Kékköntösű kis barátunk, a könyvecske megreformálja mindennapi életünket . • .
Azt hiszem, nincsen olyan asszony, aki midőn a könyvecske boldog tulajdonosa lett,
amúgy frissen, melegiben el ne indult volna
vásárolni vele. Magam is nyomban elindultam
felfedező útra, hogy kitapasztaljam: mit jelent
a könyvecske használata a gyakorlatban. Felfedező útamról az alábbiakban számolok be:
Az
éleimtszer-üzietben
nagy tisztelettel fogadták kékköntösű útitársamat. Ritka vendég a könyvecske az élalmi6aerkui oskedésben, egyelőre — mondják —
még kevés van belőle ée nem is egészen idősierü * haszúálats. Háztartási Cikkek
közül

vá&áMUant.

é

0

ugyanis fsak a konzerveket és a szappant kell
beírni a könyvecskébe. A konzervek ideje a téli
hónapokkal lejárt, most — hála a tavasz nyárbahajló termékenységének — inkább zöld állapotban vásároljuk a konzervfélék anyagát,
persze csak akkor, ha a piacon kapni lehet . . ,
A szappan kérdése sem aktuális jelenleg, mert
a pünkösdi nagymosás már megtörtént a legjobb házakban is a könyvecske megjelenése
előtt. De azért kikérdezzük a kereskedőt, mi a
helyzet a konzerv és szappan-fronton, egy személy milyen mennyiséget
kaphat és milyen
időközönként ismételheti meg a vásárlást.
— Az adagolásra és a kiszolgálás
módjára
előírásunk nincs. A tisztes kereskedelem becsületére bízza a kormányzat, hogyan látja el a
vásárlóközönséget annak szem előtt tartásával
hogy készletet halmozni nem szabad! A gyakorlat kialakítja, hogyan bíráljuk el a vevő
közönség szükségletét valamely árúcikkel
kap
csolatosan- Ismerjük vevőkörünk eddigi
igé
nyeit s ehhez merjük as árú mennyiségének kiszolgáltatását
Igen szépefi és komoly hivatalossággal
hangzott ez, de mégis csak kíváncsi voltam ?
gyakorlatra. Szerényen közbeszóltam:
— Kérek konzervet!
Itt aztán kiderült: egy személy
hetenkén
egy konzervet élvezhet, ez az általánosan ki
alakalt gyakorlati ely.
Pipere-szappanból minden család havonkén
kettőt mosószappanból pedig egy
kilogranw
vásárolhat. Természetesen tekintettel vannai
a családtagok számára és eszerint emelik a
előbb említett szappan-adagot.
Elbúcsúztam az élelmiszerüzlet vezetőjétől
és fel fedező utamat tovább folytattam. Megjelentem egy
ctpökereskedésben,
ahol a könyvecskének szintén nagy tisztelettel
adózlak. Mint mondották, éppen most változtatják meg kedvéért az obligát feliratokat a kirakatban. A kirakatüvegre festett, vagy felragasztott feliratok a Jövőben ekként hangzanak majd:
•UTALVÁNYRA — Éh KÖNYVVEL!*
UTALVANY NÉLKÜL - 1>K KÖNYVECSKÉVEL!.

eredeti Schweinfurtizöld, üráriiazöld,
zöld. Arzola, Nikotin beszerezhető a

Vénusz

Fruktus*

Drogériában

ít9
MIKSZÁTH KÁLMÁN U. S.
anHBnHMMMwaHsnnHMHMsre'a
Azt is mondották, hogy meg akarják kímélni
a vásárlóközönséget attól, hogy hasonló megjegyzésekkel fárassza magát, amikor a kirakat előtt
gyönyörködik a többnyire elérhetetlennek álmodott cigőkölteményekben.,.

A

texttikereskedésben

már jól ismerték a könyvet A könyvecske is
érezte magát, mert néhány testvérkéjére ákadn
Ott szorongtak a kassza előtt és szép türelmesen,
sorjában megvárták, amig bevezetésre került 8
dolog. Bizony, ez komplikáltabb helyzet, hiszen
minden portörlőt, mosogatóruhát, törlőruhát, vágj?
zsebkendőt lelkiismeretesen be kell iktatni, utol*
só fillérig árral ellátni és minémüségét pontosan
bevezetni.
— Olyan furcsa még egyelőre, hogy idegen s í e '
mek bármikor láthatják és megcsodálhatják: bán?
zsebkendőt vásárolok, hány portörlöt használunk
el s hány mosogatórongyot nyű el a háztartást011
alkalmazottam... — nyilatkozik egy úriasszonyakivel együtt várakozunk sorunkra.
_ És még furcsább, hogy bárki _ a férjemvagy a háztartásbeli alkalmazott -- mindenha
ellenőrizheti, hány pengős harisnyát viselek, vagy
milyen összegbe került a nyári toalettem... N<r
de mindent megszokik az ember, par nap mub'
már ez lesz a legtermészetesebb dolog a világ°n-Közbcn a kereskedő is mesél a könyvet*3
gyakorlati használatáról, Eszerint egy ferli
ingrevalót vásárolhat, egy asszony például
egyszerre egy nyári kosztümre valót és mondj® *<
egy könnyebb fajsúlyú nyári ruhakelmét.
És mikor jelentkezhet újra? — kérdea-'®— Azt meg nem tudjuk. Mindenesetre a
holmik bevásárlása szélesebb keretű, hiszen
ron a szerény igényű hölgyközönség számára
ki kell adnunk 3—4 ruhára valót. Ez persze a
egész idényre: hat hónapra értendő.
A vászonáruval már régebben kialakult
helyzet: egy vevőnek két lepedőnél többet ° e
szolgálnak ki.
Mintegy végszóra betéved egy stafirung-1'8"
.sárló az üzletbe. Bizonygatja, hogy m e n y a s s z o n y kelengyére van szüksége. Felmutatja az össrt®
bizonyítékokat: a jeggyürül, az újságban meg]
lent eljegyzési hirt s végül _ döntő bizony^ 3
ként: vőlegénye arcképét... A kereskedő a z0 " t
ban szigorú: kéri a városházán kifüggés^1®
mátkasági jegyzék másolatát... Nem tudjuk
mi lett a könyörgés és alkudozás eredménye, j>®
szeretjük a családi jeleneteket s inkább át'
gyünk a szomszédos céghez.

fl

készruha-kereskedésben

vásárolhatok egyszerre két fehér ruhák
az egyik vászon, a másik santung-kosztüm, ^
pettyes puplin-selyem ruhát s egy kis ',sZ3...eK
gálóc bokréta-ruhát. Ennyi jár egy dolgozó nő"
— mondja a kereskedő udvariasan. A kis
megvan, a ruhák ott sorakoznak csábítóan,
,
valami csekélység hiányzik még — amivel
dan háborút nyertek: pénz, pénz, pénz...

Párisi Nagy Áruház R[•Szeneri íCsekonics ésKiss-utca sarok
ÉLELMISZEREK
-J*
Teasütemény 10 deka
- P
Ostya tortalap 4 drb
Sima teasütemény 10 deka
Sósperec 10 deka
foltott nápolyi 10 deka
Mézes csók 10 deka
Mogyorós csók 10 deka
Májgombóc cukorka 10 deka
Töltött dessert cukorka 1 drb —30, —.20,
Savanyu, vagy erős cukorka 10 deka
Frnkta puha cukorka 10 deka
Csokoládés kenyér 10 deka
-tó4
Mazsolás drazsé 10 deka
Zp
Mandnla fourré cukorka 10 ácsa
4
Mazsola 10 deka
Mandula 10 deka
Mogyoróbél 10 deka
Füge 10 deka
tó*
Stanioloe jubturó 10 deka
Májpástétom 10 deka
. h s
arP
Pálpusztai, vagy Puszta dflrt »ajt 1
Ollofános kvargli 1 csomag

.tó

>

H
T
R
F
K
I l l i l Ju XX
Kevesebb sátor, kevesebb
a

könyvnap

vásárló
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Minden este 9 ó r á t ó l

Szerdán láthatatlan szellem-lcegekkel pirosra festette a naptári napot a ma a var
könyv.
Ünnep ez, a betű, a gondolat ünnepnapja. Megtelik az utca, az emberi lélek
a szépségek áhítatával s mint őrtüzek, lobogni kezdenek a soha ki nem húnyó lángok. S ha véginéz az ember a betű
szegedi
Vavalcádján, mégis azt látja,
hogy
kevesebbek
lettek
a sátrak
és
ritkábbak
a hivők
...
Hiábavaló
volna kutatni és hosszú lenne elmondani!
mié fit?
r
A Kárász-utcán százméteres
távolságokban egymástól
szerénykedik
összesen 1,
azaz négy
könyvessátor; nem tudja enyhíteni ezt a lehangoló ritkaságot az sem,
hogy távolabb néhány lelkes
könyvesbolt
előtt az utcán sorakozik
fel a
magyar
könyvnap ünnepi termése.
'A közönség mutat némi érdeklődést, de a
vásárlási kedv nem mutatja azt, hogy az
elvetett mag talajra talált, Hogy fognak
aratni és ki fog aratni a szellem idei magvetése után? De hiszen nagyszerű írók
nagyszerű munkái is megjelentek a Icönyvnapon; ezek felé ki kellene nyúlnia a kezeknek, a szíveknek. A diákokban van még
lelkesedés, ők látogatják legnagyobbrészt a
könyvessátrakat. És ez ígéret, ez példaadás,
ez bizonyság mégis amellett, hogy nem vész
el a gondolat és a súlyos időkben is izzik
az örök szépségek zsarátnoka . . . És
talán
holnapra
több
nyoma
lesz
a magyar könyv ünnepének a szegedi útban . . .

HA FLEKKEN EST
TÁNC VIGADÓBAN
— Tűzrendésze ti felügyelői értekezlet Csütörtökön délelőtt 10 órakor tüzrendészeti felügyelői értekezletet tartanak a városházán. Az értekezleten résztvesz K i s s Lajos, Budapest tűzoltófőparancsnoka is.
Ünnepségek Sándorfalván. Ünnepségek jegyében zajlott le a pünkösd Sándorfalván. Vasárnap a sándorfalvi iparosok kitűnően sikerült
előadásban hozták színre a »Csókos buszárok*
cimü vígjátékot. Hétfőn a sándorfalvi mezőgazdák
zászlószenteléssel egybekötött ünnepi közgyűlést
tartottak. A zászlószcntelést L e p c y Emil plébános végezte, az uj zászlót M o l n á r Dezsőné
zászlóanya vette át. Az ünnepi közgyűlésen H eg y i Mihály elnök, M o l n á r Dezső cs K o v á c s
András szólalt fel, majd a zászlóavató beszédet
L e p e y Emil plébános tartotta.
Hétfőn este a
MANSz sándorfalvi csoportjának ünnepségén dr.
T i b o r c z Lajos kegyesrendi tanár az uj magyar muzsikáról tartott érdekes előadást. Ezután
a műkedvelők »NÍncs szebb, mint a magyar nóta*
című vígjátékot mutatták be. A szereplők közül
kitűntek Stelcszamer Rezső tanitó, l'apodi Zoltán, ördögb József. »A vendégszereplés* című
tréfajátékban Szirányi István, Matejka József,
Stelcszamer Rezső, Czinok Gábor, Somos Viktor,
Elekes István szerepeltek sikerrel.
— Házasság. G e r l e Dóra és dr. K e m é n y
László házasságot kötöttek. (Minden külön érteÜtés helyett.)
234
T o l d i Valéria oki. gyógyszerész, drogériatulajdonos (Szeged) és J u h á s z Károly vegyészmérnök (Budapest) házasságot kötöttek.
ÖAL FERENCNÉ, voli kereskedelmi Iskolai taítfrnő mlniszterlleg engedélyesett

gyorsíró és góniró szakiskolában

Btleveles gyorsírás- és gépirástanitók vezetésével
<»ár julius 1-től készülhet Államvizsgára. Uj cím:
Széchenyi-tér 7, II. 32 (o Szeged C.te-'rtei Tp.
*íékház4bao\ Telefon 38-1 k.
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SZENZÁCIÓS MŰSOR! TÁNC!
Bndapejt, Horthy MiklAt-ut 60.

szegedi

megnyitásán

éjjel 2 ó r a . i j

Rágalmazást

mreetrlw,:

La Bella Novotha

per - egy ivógép miatt

H törvényszék rágalmazásért
200 pengő pénzbüntetésre
és 300 pengő
erkölcsi kártérítés megfizetésére
ítélte ösv. dr. Hottzer Gyuláné Alberti
Stefániát, az ítélet végrehajtását felfüggesztette
(A Délmagyatorsság
munkatársától) A bűnösség megállapításával és pénzbüntetés kiszabásával ért véget szerdán a szegedi törvényszék 17ngváry-tanácsa előtt elsőfokún az a
sajtóper, amelynek vádlottja özvegy dr. Holtzer Gyuláné szül. Alberti Stefánia volt. özvegy dr. Holtzer Gyuláné ellen dr. Duséhák
László ügyvéd emelt sajtó utján elkövetett rágalmazás írfmén vádat a terheltnek az elmúlt
évben a „Szegedi U j Nemzedékben" megjelent
közleménye m i a t t Dr. Holtzerné a „Szegedi U j
Nemzedék" 1940. július 10-i számában „Egy
ötóvelőtti njságSikk margójára. Mi történt drHoltzer Gyula halálának napján" símmel közleményt tett közzé, amelynek közzétételéért 50
pengőt fizetett a lapvállalatnak, A cikk egyes
kitételei miatt dr. Duschák László eljárást indított az özvegy ellen.
özvegy dr. Holtzerné oz első tárgyaláson
tagadta bűnösségét és széleskörű bizonyítás
elrendelését kérte védője, dr. Széli Gynla útján.
Vallomásában azt hangoztatta, hogy 1934. decemberében az azóta megszűnt „Hétfői Rendkívüli Újságban" ellene ismeretlen szerzőtől
cikk jelent meg, amelynek kézirata, valamint
szerinte a hagyatéki bírósághoz dr. Dusshák
László és dr. Eisner Manó ügyvédek által beadott beadvány egy írógépen, dr. Duschák
László -irodájában készült, '
A bizonyítás lefolytatásáfa szerdán került
6or. Dr. Eisner Manó ügyvéd, dr. Szigeti Andor sokszorosító irodatnlajdonos, majd Ligeti
Jenő, Farkas Pál, Holtzer László és Holtzer
Dániel tanúvallomásai után a vádlott, özvegy
dr. Holtzerné Alberti Stefániának nem sikerült
bizonyítania, hogy az általa felhozott cikk és

dr. Duschák, valamint dr- Eisner ügy védek áttol készített beadvány egy és ugyanazon írógépen készült volna. Dr- Duschák László a törvényszék előtt bemutatta írógépét,
amelyet
1934-ben is irodájában használt.
A tanúkihallgatások ntán Pál Dezső írásszakértő terjesztette elő véleményét. Az 1934ben íródott cikk kézirata és a hagyatéki bírósághoz címzett beadvány írásszakértő megállapíása szerint nem egy és ugyanazon az írógépen készült. Ezután dr. Duschák László fömagánvádló vádbeszédében özvegy dr. Holtzer
Gyuláné, Alberti Stefániát a vádbeli böneselekményben kérte bűnösnek kimondani. A büntetés kiszabásán kívül 1500 pengő nem anyagi
kártérítés megfizetését kérte a bíróságtól. Dr.
SzéU Gyula védő bűnösség hiányában
a terhelt felmentését kérte védőbeszédében. A törvényszék délután egynegyednégy órakor hirdette ki az ítéletet. A törvényszék sajtó útján
elkövetett rágalmazás vétségében mondotta ki
bűnösnek dr. Holzer Gyulánét és ezért az ítélet
végrehajtásának a felfüggesztésével
20 pengőnként egy-egj/napi fogházra átváltoztatható 200
pengő pénzbüntetésre, 300 pengő nem
anyagi
kártérítés és 217 pengő bűnügyi költség megfizetésére ítélte. Kötelezte a törvényszék a* elítéltet, hogy az ítéletet annak jogerőre emelkedése után a „Szegedi U j Nemzedékben" tegye
közzé. A bíróság egyben alkalmazta a rehabilitációs törvényt és kimondotta, hogy a s ítélet
hátrányos jogkövetkezményekkel nem játi
A törvényszék ítélete ellen a főm agán vadlá
súlyosbításért, özvegy do?- Holtzer Gyuláné éa
védője felmentésért fellebbezést jelentett be a
táblához.

o i C S l I C S ! városi icrakaíunhal megszfinfettOk
Saját készítésű modern áramvonalas, redőnyös g yermekkocsiaink,

sportkocsiaink

kizárólag

Kdlvűria-ufca 44 $7. a. telepünkön k a p h a t ó k . ^ ;r?o .k t o r
özv. vitéz K Á L L A Y N É vasbutor- és gyermek kocsikészitő üzeme.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 6 kovács,
1 vasöntő, 1' faszéngázmotor szerelő, 1 villanyszerelő, 3 asztalos, 1 faesztergályos, 1 kádár, 2
kerékgyártó, 1 kötélgyártó, 2 borbély, 10 pincér,
1 szakács, 2 napszámos, 1 kifutó, 4 gazdasági
mindenes. Nők: 3 szőnyegcsomózónő, 1 harisnyaszemfelszedönö, 2 varrónő, 10 hőlgyfodrásznő, 1
éttermi kézilány, 1 kifutóláuy, 14 mindenes főzőnő, 19 mindenes, 1 szakácsnő, 2 szobalány.

FERENCJŐZSEF
i(ESERÜVIZ
_ • Élőtárlat* Kiskunfélegyházán. Kiskunfélegyházáról jelentik a Délmagyarországnak: Nagy
siker jegyében zajlott le Kiskunfélegyházán a
Constantinuro leánynevelő intézet élőtárlata. A
leánynevelő intézet növendékei által bemutatott
képek közül különösen nagy 6lkert aratott a Keleti tánc Búdba szobra előtt, Madonna, Angelus,
Cigányleány ás a Majális képutánzat. A diszletezés és a rendezés Mária Antónia rajztanárnő érdeme, a kísérő énekejcet Gajdén Mária Olga. •
táncokat Móczár Maria tanárnők tarttnftsi- he

Telefon: 15-38

— Zárás u t á n . . . Vakmerő lopásokat fedeztek
fel januárban a Kertész-féle Klauzál-téri bútorüzletben. Néhány hónap alatt a bútorüzletből és
a cég raktárából több értékes bútordarab eltűnt.
Kertész László feljelentésére megindult nyomozás kiderítette, hogy a lopásokat az üzlet egyik
alkalmazottja, F o d o r Antal 31 éves asztalosé*géd követte eL Fodor a zárás után vísszalopóikodott az üzletbe, a raktárba, ahonnan azután
különböző darabokat vitt eL A tolvaj asztalossegéd fölött szerdán ítélkezett a törvényszéken
dr. Molnár István törvényszéki bíró. Fodor beismerő vallomást tett, nyomorával védekezett. A
törvénysnék jogerősen háromhónapi fogházbüntetésre ítélte.
— öngyilkossági kísérlet 15 darab aszpirinnel. öngyilkossághoz hivták > szerdán reggel a
Zárda-Utcába a mentőket. K e n y e r e s Ilona 95
éves kiszolgálóleány Zárda-utca 2. szám alatti lakásán öngyilkossági szándékból 15 darab aszpirint vett be. A mentők a közkórbázba szállították.
Tettének oka ismeretlen.
ÉRETTSÉGI T A L A L K O Z Ó K A T ée TAR8ASVACS0RAKAT rendezni l e g k e l l e m e s e b b az

Uj szegedi Vigadóban
Hanstulatos zenei Tánc!
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nap muíva kezdődik a
S z e a e d i

I p a r i

V á s á r

Háromezer iparengedéyt
mutattak be az iparhatáságnál
(A Délmagyarország
munkatársától)
Miniszteri rendelet értelmében az iparengedélyeken fel kellett tüntetni, hogy az iparengedély
csak közvetlen fogyasztók, vagy továbbárusítók, illetve mind közvetlen fogyasztók, mint
továbbárnsítók részére való árusításra jogosít-e! A régi iparengedélyekre ezt a körülményt utólag rá kellett vezettetni, ezért minden iparengedólyes köteles volt iparengedélyét
bemutatni az iparkatóságnál.
Május végéig lehetett bemutatni az iparengedélyeket, az iparhatóság azonnal rávezette a szükséges pótlást az engedélyekre. Most
már a régi iparengedélyekre nem vezetik rá
a pótlást és ha azokat a határidőig nem mutatták be, érvényüket vesztik.
Az elmúlt hetekben közel háromezer iparengedélyt mutattak be az iparhatóságnál
és
ezek nagyrésze közvetlen fogyasztók
részére
való árusításra jogosít. Szatócsoknak, fűszerkereskedőknek nem kellett bemutatni ivarengedélyükeU

— Az olyan egyénnek, akinek bélürülése elégtelen s ezért emésztése meg van zavarva és aludni nem tud, ajánlatos korán reggel egy pohár természetes »Fcrene József* teserüvizet éhgyomor
ra inni, mert ennek hashajtó hatása alapos és
biztos, enyhe és kellemes. Kérdezze meg orvosát!
— Egy ismeretlen teherautó elgázolt egy
kisteleki kereskedősegédet. Sulvos kimenelelu
autógázolás történt szerdán reggel Kisteleken. Egy ismeretlen rendszámú teherautó elütötte az országúton haladó S e b ő k István 28
éy#s kisteleki kereskedősegédet; Sebők súlyos
belső sérüléseket szenvedett. A mentők szállították a szegedi sebészeti klinikára*. Az aulógázolás ügyében a csendőrség meginditolla a
nyomozást.
s= Zeneiskola! hangverseny. Szerdán délután
rendezte a Városi Zeneiskola ezidei kilencedik
növendékhangversenyét. Komoly törekvésükkel és
ügyes zongorajátékukkal kitüntették
magukat:
Dettre Edit, Lőfler Éva, Máriaföldy Margit Kürtiig Klára, Spányi Magda és különösképpen Hargiltay Mária, — valamennyien J ó n á s né B á r á n y i Ilona növendékei —, valamint Kovács
Zsuzsa, Sebők Júlia. Belle Marika: Kollár Pál
tehetséges növendékei, Jósa Anna, Dietrich Gábor és Szabó Irma: dr. M a g y a r i n é és K ö rf f y Endre tanítványai. A hegedű bátor kezeléséről" Kántor Ferenc. Wentze] Zoltán és Csillik Bertalan tettek tanúságot, az előbbiek E r d é l y i János, az utóbbi dr. B e l l e Ferenc növendéke
ördögh Olga igen bájosan és sok finomsággal
adott elő két énekszámot; énektudása meglátszott,
hogy dr. O c s k a y n é I l i i b e n Janka tanítva
nya. "Vörös Margit és Weutzel Ágoston zongorakiséretükkel tűntek ki. A vizsgahangversenven
megjelent a város részéről dr. P á 1 f y György
!
kulturtanácsnok.

Olcsóbb a

sertés fejláb
k a p h a t ó
kilogramonkén'

kapható a

1a20

P.

Pick szalámigyár Fei-

sőtiszauart 12. elárusító helyén, eo

KÖNYVEK .

egész életét, természetét társadalmának és (Kukásainak világát, mondhatni keresztmetszetet ad
a »kutyatörténelemről*, ugyanakkor szeretetteljes
útbaigazításokat ad az ember és a kutya barátságának, viszonyának helyes és célszerű ápolásáról is. Mesél és tanit egyszerre, — ebben van
•MUilÁTI LILI;
Lestyán Sándor kutya-könyvének legfőbb értéke.
És éppen ezért fogják szeretettel és nagy érdek»Szeretni kevesen t u d n a k *
Az utóbbi időben furcsa divat alakult ki buda- lődéssel fogadni a kutyák- életének és barátságápesti színházi körökben. Minden valamirevaló nak hivői. Elsősorban számunkra készült a könyv,
színész és színésznő sürgős kötelességének tart- do mindenkihez szól és ujabb barátokat hódit
ja, hogy — ha egy kicsiket tisztában van a ma- leghűségesebb barátaink részére. Az első' ilyen
gyar helyesírás szabályaival — regényt, verses- hangú és célú könyv, amely bizonnyal megtalálja
kötetet, vagy sziudaraöot írjon. Felnasználja, He- az utat az olvasó és a kutyabarátok nagy tábolyesebben: kihasználja nevének
népszerűségét rához. Nincs benne semmi »szakismereti fölény*,
arra, hogy irodalmi területen portyázzon és na emberi módon magyarázza meg mindenkinek: honem is pályázik talán irodaimi babérokra, min- gyan kell bánni oktalan pólyázgutás és dédelgedenesetre »megnmtatja*. hogy. a tehetségéből tés helyett minden percünk hűséges társával, a
kutyával És a tanítást át meg átszövi az egyérrf
ilyesmire is telik..,
és szubjektív érzések tapasztalatok melege. A
M u r á t i Lili »Szer«fni kevesen tudnak* ci- •Kiskutya-nagykutya* éppen olyan hűséges bamü regénye hetek óta fut az egyik igen tehetsé- rátja lesz az olvasónak, mint »Poszka* és mingesen szerkesztett színházi hetilap hasábjain s denfajta társai... Az Ízléses, szép kötetet egv somost könyvalakban is elhagyta a sajtót. A könyv rozat művészi kutyafelvétel teszi még értékesebcímlapján szivalaku keretben látható a színész- bé. A könyv dr. V a j n a és társa szép kiadásánő átszellemült arca, nagyszerű szimDóluma a ban jelent meg.
regény valószinü elindulásának; a Művésznő legfrissebb szerepét alakítja: regényt i r . . . Lehet,
hogy bizonyos lelki szükség vezetto rá a Szegedről elszámazott, tehetséges, fiatal színésznőt regényének megírására, azonban a regény elolvasása után nem tudunk arra gondolni, hogy okvetBudapesti értéktőzsdezárlat. Barátságos hanlenül meg kellett születnie ennek az irásmünek.
Mert regényt írni sokan tudnak, de jó regényt gulatban, élénk forgalommal nyitott a tőzsde. Aa
irni (olyan regényt, amelynek valamivel na- első kötések az erős kereslet miatt a tegnapiak,
gyobb értéke van a papirosnál, melyre nyomtat- hoz viszonyítva valamivel magasabb árakon jötták) — kevesen... És Muráti Lilitől senki sem tek létre. A tőzsdeidő későbbi folyamán a kekívánhatja, hogy cz utóbbiak közé tartozzék, ö resletet a kisebb értékekben a túlzott ajánlatok
csak formálja meg müvésztehelségének tolmácso- miatt a forgalmat átmenetileg fel kellett függessló erejével azokat a figurákat, amelyeket irók: teni. A tőzsdeidő második felében a vásárlási
alkotóművészek teremtenek az irodalom számá- kedv a nehézipari részvények felé terelődtek és a
ra s ha ezt a feladatát jól oldja meg, akkor be- Kőszén. Rima. Bauxit részvényekben fejlődött ki
töltötte hivatását a magyar irodalom szolgálatá- különösen számottevő üzlet. A tőzsde szilárd
ban.
irányzattal általában a napi legmagasabb árfoMég valamit: h« már tollhoz — pardon, író- lyamok körül zárult. Zárlati árfolyamok: Magéphez — nyul a művésznő, ne olyan utakon in- gvar Nemzeti Bank 252.—, Kőszén 719—, Gani
duljon el, amelyek már letaposottak voltak abko/ 3S.2. Izzó 283.— Szegedi kenderfonógyár 150.—.
Zürichi dcvlzazárlat. Páris 9.72, London 1A7B,
is, amikor még nem virradt fel az uj, izmos és
igazán magyar irodalom hajnala; ne a >Hanci«- Ncwvork 431.—, Milánó 22.67 fél, Berlin 172.50,
kat és Tcano Amarylleket akarja uj életre kel- Szófia 4.25, Bukarest 2.23.
A Mngyar Nemzeti Bank valutaárfolyamul An«
teni, hanem inkább a mai lisztultabb ízlésnek
, belga fr. ——-, dáp kor. — s dimegfelelő utakon próbálkozzék az irodalmi érvé- gol font nyesüléssel. Mert a magyar irodalomnak igazán nár —.•—, dollár 345.00—350.00. francia franK
mindegy, hogy Muróti. vagy egyéb Lilinek ueve- —.—, hollandi forint —.—, cseh-szlovák korona
zik-e azt. aki ilyen merénvleteket követ él a ma- _ _ (20 K-nál nagyobb címletek •kivételével),
gyar stilus ellen- »Fiam, ha a férfi telefonál, ak- szlovák kor. 1145-11 75 (20 K-nál nagvobb címkor rendben van a dolog. Baj csak akkor van, letek kivételével, kanadai dollár '250—300. «eva
ha mi strapáljuk magunkat és mi lógunk a tele- — i e u 3.20-3.40. lira 17 40-17.90, német márka
fonon Volt egy fin. akire egyeden hónap alatt —
svéd kor. 71.70—72.70, svájci frank 79.63nyolc pengőt telefonáltam el. Hülye voltam, a 80 60
maximális telefonköltség egy fiúra két pengő...
Budapesti terménytőzsdezárlat. A terménytőzsAz ember általában nem fektessen p'nzt fiúkba »f dén csekély forgalom mellett ugy a készáru-,
Avagy: iNem vagyok n»iva szerepében* stb., mint a különféle termények piacán az árak váltó
stb.
zatlanok.
Bnd.ipesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése,
S végül a kiadókhoz is volna egy szerény
kérdésünk: azt gondolják, magvar irómüvész már Buza 74 kg-os 24.—, rozs 71 kg-on 20.—. sörárpa
nem akad. akinek regénye kiadatlanul várna jobb kiváló 2700. I. 26.00. sörárpa 25.—, takarmányárnapokra? Lehet, azt hiszik ebben a fordított vi- pa 22.—. ipari árpa 68 kg-os 24—. zab 41 kg-oa
lágban, hogy az Íróknak éppen más elfoglaltsá- 22 70 kllkorieo 1Q 80
Csikágói terménytőzsdezárlat, Buza alig targuk van: Rómeót alakítják a Nemzeti Színházban. vagy primadonna-szerepet látszanak a kö- tott. Juliusra 97 hétnyolcad—háromnegyed, szeptemberre 99—99 egynyolcad decemberre 100.5—
zönség nagyobb szórakoztatására.
háromnegyed.
Tengeri alig tartott. Májusra 73
C«s. p.)
ötnvolcad. szeptemberre 74 75. decemberre 78
—oOo—
egynyolcad. Bozs tartott .Tuliusrn 55.75, szeptenj4
Lestyán Sándor: »Kiskutya, nagykutya...« berre 57, decemberre 59 ötnyolcad.
L e s t y á n Sándor az ember legrégibb és legjobb barátjáról irt könnyed tollal, közvetlen hangon, megvesztegető kiállításban könyvet. Kötete
nem követi ugyan Jack London szívdobogtató líráját, vagy Székely Mózes drámai vallomását az
ember és a kutya közös útjáról, de olyan neghatóan gyöngéd rajzot ad az ember életének hűséges bajtársáról bogy azokat is meghoditja a
kedvenc hotelja az
kutyák világának, akik emberszeretetükben eddig
nem sok figyelemre méltatták a »DzsungeI* beszélni nem tudó lelkeit. Gyöngéd és egyben forró
vallomás ez a könyv a kutyák életéről és »lclké
ről«, arról a szeretetről, amejy nemcsak az írót,
de a kutyatársadalom minden barátját ezekhez a
hü és baráti szemekhez fűzi. Meghatóak azok a
sorok, amelyekben Lestyán elbeszéli, hogyan kötött egy életre szóló olthatatlan barátságot az árBUDAPEST, III. ZSIGMOND UCCA 38-43
vízben egy tiszai tutajon az alföldi élet vad és
Telefonok: 151-735, 151-738 157-299.
ellenséges kis juhászfiekójával. amelynek megSzemben a világhírű Luk ácsfürdővel éa Beámentette az életét az embcrt-állatot magával ra* zárfürdővel, a Rózsadomb oljáo. — Telje®
gadó nagy, vízözönben és apjely azóta meleg jókomfort, folyó melegvíz, központi fűtés- —* ~
sággal, finom értelemmel és megható hűséggel
Nyugati pályaudvartól 1 kisszakasz távolkapcsolódott életéhez. De nemcsak lirai valló
ságra. A szálloda teljesen tjjji ajakltya, «
másnak tekinthető a >Poszka« regénye;
ez a
vezetés alatt álL
könyv minden kutváról, az egész kutyatársadaEI.SÖKAVGU CAFK RESTAURANT.
lomról szól a szeretet, a megértés és a rm-c-yeGAR] ARAK.
rettclés gyöngéd hangján. És a könnyed, -ó/vetlen hangon, ellenállhatatlanul olvasásra kívánkoOlcsó szobák pcnsióval, vagy anélkül
zó stílusban előadott elbeszélés egyben minden
mbwmbbbzib^
kutyabarálhoz is sztól, megeleveníti a kutyák
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I bácskaiak szabadon utazhatnak
a Szegedi Ipari Vásárra
A Szeged nem változtat legutóbbi
A Szegedi Ipari Vásár vezetősége az elmúlt
összeállításán o DSzSíKT ellen
üéten azzal a kéréssel fordult az illetékesekhez,

íiogy a vásárra tegyék lehetővé a bácskaiak szakad beutazását. A katonai, belügyi és közlekedésügyi hatóságok a legnagyobb jóindulattal kezelték a kérelmet és értesítették a vásárirodát,
hogy külön kiadott rendelkezés formájában megkönnyítették a beutazást. Mindenkinek meg kell
váltania a vásár felára utazási igazolványát és
ennek, valamint személyazonossági arcképes igazolvány birtokában a katonai parancsnokság illetve községi elöljáróságok minden további nélkül
engedélyezik mindenkinek az ut a zást.
A Szegedi ipari Vásár sajlóbemutatója péntetcen délután fél 5 órakor lesz. az ünnepélyes megnyitót pedig szombaton déli 12 órakor tartják
meg dr Varga József iparügyi miniszter jelenlétében.
'
A Kereskedelmi Hivatal a közellátási minisztériummal karöltve a Nemzetközi Vásárhoz hasonlóan. a Szegcdi Ipari Vásáron is tájékoztató
irodát állit fel. Mindenféle jegyrendszerre, bevásárlási könyvecske re és kiviteli kérdésekre ad
Felvilágosítást dr. Mucsi Péter, a Kereskedelmi
Hivatal szegedi kirendeltségének vezetője,
-oO—
)( Hírek a budapesti ételiniszcrnagyvásárteli prfll. A Magyar Vidéki Sajtótudósitó budapesti jelentése szerint május 23-tól 29-ig a felhozatal az
élő- és vágottbaromfi, valamint a tojás kivételévél az előző héttel szemben csökkent. Az élőbaromfipiacon a fokozódó kereslet miatt az árak
20—40 fillérrel emelkedtek, mig a ruca ára kilónkint 10 fillérrel csökkent. A vágotlbaromfipiacon csappant az érdeklődés s ezért az árak 20 -40
fillérrel, n szedett csirke ára 70 fillérrel csökkent. A tojáspiacon 15—20 filléres a drágulás. A
zöldség- és főzelékféléknél a spárga 20. a niult
évi vöröshagyma 80 fillérrel drágult kílónkint,
viszont a petrezselyem, a zeller és a sóska ára
15, a tőltenivaló zöldpaprika ára 20, a leveles karaláb ára 22. a vöröshagynia zöldjével 35, az
uborka ára 50, a hazai leveles karfiol és a főzőtök ára 140 fillérrel csökkent
)( A visszatért Délvidék biztosítási ügye. A
Magyar Vidéki Sajtótudósitó budapesti jelentése szerint a pénzügyminiszter kívánságára a
magyarországi biztositó intézetek a Délvidéken működő jugoszláviai társaságok képviselőivel egyhangúan megegyezték, hogv o fennálló biztosításokat egymástól nem kapcsol iá'
ki és tartózkodnak minden olyan cselekménytől, amely az állományoknak zárt egészként
való átvételét megnehezíti. A magyarországi
biztosító társaságok m á r meg is kezdték m u n kájukat a Délvidéken. A visszatért délvidéki
részeken tavaly a k á r - és életbiztosítás díjbevétel átszámítva közel ötmillió pengőre r ú gott.
X A SZEGEDI PIAC ARAI. A tegnapi állatvasárra felhajtottak: 28 borjut, 1 juhot, 01 bárányt, 36 sovány sertést, 178 választási malacot.
Az árak a következőkép alakultak: borjú kilója
1.25—1.40, juh 96, bárány 1—1.30, éves sovány sertés darabja 80-1.20. leiéves 67—7(5, választási
uialac párja 45—70 pengő. H»6. Marhahús 1. r.
2.16, II. r. 1.84, III. r. 1.(50—1.70, borjúcomb áüO,
nyakas 1.60, szegy t.150, paprikásnak 1.50—1.60,
sertéskaraj 2.70— 3.0Ü, comb csonttal 2.60, csont
nélkül 3.02, lapocka csonttal 2.60—3.00, csont nélkül 3.02, tarja '2.40, oldalas 2.00, zsirszaloima bőrrel 2.64, bőr nélkül 2.84, háj 3.06, zsír 3.30, Teljes lej literje piacon 26, csarnokban 28 fillér. BaroinlL Csirke rántani való párja 2.40—1.00, kilója
2.60—100, nagyobb párja 4—7, kilója 2.80-3.00,
tyúk párja (>—12, kilója 220—2.40, kacsa sövany
párja 4.50—10.00. hízott kilója 2.10—2.80, sovány
lud párja 12—20, hízott kilója 2.30—2.60. tojás kilója 2.16—2.70, darabja 12—15 fillér. Gyümölcs.
Narancs 1.60—1.80, citrom darabja 8—12, cseresznye közönseges 30—80, zsabolyai 1.00—1.50, földieper 1.60—2.40, egres 40—70 fillér. Zöldség. Hüvelyes borsó kilója 35—50, fejtett literje 1.30, ujhurgor.ya '20-30, nagyobb 36—46, nyári rózsa 11
—13, öszi rózsa 10—12, Ella 9-11, Gülbaba I l id, oltott rózsa 11—13, Kröger 8—9, takarmányburgonya 7—8 fillér kilója, vöröshagyma 26, uj
csomója 8—20, fékhagynia 70, uj csomója 10—20,
petrezselyem 15—40, Rárgarépa 15—40, zeller darabja 4-laO, torma 5O*-í.20, spenót 20—40, sóska
JÚl—40, prokedll csomója 10-24, hónapos .retek
2i~10, saláta feje 2-14, füzéres paprika füzérje
2.80—586 pengő, spárga kilója 50-100. karaláb
nyári csomója H—2(5, karfiol 80—1.20

P á l i n k á s , Jakab, Kiss é s H á m o r i •
rradiDon" Szeneden

„kis

A Szeged vasárnap Budapesten szerepel, ellenfele a BSzKRT. Abból az elvből kiindulni, hogy
a piros-fehérek ősszel legyőzték a villamoscsapatot, nem helyes a méikőzés latolgatásánál. Éppen
az a körülmény, hogy az ellenfél kiégésre áll,
megnehezíti a szegedi csapat dolgát. Ha ehhez
még hozzávesszük azt, hogy a piros-fehérek fölötti esetleges győzelmével a BSzKRT tagja ma
radhat az I. osztálynak, nagyon komoly küzde
lemre kell számítani. A Szeged a legutóbb si«
repeltetett győztes csapaton nem változtat.
A szegedi közönség nagy érdeklődéssel várja
az FTC vasárn a pi vendégjátékát a piros-fehérek
tartalékcsapata ellen. Az első helyen álló »kis
Fradi* komoly játékerőt képvisel, hiszen nem
kisebb nevű játékosok szerepelnek, mint Pálinkás, Jakab, Kiss és Hámori. A Szeged II. revansot
akar venni az öszi súlyos vereségért. A játék a
Témesvári-köruton kerül eldöntésre Galgóczy vezetésével. Elömeecs a SzAK III — KTK I. és a
SzAK IV.—KiTE 11 osztályú bajnoki mérkőzés
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G r i l l b e n :
Kunszt Gyula, a budapesti Dunapalota
szálló házi énekes zongoristája és
Karsay Éva dizőz.
Kávéliáz v i r á « o j t é r r a j z á n :
minden vasár- és Ünnepnap délután
fél 6 tél 8-ig tánc, GARAY JENö.az
országos
tangóhnrmonika verseny
győztese és quartettje

csáre^ban:
minden este GÁBOR PISTA, a hangulatos, énekes prímás és zenekara ját
szik.
tfíndkét-

fprrsjszon
állandóan frissen csapolt KASSAI
VILÁGOS- és BARNASÖR, urad akii.
fajborok, zónák, olcsó árak figyelmes
kiszolgálási

(Kovács S.), Hódmezővásárhely: Ko-kron—Móraváros II. (Bihal). — Ifjusági bajnokság: Szeged:
SzFIE—SzTK (Barcs). Szentes:
SzMAV—SzAK
(uiég nem küldtek játékvezetőt). Zárójelben a
játékvezetők nevét tüntettük fel
—oQo—

X Miért nem jelent meg a KTE a SzEAC 1L
elleni meccsén? Jelentette a Délmagyarország,
hogy a vasárnapra Szegedre kitűzött SzEAC II.—
KTE I. osztályú bajnoki mérkőzés elmaradt a
kecskeméti csapat távolmaradása miatt. Azóta
befűtött az alszövetségbe a KTE jelentése és a
kecskéméti csapat távolmaradásét azzal indokolja, hogy autója defektet kapott Kisteleken, a csapat emiatt nem tudta folytatni útját. A KTE az
indokok alapján kéri a mérkőzés uj terminusának
megállapítását,
Jelentkezés csak személyesen a gyár
X A MAO, az FTC és az UTE elleni vízipólóüzemi irodájában reggel 7-től 12-ig
mérkőzésének elhalasztását kéri a Vasutas. A
Vasutasnak, amely az idén először szerepel az f.
ttazaft itötoSfáragQár Smútű
osztályban,
vasárnap kellene lejátszani első viTisza Lajos körút 21 szám.
zipólóbajnoki meccsét Budapesten a MAG ellen.
A piros-kékek szorgalmasan készültek a rajtra,
játékukra való készülődésük hasznosítására azonban egyelőre aligha kerülhet sor. R l c h t e r IstVüSUtaS—BLK é s
S Z £ A € — P o s t á s ván, a Vasutas főtitkára ugyanis a vonatkorlátozásokra való hivatkozással kérte a vasárnap kio Vasutas stadionban
tűzött mérkőzés elhalasztását, sőt uj terminus
Az NB II. osztályú bajnokság tavaszi Idényé- megállapítását kérte a 12-1 FTC és a 15-1 UTE
nek legnagyobb jelentőségű mérkőzései kerülnek elleni mérkőzésére is. Ebben a pillanatban ugyaneldöntésre vasárnap a Vasutas-stadionban. III is az a helyzet, hogy ha vasárnap játszania kelrendezik meg a Vasutas—BLK és a SzEAC—Pos- lene a Vasutasnak, a csapatnak szombaton éjszatás találkozót. A piros-kékek játéka a bajnokság ka kellene elutaznia és csak hétfőn hgjnalban térszempontjából bír fontossággal, mert ba a sze- hetne haza. A Vasutas vizipólócsapnta julinsban
gedi csapat győz. akkor már csak egy pontra van két meccset játszik a hazatért Bácskában; 5-én a
szüksége a végső győzelemhez. Ezzel szemben a Palicsi SC, 6-án pedig a Zombori RE látja vendéSzEAC—Postás meccs a kiesés kérdésére van ki- gül a piros-kékeket.
X Bőrcsök Mária főiskolai bajnok. A főiskohatással. Ha a budapesti csapat nem nyeri meg a
meccset, biztos kieső. Erősen kell harcolnia az lai bajnoki atlétikai verseny során a TFSK kltfiegyetemistáknak is, mert ők sem állnak valami nő hölgyat'étája, B ö r c s ő k Mária 34.80 métejól és nagyon fontos, hogy éppen a Postástól ve- res jó teljesítményével megnyerte a bajnokságot.
Eredménve jobb a kerületi rekordnál. Elfogadgyék el a pontokat.
ható
eredményt ért cl P á h á n y Emma és T ó t h
A két egyesület korábbi megállapodása értelmében ezúttal a SzEAC—Postás-mérkőzést kezdik Margit; előbbi 140 centiméteres magasugrásával,
délután 6 órakor és előtte játsszák le a Vasutas— utóbbi 468 centiméteres távolugrásával a második helvet szerezte meg a TFSK-nak. Mind a ketBLK-találkozót.
A két NB-meccset a SzEAC II—Móraváros I. tő teljesítménye jobb a kerületi csúcsnál. A főisosztályú bajnoki játék vezeti be. A Vasutas-mér- kolai bajnokságokon szereplő SzEAC- és TFSKInna
kőzést M o - l d o v á n y t , az egyetemistákét Da.n- atlétákat és atlétahőlgyeket K o v á c s
János és K o v f t c s n é R u d a Erzsébet egyetemi
k ó vezeti.
lektor készítette elő a küzdelemre.
—í>Oo~
X Kiskunfélegyházi tntba11eredm*nyek. KTK
Reménység 2:1 (1-OV Az éremmérkőzést az elsőflz nifCilii kerület vasárnapi forduldlb osztályu csapat megérdemelten nyerte. Góllövők:
Ftschof és Fehér, illetve Palásti. Az érmeket
Vasárnap csonkaforduló lesz az Alföldi kerü- Molnár Andor ügyvezető-elnök' adta át. — Reletben, mindössze négy I. osztályú bajnoki mécs- ménység—KTK 3:1 (1:0). Az old boy mérkőzés
esét rendeznek. A négy mérkőzés közöl három; az tetszett a közönségnek. — Reménység—KiskunfélÜTC—SzMAV, a SzEAC—Móra város és a SzAK egyházi Leventék 4:1. Góllövők: Némedy. Ivftnyi,
III. —KTK-találkozó Szegeden kerül
eldöntésre. Mészáros (2), illetve Szabó.
Az ujszegediek mérkőzését Vezér II., az egyetemistákét Barna, a piros-fehérekét Gyarmnti F.
vezeti. A negyedik I. osztályú meccs, a MAR—
KTE mérkőzés Makón kerül eldöntésre Reményffv bíráskodásával.
fl. osztályú bajnokság! Szeged: SzAK IV.—
KiTE (Pálfy). Postás II —HMTE 'Kovács J.),
HASÉ—Rákóczi (Kormányos), SzFIE II.—DFC Léztyán Sándor: Kiskutya, nagykutya M « 4 1
(Almás I.), K ' . ' u g n f í b . v R c m ( u y < , ( g KuTE iMuníti Lili: Sícrcliii kévéset! \\:Ar*V 2-7-41
AZONNALI BELÉPÉSRE
FELVESZÜNK:
Üzemi tisztviselőt (érettségi nem
szükséges, fonalismeret
előny).
Kötő munkásokat (kizárólag be
gyakorlott)
Varró-lányokat,
Gombolyiló-lánvokal

UI könyvek
a Délmagyarország
köicsönkönyvtárában
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APRÓHIRDETESEK
e l a d ®
házöK es

őqflinölcsosőft
lanyősDirfoiioh
Eladó arHmenteg bérház forgalmas piacnál
9500 P évi bériövtdeíemcj 200.000 Házteiek
forgalmas uton
négyszögőlenkint 130 pengő
ÚJSZEGEDEN:
Adómentes 3 szobás ház
kerttel postánál lU.OGO
P. Adómentes villa. 3
szobá9,
fürdőszobás,
aagv kertteL kőrútnál
10.000 P.
Magasföld.
szintes ptneézett 4 szobás, fürdőszobás, kerttel hid közelében 16.000
P. Adómentes, nrtgas
földszintes,
4 szobás
fürdőszobás,
kerttel
kőrútnál 22.000 P. Adómentes uri villa. 5 szo
bás, minden komforttal
kerttel, hídhoz közel 30
szer P. Rókoson: földszintes ház. 3 lakással,
megosztható nagv telekkel 12.000 P Róknsoii templomnál, köves
atcán. bérház, 6 lakással, udvari
épülettel,
nagy udvarral, fókáé
han 20.500 P. Magas'öldszintfs,
4 szobás,
modern és 2x1 szobás
lakással, kertlel. koraion belül 28.000 P
Emeletes
sarokbérház
üzletekkel, fürdőszobás
lakásokkal, körúton belül 24.000 P. Kétemeletes bérház. 8 lakásí*l, sugárutnn 2500 P
nérjöv. 35.000 P Bérház 3x3. 4x2. 5x1 szokás lakással 3500 P
bériöv. Boldoffasszonvsuáárufnál
40000 P
Gyümölcsös
2100 n.
ölés, adómentes lakóházzal. fő uton 22.0C0 P
S z ö l l ő és gyürpölzsős 3 holdas.
Domaszéken.
tanyával,
rasutnál 10.000 P 25
holdas szántó, tanyával
250 sertésre hizlalóítóllal, müntnál 85.000
P.30holdas szántó, ta
ATfval Bánátban 3690h
P. 56. 86. 70. 118 holdas
bánáti tanyás birtok.
Alkalmi vételek,

ft£zern£

F. IL ingatlanirodánál
Horthy M. u. 2. (Kul
turpalotán:i!.>

Különbcjáratu
BÚTOROZOTT SZOBA
fürdőszobahasználattal
abszolút tiszta- kiadó.
Tud.: 8—11-Lg délután
2—5-ig Horváth Mihály u. 9. sz.. ÍI 10.
Kétágyas
bútorozott
szoba, ágynemű nélkül
konyha használattal —
azonnal is kiadó. Somogyi u. 6, 3. » kapu,
házfelügyelő

} szóimé
.oinforlos
f. emeleti lakás
aug.
l-re kiadó ttok. .1 >
'

M Á V . feízté! házig
forgalom ügynöksége
Buterszál litáa
helyben vidéken

g é p k o c s i k k a l is
Favarfelvételi iroda,

kölesei ofea 10.
Fodrásznőt
azonnali
belépésre felvesz Mecseki ,Fodor u. 10.
Varróleány felvétetik
Prágerné női divatszalon, Tisza Lajos körút
29 sz.
Asszisztensnő fogorvosi rendelőbe felvétetik.
Jelentkezés d. e. 8—1ig, d. u. 4—Ő-ig. Petőfi
sugárut 9.
Gyermektelen fiatal há
zaspár házmesterséget
vállal, az asszony dcii
2 óráig főzést és takarítást is vállal: Rendszerető jeligére a kiadóhivatalba.
Háztól fuvarozási engedéllyel
rendelkező
keres
autótulajdonos
társat. Jelige: Személvfuvarozás á kiadóba

Hai,Jnga2la/i
Nagyértckü ingatlan el
adás lakóházzal és gyümölcsössel
elköltözés
miatt, 8000 F-vel átvehető. Dr. Adler ügyvéd,
Csckonics u. 1.
Adómentes magánházat
vennék teljes komforttal 20—22 ezer pengőért, írásbeli ajánlatokat Készpénzért jeligére a kiadóhivatalba kérek.
_

p r w r mar
most drágán értéke
sithetl Bélyegkeres
kedés. Iskola U 29
Telefon 39-03
S9>
ZOMÁNCOZOTT
FÜRDŐKÁD
öntöttvas príma minőség. eladó. Tejivó Somogyi u. és Kárász <1.
sarok.
231

Szekrényes
iivejezet!
üzlet állvány
nagyméretű,
minden
üzletben kitűnően használható, azonkívül befőttes üvegek, egy 10,
kilós szekrényes mérleg és egy kisebb háztartásba való . mérleg
eladó. Tejivóban, Somogyi utca cs Kárászutea sarok.
231
Uj diófa
kombináltszjekrénv, nagyméretű
eladó Francia niüasztalosnál. PüsDök u. 12.

Rövid kereszthuros bá•si gyártmányú zongoKifutói tei
uctpia ni- ra eladó Megtekintheciklivel felveszek. Bil- | lő d a 9--l-ig UjszeKölesei u. 10.
ged. Pozsonyi u. 6.

Jegverés előtt b i z t o s í t s d termésedet!
Szép nyári ruhák, vékony alakra . . eladok.
Kölcsey utca 10, I 9.
Férfikerókpár
eladó
Pusztaszeri utca 15..
600- hódfarkú tetőcserép eladó. Somogvi telep X u. 5S9.

miommu
3u pengőt adok annak
aki szombaton este elvesztett nikkel karóra
mat az I. számú vegytani intézet kapusához
Icadia.

INTELLIGENS
asszony megismerked
ne házasság
céljából
30—40 év körüli, biztos
jövedelemmel biró becsületes
úriemberrel
J.: Középút
229
Londoni körúton bőrtáska iskolakönyvekkel
elveszett Megtalálót ju
talmazom. Köves
füszerkereskedő. Valéria
tér 10
Eladó: 2 drb kékselyem
tollpaplan, 2 + 1 Standard rádió. Somogyi u.
6, 3. kapu. házfelügyelőnél

INGATLAN.
FORGÁLOM
Szeged város területén 1911 május 2i-töl 31-ig

a Következő ingatlanok cseréltek gazdát:

Fapp Miklós szegedi lakos eladta Gárgyán
János szegedi lakosnak Zákány cs Vágó dülőbeli 2 hold 1531 n. öi szántó cs rétjét, 16.81 K
kat. tjövedelemmel, 2000 P vételárért.
Gárgyán János szegedi lakos eladta Bóka Antal és neje szegedi lakosoknak Belső Csórva dülőbeli 1 hold 1113 n. öl szántó és rétjét, 10.71 K
kat. tjövedelemmel, 2510.83 P vételárért.
Id. Bába Lajos es társa szegedi lakosok el
adták Csamangó Mihály és társai szegedi lakosoknak C'siziküaloni dülőbeli '187 n. öl szántójukat, 8.22 K kat. tjövedelemmel. 1217.50 P vételárért.
.
özv. Tóth Ferencné szegedi lakos eladta Puskás József szegedi lakosnak Zákány dülőbeli
438 n. öl szöllöjét, 4.65 K kat. tjövedelemmel, 350
P vételárért
Dr. Szűcs Józsefné és társai szegedi lakosok
eladták kk. Somogyi Károly szegedi lakosnak Domaszék dülőbeli 992 n. öl szántójukat, 2.85 K kat
tjövedelemmel, 1300 P vételárért.
Kari István kkdorozsmai lakos eladta kk. Bálint Gyula és társai szegedi lakosoknak Ve'ez
dülőbeli 10 n. öl szántóját, —.06 K kat. tjövedelemmel, 10 P vételárért.
Burghardt József szegedi lakos eladta Masa
Lajos és neje szegedi lakosoknak Katona-u. 36a.
sz. lakóházát, 170 n. öl kerttel, 1.79 K k a t tjövedelemmel 8000 P vételárért.
Börcsök Antal és neje szegedi lakosok eladták Daka Vincéné szegedi lakosoknak Lengyel
dülőbeli 824 n. öl szántójukat, 8.75 K kat. tjövedelemmel, 82-1 P vételárért
Juhász Józsefné és társa szegedi lakosok eladták ifj. Biczók Sándor és társai szegedi lakosoknak Börcsökkopja dülőbeli 1 hold 1443 n. öl
szántójukat, 51.35 K kat. tjövedelemmel. 8216.10 P
vételárért.
Kónya Antal szegedi lakos eladta Papp Vince szegedi lakosnak szentmihálytelki 250 n. öl
szántóját, 4.22 K kat. tjövedelemmel 750 P vételárért.
Tóth György és társai szegcdi lakosok eladták Külső" Szatymaz dülőbeli 2 hold 209 n. öl
szántó és szellőjüket, 33.79 K k a t tjövedelemmel.
4773 P vételárért.
Sándor Lajosné szegedi lakos eladta Bózsó
Antalné szegedi lakosnak Mórahalom dülőbeli 1
hold 460 n. öl szánó és rétjét, 12.16 K kat. tjövedelemmel, 2060 P vételárért.
Kiss Mihály szegedi lakos eladta Papdi Péterné szegedi lakosnak Béró dülőbeli 335 n öl
szántóját, 12.94 Ií kat. tjövedelemmel. 201 P vételárért.
Hódi Mátyás és neje szegedi lakosok eladták
Bigors Istvánné szegedi lakosnak Kereseti dülőbeli 1100 n. öl szöllöjüket 11.88 K kat. tjövedelemmel, 1000 P vételárért
Papp Illésné szegedi lakos eladta Vass Antal
és neje szegedi lakosoknak. Zákár.v dülőbeli 1
hóid 126 n. öl vegyes földjét 3.63 " K kat. tjövedelemmel 1060 P vételárért.
Vida Istvánné martonosi lakos eladta Babai
ezi István és nej szegedi lakó
nnk Mórahalom
dülőbeli 4 hold 551 n. öl sz-öllő és szám.íját. 25.2c
K kat. tjövedelemmel, 6C00 P vételárért
Kispéter István szegedi lakos eladta Pap ogi
Fercncné szegedi lakosnak Kancsal dülőbeli 121
n. öl szöllöjét, 1.28 K kat. tjövedelemmel 121 P
vételárért.
Makra István és neje szegedi lakosok eladták

Makra János szegcdi lakosnak Lengyel dülőbeli
1317 n. öl szöllő és szántójukat, 5.87 K kat. tjövedelemmel, 1580 P vételárért.
Szólpá) Jánosné kkdorozsmai ta.,os eladta ördög Imre és neje szegedi lakosoknak Bojárhalom
dülőbeli 848 n. ól szántó és szöllőjé. 12.08 K kat..
tjövedelemmel, 101760 P vételárér'
Fülöp Miklós szegedi lakos .adta Ábrahám
F. Kálmán szegedi lakosnak Ladány dülőbeli ö5t
n. öl szöllöjét, 5.SÍ K kat. tjövedelemmel, 825.50
P vételárért.
Papp István és neje szegedi lakosok eladták
Szíjgyártó Imre szegedi lakosnak
Franciahegy
dülőbeli 400 n. öl szántójukat, 6.7.' K kat tjövedelemmel, 900 P vételárért
Farkas Ferenc és neje szegedi .akosok eladták Vidacs Ferenc és neje szegedi lakosoknak
Somogyi telep 639 sz. házukat, 1800 P vételárért
Gajda Sándor és neje szegedi lakosok eladták
Váradi Ferenc János szegedi lakosnak Teréz-u.
14. sz. a. lakóházukat, 26t n. öl kerttel, 3.65 K
kat, tjövedelemmel, 8060 P vételáréit.
Hankó Mátyás szegedi lakos eladta Tóth Ferenc és neje szegedi lakosoknak bérföldön épült
Gyula püspök-telep 22. sz. a. házát 2500 P-ért.
Kocsis Antalné szegedi lakos eladta Nemessányi Géza és neje szegedi lakosoknak Fodor-u. 4
sz. a. lakóházukat, 157 n, öl udvarral. 45.000 P-ért
Ótott-Kovács Lajos és neje szegedi lakosok eladták Brunner Imre és neje szegedi lakosoknak
Iskola-utca 17 és Bajza-utca 12. sz. házukat, 114
n. öt udvarral, 50.000 P vételáréit.
Tatár István és neje szegedi lakosok eladták
Tombácz János szegedi lakosnak Eperjes-sor 8.
sz. házukat, 151 >1. öl udvarral 4200 P vételárért
Özv. Báló Pálné és társa szegedi lakosok eladták Bálint István szegedi lakosnak Makkosház
dülőbeli 259 n. öl szántójukat, 5.06 K kat. tjövedelemmel. 1593 P vételárért.
özv. Pláner Imrené szegedi lakos eladta K6méndy Antal szegedi lakosnak Malom-u. 10 sz. a.
üres telkét, 146 n. öl kerttel, 1.47 K kat. tjövedelemmel, 1920 P vételárért
Urbán Mihály és neje szegedi lakosok eladták
Vetró András és neje szegedi lakosoknak Tarján
dülőbeli 158 n. öl szántójukat, 2.67 K kat. tjövedelemmel, 590 P vételárért.
Nagv Károly és neje szegedi lakosok eladták
Vénig János szegedi lakosnak Rozsnyői-u. 4. sz.
a. házukat 154 n. öl udvarral, .5200 P vételárért.
Lebotai Istvánné és társai szegedi lakosok eladták Ábrahám Józsefné szegedi lakosnak Delelő
dülőbeli 1559 n. öl szántójukat. 26.31 K kat. Ijöyedelemmel, 5156 P vételárért
Iíószó Imre szegedi lakos eladla Farkas János szegedi lakosnak Kissziksós dülőbeli 146 n.
öl szöllöjét, 1.55 K kat. tjövedelemmel, 150 P vételárért.
Makra János szegedi lakos eladta Goda Lajos szegedi lakosnak. Farkas dülőbeli 1113 n öl
szöllöjét 16.70 K kat tjövedelemmel. 1350.60 P
vételárért
Födi Mihály szegedi lakos eladta Juhász János szegedi lakosnak, Kászonyi dülő en lévő 1326
n. öl szántó és szöllöjét. 1989 P vételárért. 11.57
K kat tjövedelem.
Dékánv Sándor és neje szegedi lakosok eladták Korom Isván szegedi lakosnak Gajgonya dülőbeli 1 hold 1165 n. öl szántójukat. 8.89 K kat.
tjövedelemmel. 1780 P vételárér.

Tisztelettel ertesitfüh
igen tisztelt Fakereskedőinket, hogy tekintettél a mai nehéz helvzetre, a favágásra a mai
naplói 26 fillér árban állapodtunk meg. A 28
fillér kizárólag csak vagontélelben. Kereskedőkéin kivül a privát vágás métermázsánként
36 fillér.
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Tiszt etettél- SZEGF.DI MOTOROSFAVAGóK
Szerkesztésért és kiadáséri felelj
"BKP.FY G É Z A
főszerkesztő.
a Délmagyarország Hírlap- és NyomdaváJIafaf Rt
ügvvezető-lgazgatója
Szerkesztőség: Szeged. Rudolf-tér 6„ I. em. _ Éjszakai -szerkesztőség Kálvária-idea 14 — Rladóbivafa! Szeged, Aradi utca 8. — lelefon (szerkesztőség kiadóhivatal és nvomda^- 13-66
KiadótulajdonosDélmagyarország Hirlap- és Nvorndavállalat RL
mm

Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógépén
Szeged, Kálvária-utca 14., telefon 10-84,
Felelőit üzemvezető: Ablaka Istvá*.

