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í o h i o visszahívta
i j a p á n Küldöttséget Ifolland-IndláhOi
Heves harcohban elleiiállnah a francia csapaioh es ttásieifettK az
angol eröh Iassn elöimomiiiásái — Vlchg aggödö figgelemmel kiseri az cggctilCfden szíriai Küzdelmei

Antonescu Ribbenlrophoz repült Münchenbe, csütörtökön Hitler fogadja — Amerika cxpediciós hadtest szervezését kezdte meg
repülőgépek" érkeztek Szíriába. Hivatalos francia
helyen eálolják azokat a híreszteléseket, amelyek
szerint Damaszkuszt, vagy Beirutot elfoglalták
volna az angolok, hasonlóképpen visszautasítják
azokat a hireket is, amelyek szerint Szíriában a
disszidens mozgalom érezhető lenne. Bejelentik,
hogy a brit csapatok előretörése megakadt.
Dcntz tábornok táviratot küldött Vichybe,
melyben bejelentette, hogy az ellenállás teljesen
kielégítő mértékben folyik. Bejrut felé a franciák
az utat felrobbantották és ezzel feltartóztatták a
t
tengerparton előrenyomuló angol erőket,

Zürich", junius 10. A kairói angol főhadiszállás
"lentette, hogy a csapatok előrenyomulnak Szilában. Kairói katonai körök közlik, hogy a szövetkezett erők jelenleg Damaszkusztól 25 kiloiné(
rnyire állanak. Francia illetékes helyen közlik,
'egy az angolok 30 kilométernyire vannak Damaszkusztól, kisebb angol csapatok pedig brit
hadihajók kíséretében Beirnt ég Tyrus kőzött
'artraszálltak. A franciák azonnal ellentámadása
a mentek át és ezzel csökkentették a brit áikaUló mozdulat veszélyességét.
Leszállás nélküli repüléssel Tuniszból francia;
flchu felenfi a

SZÁM

nájják' meg. Mussolininak a délkeleteurópai országok ujjáteremtésével kapcsolatban elhangzott kijelentéseiben, de főleg abban a tényben,
hogy Görögországot
olasz
csapatok
szállják
meg, Berlinben annak jelét látják, hogy Görög- •
ország, amelyet London augol élettérhez számított, többé nem tartozik az angol érdekkörbe. (MTI)

RCDUIöídmadásoh Beirnt ellen
Vichy, június 11 A Havas-OFI jelentése szerint angol repülőgépek szerdán délután többízben bombákkal árasztolták
el Beirutot.
A'
francia légelhárító tüzérség akcióba lépett
MTI),

refrobbanfottáh az oiaívezeféh
egijik állomását
Aleppo, junius 11. Palesztinából ideérkezett
hírek szerint K a u g a s i arab szabadságharcos,
akit az angolok nemrégiben távollétében halálra
Kéltek, embereivel felrobbantotta az olajvezeték
egyik állomását cs ugyanannak a kőolajvezetéknek egy másik pontját erősen megrongálta. (MTI)

Bombatámadás Gibraltár ellen

betyzcfröl*.

A francia csapaton clfícscrciclfcn védebezaeb
IVichy, Junius 11. A francia badügymrnisztéium szerda este a szíriai helyzetről a következ e t közli: Kedden délután és szerda délelőtt az
[igolok állásaik megerősítése és n j csapatok
'arcbavetése után heves támadásokat intéztek a
^nciá állások ellen. Libanon déli részén ansztrá'mi csapatok erős harci rajainak tüzérségi támo/'tással, amollycl állandóan tüz alatt tartották a
r
ancia ellenállás középpontjait, sikerült a part
""'ötén a Libani folyótól északra kissé dörcnyoV'nlniok. A francia csapatok, noha súlyos vesztes e k e t szenvedtek, erősen ellenállnak a számbeli
fényben levő ellenséggel szemben. A hegységül nyugatra azokat a francia erőket, amelyek a
'mrdas Ajunt védelmezték, az Asbajai magaslat-

ra kellett visszavonni. Emon és Dzsebel Druz között a francia csapatrészek a légierő támogatásával több helyen sikeres támadást hajtottak végre. Kisujadtól dclre feltartották az ellenséget,
amely Damaszkusz irányában próbál előnyomulni. Ttt kedden tovább folyt a harc. A francia csapatok elkeseredetten védekeznek az ellenséges
gyalogságnak páncélosoktól támogatott heves támadásai ellen. Egy angol páncélos osztag, amely
Irakból tör előre, a sziriai határ közelében AÁi
Kcmál mellett érintkezésbe jutott a f r a n d a csapatokkal. A francia légierő mindenfelé rendkívül
hatásosan beavatkozik a védekezésbe. Junius
8-án és 9-én 9 angol gépet lőttek le. (MTI)

Yicbiiben remélik.
Itogii etaerűlhelih az ellenségeskedés hiícr esztéséi
francia kormánynak" mindazonáltal eltökélt szándéka, hogy mindenütt szembeszáll a* indokolatlan támadással.
A francia sajtó kiemeli, hogy Anglia semmiféle komoly és tartós hasznot nem húzhat az
esetleges szíriai sikereiből, mert a Franciaországon ejtett seb komoly visszahatások kútfője lehet. Több lap azt hangoztatja, hogy Anglia elterelő szándékkal lepett fel Szíriában, hogy 'dől
nyerjen, mert attól tartott, hogy közvetlen támadás éri az anyaországot. D u v a l tábornok a
Journal hasábjain ugy vélekedik, hogy a Sziria
ellen megindított hadjárat igazi oka az, hogy az
angol kormány biztosítani akarja a köolajforrásokat és a kőolajvezetéket, amelvnek épen maradt
ága Tripoliba vezet. (MTI)'

. Vichy, junius 11. Vichy aggódó figyelemmel ki, ri a fájdalmas és egyenlőtlen szíriai küzdelmet.
J írancia vezérkar teljes bizalommal viseltetik
ö t z tábornok, Sziria katonai főbiztosa iránt,
értesült körökben azonban hangoztatják, hogy
? bvantej hadsereg számban és főleg gépesített
'jeieszközökben messze elmarad az angolok
I 'kött. Franciaország nem támaszkodik cgj et,|>
) külföldi hatalomra sem, mert kormánya hiven
|.°tt szavához, nem engedett be Sáriába nómeEzzel szemben a támadó régóta folytat előI, fületeket és hatalmas harcieszközöket vetett
^cba. Tekintettel arra, hogy az elmúlt év eset e i következtében Franciaország kénytelen
r't leszerelni hadseregét, Vichyben azt remélik,
t Ky elkerülhetik az ellenségeskedéseknek a bizalom egvéb területeire való kiterjedését. A

A Wliftelmslrassc nassolta! beszédéről
| i ^ r l i n , június 11- A DuCo keddi beszéde b"esPolitikai körökben rendkívül nagy figyelkeltett. Csodálattal szólnak először is arról
'l 'Wártalan nyiteiázs*:'*^,
amellyel az olasz
i e ^ n y feje megmondotta népének a mcsíeV .VaMsógot és leplezetlenül
kitért a háború
(v^p el vesztett csalókra.
Mussolini ezzel —
$
á Wilhelmutrassen mondottak —, mégha\filtct Churchillt, hogy a tengelyhatalmak
b e i n e k erre uiacs "merszük. Berlini politi-
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kai körökben örömmel fogadtak azt a figyelmeztetést is. amelyet az Egyesült-Államok
clméffi küldött a Dn'ce.
— Bárhogy vélekedjék is róla Amerika —
mondják ezzel kapcsolatban Berlinben —, Európát mégis Csak Európa kedve szerint fogják
újjáteremteni. Minél több nehézséget támaszt az
Egycsült-AUamük Európának az új elrendezés
megvalósításában, annál keményebben fognak
h'ozzá feladatukhoz'Ós a n n á l alaposabban üei'

Alge&ras, június 1L Mint utólag ismeretessé vált, Gibraltárban szírda délután több bomgázógep támadást intézett
az erőd ellen. A
Földközi-tenger felett Estabon spanyol kikötővel szemben légiharc fejlődött
ki, amelyben
egy repülőgépet lelőttek, egyet megrongáltak
(MTI)

X görög ts a Kréfai támaszpontokról Haifát es az egyiptomi
vonalot bombázták a nemetek
Berlin, junius 11. A német véderő főparancsnoksága közli: A Földközi-tenger terében német
harci repülőkötelékek uj támaszpontjaikról felszállva, eredményes támadást intéztek angol tartálytelepek és a haifai kikötök ellen. Több robbanás és tüz keletkezett.
(
— Északafrikában a német—olasz tüzérség
Tobruknál brit tüzérségi 'állásokat küzdött le és
az ellenséget kenyszeritette a tüzelés beszüntetésére. A német légihaderő eredményes támadásai Marsa Matruh ellen irányultak. Sátortáborokban cs hajtóanyagraktárakban több tüz keletkezett.
— Harci repülőgépek Skócia keleti partjainát
és a Bristol-csatornában két erősen
biztosított
brit hajókaravánt támadtak meg és 2 kereskedelmi hajót süllyesztettek el.
Az olasz főhadiszállás jelentése szerint angol
repülök bombázták Rodosz szigetének nchány
helységét..

Bombatámadások fiorus ellen
Oslő, június 11. 'A német légi Haderő egy
norvég rádió jelenlése szerint az utolsó negyvennyolc! óra alatt igen erős
légiiámadásokaf
hajtolt végre Ciprus szigete ellen.

Washington felvilágosításokat
kert az eszakafrlkoi írancia gijar •
matohröi
A Neue Zürther Zeitung arról ad liírf. h'Bgy
Hull államtitkár Uaye
washingtoni francia
nagykövettel folytatott tan'ácskozátu során, b<
zonyos felvilágosításokat
kéri a
nagykövettől
az e'szakafrikai francia gyarmatok helyzetéről.

Aiiínncscn Nttiiclicnbe repült

d é l m a g y a r o r s z á g
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Délvidéki vendéglősök
és kereskedők
figyelmébe!

tfegsiakiffdh

Ríimof,
IIHörí,
pdlinftát,
ftorr,
málnaszörpöt,
minden mennyiségben szállítok, vagontc
telekben,
hordókban vagy palackozva
igen előnyös árért. Raktáron tartom a !eg
finomabb pezsgőfajtákat. — Délvidéke,
szóló szállítási igazolványom van!

Hunsági Rum Ü Likörgyár
tulajdonos K U C S K A
MIHÁLY
Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 21.
315

ntmmi \timm

a szendroi
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Belgrád, június 11. A Német Távirati Iroda
jelenti: A szendrői robbanásról a következőkel
közlik: A város fellegvárában elhelyezett zsákmányráktárban
súlyos robbanás történt. A szerencsétlenség következtében a polgári lakosság
közül többszázan életüket vesztették, vagy megsebesültek. A robbanás a városban károkat
okozott, ezek a károk azonban nem rendkívüliek. "A fellegvár nagyjából épségben
maradt.
A német katonai hatóságok a szerb segélyszervezetek támogatásával mindenütt azonnal segélyt nyújtottak. (MTT)
Ipari Vásárra érkezük keressék lel
a f ő v á r o s i mintára berendezett

Biítfé-sörözö és italáru
üzletemet- Szegeden a
(Kelemen-utca sarok)

Münéhen. június 11. Antonescu
tábornok,
román államvezető szerdán délután
repülőgépen Münchenbe érkezett. Antonescut a repülőtéren Ribbentrop
birodalmi külügyminiszter
fogadta. (MTI)
München, június 11. Általában jólértesült
körökből származó közlés szerint Antonescu
román államvezető a szerdai nap folyamán

Ifipostánál.
tulajdonos

Sándor

Béla

Meghosszabbították a mezőgazdasági kedvezményeket
Budapest, június l t A hivatalos lap csütörtöki száma közli a kormány rendeletét, amely
a mezőgazlaságnak nyújtandó kedvezmények
tárgyában kiadott rendeletek hatályát
meghosszabbítja az 1911/42. gazdasági évre. A rendelet értelmében a mezőgazdaság megsegítésér e szolgáló alap a jövő gazdasági évben is meg
fogja téríteni a törpe- és kisbirtokosok, valamint a kishaszonbérlők földadóját, közmunkaváltságát és továbbra is módot n y ú j t a mezőgazdasági termények ós termékek értékesítésének előmozdítására. (MTI)

R magyarországi terméskilátások megjavultak,
— jelenti a római mezőgazdasági intézet
távirata
Roma, junius 11. Mint a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet jelenti, a magyar kormány 10-én
keltezett táviratban közötte az intézettel, hogy a
kedvező időjárási viszonyok következtében a magyarországi terméskilátások az utóbbi két hét
alatt megjavultak. (MTI)

Ha jél és ölesén akar étkezni
keresse tel

Pálvölgyi vendéglőjét

(KOSSUTH LAJOS-SUGARUT 2).
IfcM
Aiiandóan frissen caanoJt sörök és kitűnő tájborok

megbeszélést folytatott
Ribbentrop
bi*ödah*'
külügyminiszterrel.
A német külügyminiszter
este vacsorát adott a román vendég tiszteiétére. (MTI)
Berlin, június 1L Politikai körökben vei
tudják, hogy Hitler csütörtökön délelőtt kihallgatáson fogadja Antonescu román államvezetőt. (MTI)

a Holfanű-fndiai fármialásoftaf

Tokió, junius 11. Hivatalosan jelentik, hogy
a kormány több mint 4 órás ülésen megállapította végleges magatartásét Holland-Indiával szemben. Arra számítanak, hogy a japán
küldöttségnek szóló ntasitásokat
rövidesen

nyilvánosságra hozzák. Jól értesült körökbe*
kijelentik, hogy elhatározták a japán küldött*
ség visszahívását és megtárgyalták mindazokat a veszélyeket, amelyek ebből a lényW
származhatnak. (MTI)

Expedíciós hadtestet dilit fel Amerika
Newyork. június 11. Egyik amerikai hírszolgálati iroda állítólagos jőlértesült kongresszusi körökből tudomást szerzett arról, hogy tengerészeti gyalogságból és szárazföldi
gyalogságból egy-egy hadosztályt sürgősen
hadifel-

Gyógyszertárak,

„

P

szereléssel láttak el, hogy belőlük expeditio?
hadtestet alakítsanak.
Hangsúlyozzák, liogf
bár nem gondolnak csapatok küldésére az ország területén kívül, az expedíciós hadsereg 1M"
állítása előre nem látott esetekre szól. (MTP

drogériák, iilatztertárak figyelmébe!
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rádiumos gyógylábsó megrendelhető az Ipari Vásáron! Megszünteti a lábbántalmakat

PL* uj házassági törvény megliSijé
a vegyesházasságokai

Az

P* igazságiigymlniszter

törvényjavaslatai*

Budapest, június 11. A képviselőház szerdai
ülésén Radocsay László igazsagngyminiszter által beterjesztett törvényjavaslatok egyike a jövőre vonatkozóan megszünteti a nemzet nagyjainak, a szentekre, az egyházak n a g y j a i r a
utaló megjelöléseket. Beterjsztette az Igazságügyminiszter az ügyvédekre, az ügyvédjelöltekre ós az ügyvédi önkormányzatra vonatkozó
egyes kérdések szabályozásáról szóló javaslatot, amely továbbfejleszti a zsidótörvény azon
rendelkezéseit, hogy az ügyvédi kamara tisztikarában, választmányában és egyéb önkormányzati szervében zsidók csak 6 százaléknak
megfelelő arányban vehetnek részt. A javaslat
szerint fi százaléknak van esak kamarai választási joga. A választásra jögosult ügyvédeket a kamarának az önkormányzatban részvételre jogosult zsidó t a g j a i magnk közül választják meg.
A házassági tör,vény kiegészítéséről és módosításáról benyújtott javaslat kötelezővé teszi
a házasságelőtti orvosi vizsgát. Tervbeveszi a

ü u t t mg yoü miöcl c ssl é fb őrl ö c c s
ANNA ÁSVÁNYVÍZZEL készfiit

alhoholmenfes

üditö

Mindenütt kaphatót
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Megnyílt
S z o f c s á n y i Gy. é s f i a
fférfilc

aiaptizlete

l'KKBTESAS-UTCA 12 sz. alatt (Szegedi Népbank uj palotája). Raktáron tart márkás
gyári és saját készítésű nyúlszőr- és gyapjúkalapokat, valamint kalapkellékeket. NAGVÜAN1 ÁRUSÍTÁS IS
Javítást vállal.
Özem továbbra Is Béke-utca 18 sz alatt.
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Büiap
javaslat a házassági köl&sön r e n d s z e r e s í t é s ^ aáott ki i
A továbbiakban megtiltja, hogy a nemzsf'af>*viumból,
és zsidók
egymással
házasságot
kösseC •A^
hélból vi
Megállapítja a javaslat a „zsidó" fogalmát
gégének i
házassági tilalom szempontjából. Zsidó a®
-Jjtelmébe
s
javaslat szerint, akinek legalább két nagil 'f
tert érm<
lője az izraelita hitfelekezet tagjaként
Igyminis!
tett, valamint az — tekintet nélkül s z á r w ^ J
érmék né
sára —, aki jelenleg az izraelita
hltfelelt
hó pengő
tagja. Nem minősül zsidónak az, akinek
tték
meni
két n gryszülője született az izraelita hitf®
kezet tagjaként, ha 6 maga,
úgyszintén
két szülője keresztény
hitfelekezet
tagjai
született és az is maradt. Amennyiben az i»
személy a jövőben mégis zsidóval kötne ház
ságot, ennek következtében ő is zsidónak f{.,
minősülni. A tilalom megszegéseért úgy 8
a vi
lalmat megszegő házasfelek, mint pedig a®
bK
ketóst végző tisztviselő 5 évig terjedhető - .j
tönnel büntethetők
és az ilyen házassá?^
származó gyermekek mindenre való teki°
(A Dó
nélkül zsidónak minősülnek.
le,'S n y á r
H* I g a u á g U g y m i n i f s l e r
a Háx e l é * e r j e s x * e t * e
as uj
törvényjavagfatakaé
rdá"
Budapest, junius lt. A képviselőház Hze L?
délben formális ülést tartott. Az ülésen
Ltáták W i r t h Károly nyilas képviselő m e g D 1 ^
sának megszűnéséről szóló ítéletet. Ezután
,
d o o s a y László jgazságülgytniniszter b e t é r j
tette » házassági törvény kiegészítéséről « sí
dositásáról, a fehágsérlésről, a lázadás'*1' ó v
ügyvédekre, ügyvédjelöltekre ós az űgy®^ fí »
kormányzatokra vonatkozó egyes kérdések
bályozásáról, » nagy nevek védelméről
vényjavaslatot
A

Ház

legközelebbi

ülését

péntekre

össze, majd kedden folytatják a
amelyen a kivételes hatalom további négy
$V
ra terjedő meghosszabbítására Irányuló
lerelnóki előterjesztést, valamint a
érdekét veszélyeztető cselekmények bűnt0"
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Két tiSuszmegbetegedést
állapítottak meg Szegeden

ŰÉLMAGYARORSZAG
CSÜTÖRTÖK, 1941. június 12.

Járványról szó sincs, mindenesetre a hatóságok fokozzák az elővigyázatossági rendszabályokat
(A Délmagyarország
munkatársától)
ÍAto
utóbbi napokban híre terjedt annak, hogy Széfedén tifuszmegbetegedések fordultak elő. A
Híresztelésnek az adott tápot, hogy egy-egy
szórványos megbetegedés valóban előfordult.
Tekintettel arra, hogy a n y á r i gyümölcsérés
időszakában fokozottabban áll fenu a tifuszbetegedés lehetősége, kérdéssel fordultunk vitéz
ds. Tóth Béla tiszti főorvoshoz, aki a következőket mondotta':
— Szó
sincs
Szegeden
tífuszjárványról.
Mindössze "két megbetegedés
történt a külvárosban. A betegeket azonnal
gyógyintézetbe
szállítottuk
s ezzel egyidejűleg természetesen
taűködésbo lépett az az apparátus, amely minden ilyen alkalommal g á t a t emel a betegség
elterjedése elé. Fokoztuk a vizsgálatokat s crösébb mértékben folytatjuk
a tífuszoltást
is. A

TBAUB

város lakossága s a j á t 'érdekébon Cselekszik, ha
önként jelentkezik a tifuszoltásra.
amely a, legbiztosabb védekezés ez ellen a veszedelmes betegség ellen. A város lakossága tudatában vau
a vcdokezcs fontosságának és ahol szükség mutatkozik, semmiféle akadály nem gördül a tifuszoltások végrehajtása elé.
Emellett fontos .az is, hogy a tisztasági és
elővigyázatossági
rendszabályoknak
a lakosság
önmaga is szigorúan tegyen eleget:
gyümölcsöt
esak mosva fogyasszon és étkezés előtt feltétlenül mosson kezet, ismétlem, sem
járványról,
sőt még szűkebb területen elterjedt
mcgbclegdésckröl sincs szó, így tebát semmiféle aggodalomra nincs ok. A két megbetegedés mindenesetre intő ok arra, hogy fokozzuk az elővigyázatossági rendszabályok
végrehajtását,

kSnyvesboltja
a mai SZEGED legrégibb
könyvterjesztője

Aluminium 1 és 2 pengősök,
acél 10, 20 és 50 filléresek
Az ezüst pengősöket és a nikkel érméket fokozatosan bevonják a forgalomból
Budapest, június U- A kormány rendeletet
adott ki a két- és egypengős érméknek alumíniumból, az 50, 20 és 10 filléres érméknek pedig
"éélból verése és az egyes pénzérmék mennyiegének megállapítása t á r g y á b a n . A rendelet
k e l m é b e n az alumíniumból, illetőleg acélból
•7«rt érmék súlyát és külső kiállítását a pénzügyminiszter rendelettel szabályozza. A pénzérmék névértékének együttes összege a 260 millió pengőt rtem haladhatja meg. Az egyes ér•hék mennyiségének a forgalom szükségletéhez

mórt arányos megoszlását a pénzügyminiszter
rendelettel szabályozza.
Az ezüstből vert kettő- és egypengős érméket, illetőleg a nikkelből vert 50, 20 és 10 filléres érméket a forgalomból fokozatosan
be kell
vonni. A bevonási határidőket és azt, hogy a
kettő- és egypengős ezüstérmék, illetőleg az 50,
20 és 10 filléres nikkel' érmék mely időponttól
kezdve nem törvényes fizetési eszközök többé,
a pénzügyminiszter rendelettel állapítja meg.
(MTI),

Uftött

a z

u t o l s ó

ó r a !

Még csak 2 napig játssauk
mindenki gyönyörűséges magyar filmjét!!!
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CSORTÜS, TI MAR. BIHARI, MIHÁLYFY
főszereplésével^

A N D R Á S
Csütörtökön 3.5,7 és 9 órakor
pénteken utoljára 5. 7 és 9 órakor
levezetését ismét megakasztotta
a Tisza újabb
áradása. Az ország felső vidékeiről is áradásról érkeznek jelentések, ezekkel f ü g g össze a
Tisza újabb emelkedése Ha ebhez hozzávesszük
a most beköszöntölt esős időt, akkor tisztán
állnak előttünk azok a nehézségek,
amelyek
bekövetkeztek, vagy bekövetkezhetnek.
Vizes, teljesen elárasztott
terület az utóbbi időben már alig volt, az ujabb esőzés azonban megakadályozza
azt, hogy a víztől
megszabadított területeket megmunkálhassuk.
A talajvíz ugyan nagyrészt eltűnt, de a földet úgy
átáztatta az eső, hogy földmunkát végezni ezeken a területeken most lehetetlen. Néhány verőfényes nap sokat segitene és
mindenesetre
jelentékenyen
növelné a jó termés
kilátásait.

ORION
Hopalack rejtvényverseny
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Pályázati szelvény díjmentesen

flz ujabb esőzés megakadályozza
a vlzfUi megszabadított íeiü'etek megmunkálását
Néhány

meleg verőfényes nap sokat

(A Dchnagyarötszág
munkatársától)
A mejöttek,
8 nyájri napok amilyen gyorsan
hamar —
el is tűntek s helyüket ismét a
^aknem szünet nélkül zuhogó eső foglalta el.
e

Beavárosi Mozi
^

francia

Csütörtök, péntek
filmgyártás kitünö

újdonsága:

Perzselő
szerelem
M.agasrendü, mftvészi, egy túlfűtötten szefebnes
ízgalmas, kalandos, ragyogó franci
Főszereplök:
* film;
lV
ONNE PRINTEMI'S, PIERRE FRESNAY,
ANDRE LEFOÜB
y

Híradók

«adások: 5, 7, 9,

ünnepnap 3, S, 7, 9
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segítene

a termésen

Az abnormálisan hűvös és vizes f a r a s z megdöntötte azt a régi tételt, hogy „májusi eső
a r a n y a t ér", mert talán semmi sem ártott jobban a talajvízzel állandóan fenyegetett területeknek, mint a mostani sok eső. Hogy a zivataros idő mennyiben befolyásolja a terméseredmény v á r h a t ó kialakulását, a r r a vonatkozólag kérdést intéztünk Horváth József gazdasági felügyelőhöz aki a következőket mondotta:
— Az esős napok károkat okoznak, bár a
gabona nem mondható gyengének.
Az elmúlt
verőfényes napok sokat használtak
a
terményeknek, mindenesetre sokkal jobb lett volna,
ha a napsütés tovább tart. A búzát megritkította az esőzés. Hogy milyen termés várható,
azt most — tekintettel az időjárás állandó váltakozására — nehéz lenne megjósolni. Az árvízbajokon
sok helyen sikerült segítem a napos idő alatt, most azonban u j a b b nehézségek
következtek be nemcsak azért, mert a földeket
ú j r a cső veri. hanem azért is, mert a talajvíz
Csak a kor lesz szép A $ L7 T J| I A C .
a lakása, ha bútorát
*
• »
n á l u n k vásárolja I f l E S T E R E N

R o t o r csarnoka

mmmmmmmmmm^sm Szendréuyi Géza és Társai,
——
— '
Szeged. Dugonics-tér
11.
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Kölcsönt kaphatnak a háztulajdonosok óvóhelyek építésére
Budapest, j ú n i u s 1L A Budapesti Közlönjj
csütörtöki, 12-i számában a lakásépítési állandó bizottság hirdetményt tett közzé, a m e l y
szerint a légoltalmi szükségóvóhelyek
létesítésére a háztulajdonosok
a Pénzintézeti
Központ
arra
kijelölt
tagjainál
kölcsönt
vehetnek
igénybe. A kölcsön feltételei azonosak a tatarozást kölcsönakció feltételeivel,
mégis azzal a
különbséggel, hogy az eddig szükséges iratokon kívül az óvóhely hatóságilag jóváhagyott
tervét és erőtartási számításait is be kell mutatni. (MTI)

SZÉCHÉNYI MOZI
Csütörtökön 3, 5, 7, 9 — pénteken 5, 7, •
A legszebb magyar filmek sorozatából

Édes mostoha

A gyermek és anyai szeretet költeménye
PÁGER, TASN ADY F. MARIA, MÁLY, GÓZON
és a kis PÉCHY GIZI
Mától: a legfrissebb UF A-VILÁGHÍR A DÓI

A kivánság-sorozat szenzációja:

DANKÓ PISTA
A magyar

rilógfilin!

b'íomhattói:

Gondoskodni kell a leszerelt katonák
munkához futtatásáról
A város tervezete a fontos szociális herdes megoldására
CA Délmagyarország
munkatársától)
A le
szerelt katonák nemrég azzal a kérelemmel
fordultak Varga József miniszterhez, hogy intézményesen biztosítsa részükre a kereseti le
hetőséget. Az iparosok pénz hiányában képtelenek voltak a legkisebb megrendelések teljesítésére mert anyagi fedezet, nem volt arra,
Kogy anyagba, v a g y áriíba fektessék. Az ipari
munkások és egyéb alkalmazottak helyzetét
súlyosbította, hogy Szegeden munkanélküliség
volt, megüresedett munkahely alig volt. A hatóságok igyekeztek munkához, keresethez j u t t a t n i az önhibájukon kívül munkanélkülivé
vált, embereket. Ez azonban nem érte el a szükséges eredményt. Ezért fordultak a miniszterhez a szolgálatot teljesített katonák. A miniszter értesítette a leszereflt katonák emlékiratáról a város hatóságát s felhívta, hogy illetékes szerveivel dolgoztasson ki egy tervet, amely

a kérdést gyökeresen megoldja.
A tervezetet most terjesztették fel a miniszterhez. A tervezet szerint fokozni kell n kislalásépítcst. a Horthy-telepi építkezésekhez hasonlóan. Tft sok munkanélküli iparost keresethez lehetne juttatni. Hasonlóképpen
fokozni
kellene a víztelenítési munkálatokat is. Felveti
végül a tervezet azt a gondolatot, hogy a szolgálatot teljesített katonákat, éppolyan
előnyben
kellene részesíteni az elhelyezés
tekintetében,
mint amilyen előnnyel a tűzharcosok és rokkantak. rendelkeznek. Ezek ntán azonnal a leszerelt katonákat kellene sorba venni és az üresedéseket elsősorban velük betölteni.
A felterjesztett, tervezet kétségtelenül jó lépés a probléma megoldása tekintetében. Gyorsabbá kell tenni az ügyek intézését s mindenképpen fedezetet kell találni ennek a szociális
kérdésnek megoldására.
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Egy vidám és tanulságos délután

a Fehértó hal-országában
( 2 Délmagyarország
munkatársától) Nem
riadtunk vissza az ég peremén fenyegető sötét
esőfelhőktől, sőt a borúlátó hírektől sem. amelyek szerint Fehértón zuhog az eső. A társasgépkocsi ott duruzsöl a városháza oldala mellett s pillanatok alatt megtelik vidám, kirándulásra elszánt kedvű asszonyokkal, leányokkal. sőt néhány gyermek is akad: a hangulat
emelése érdekében. Miután 4 óra 10 perekor dr.
ffáhmidt Henrikné indulást vezínyei és a legnagyobb méretű városi autóbusz röhög velünk
a nemzetközi ú t felé. Célirány• Fehértó, a hal
gazdaság megtekintése . . .
'Az Egyetemet és Főiskolát. Végzett
Magyar
Nők Egyesülete
nagyszerűen sikerült táisaskiránduTást rendezett Fehértóra, — mondaná a
szokványos hírlapi beszámoló. Hogy valóban
sikerüljön egy ilyen esős időtpl, széltől és miegyébtől könnyen befolyásolható kirándulás,
ahhoz olyan összetartás, derűlátás és — bocsánat — asszonyoknál oly ritka következtesség,
a* eredeti elhatározás mellett való
kitartás
kell, ami ennek a tudós hölgyekből álló egyesületnek minden tagjában megvan.
A harminctagú társaság tehát őszinte jókedvvel ée a látnivalók iránti érdeklődéssel indnlt el a kirándulásra. Bizakodásunk nem volt
hiábavaló, ahogy a friss, esőillatú földek között a nemzetközi útra kanyarodtunk, az esőfelhők mindjobban szakadozni kezdtek és ha
nem i s bújt elő a jő öreg nap, kirándulásunkat komolyabb veszedelem nem fenyegette-

A Fehértó hal-országában . . .
Csakhamar feltűnt a fehértói ,pagodastilusű" halászcsárda, az autóbusz megállt és a kirándulók ellepték a Csárda székelykapuja előtti
térséget. Itt már várakozott ráuk a kirándulás
két férfikíséTŐje. Schmidt Henrik professzor
és dr. Vass Péter s néhány hölgytag is, akik
gépkocsin érkeztek a kirándulás színhelyére.
Ismerkedések és üdvözlések után nyomban hozzáláttunk ahhoz, ami a kellemest a hasznossal
kötötte összeí o halgazdaság
megtekintéséhez.
Akad 1 néhány nem szegedi bennszülött, aki
Meghallgatta a „fehér tó országd'-vó1 szóló elbeszéléseket addig is, amíg „előállott u a • kis
halványbarna ló által vonszolt Járéf, — amolyan apro, halszállításra berendezett vasútféle
—, amely ezúttal halak helyett hölgyöket szállított a Fehértó birodalmába , . «

Í Fehértó birodalma, <ix. Beretzk Péter „stádás*
területe", ahogyan az egyik professzorné mosolyogva megjegyezte. Ismeretlen madárhangot
szűrődnek felénk a nádasból, mennyire szeretnénk látni a dr. Beretzk Péter által oly sokszotl
s oly kedvesen ismertetett bíbiceket, gémeket,
vadkacsákat és egyebeket, de sem madaí«i>
még csak egy árva. halat sem látunk. Az északi szél olyan hevesen f ú j , hogy titáni küzdelmet kell folytatnunk kalapunk, sálaink megőrzéséért. A tő hullámzik, tarajosodik, akárcsak
a Balaton mellett utazgatnánk. A távoli partok
színei oly élesek, mintha frissen f e s t e t t é k
volna ezt. a hatalmas tájképet . . . A harago'
sötétzöldtől a halvány sárgászöldig minden
színt megkevert a festő a Természet nagy palettáján . . .

Mindenütt, amerre a szemünk ellát, víz, víz,
víz . . . A nádas erősen hajladozik és halkan
susog a szélben, amely messziről felénk hozza
a híriár illatát . . . A láthatáron szürke fellegek
.ködösítenek", de sehol eső nyomát sem látjuk
s ezért tudatosan terjesztett rémhírnek minősítjük azt az állítólagos telefonbeszélgetést,
amelynek alapján a kiránduló-társaságot el
akarták riasztani a fehértó országába való. benyomulástól . . .

Elindul a »lóré« . . .
A „lóré" előállott • . . Ott kígyózik az apró,
eyermekszobába való síneken s előtte türelmesen várakozik sorsára az egy szál kia kávészínű lovacska. A „vagonok" egy része padokkal,
székekkel megrakva iilőelyeket kínál, míg a
többi, amelyre nem jntott ülőalkalmatosság,
elszántabb kedvű kirándulókra várakozik.
— A fiatalabb hölgyek
állni fognák! —
hangzik a vezényszó. Csakhamar kiderül, hogy
— minden hölgy fiatal . . . Senki sem akar helyetfoglalni a csábítóan pirosló lócákon, sem a
kényelmes karosszékeken. Sokan azzal foglalatoskodnak. hogy a lovacskán sajnálkoznak:
— Inkább segítünk neki húzni a kocsikat . . .
— hangzik néhány jószívű hölgy ajánlata.
Végre elhelyezkedik mindenki — megegyeztünk abban, hogy az i s ülhet, aki fiatalnak érzi magát, — de a lóré mégsem indul eL Nem
mintha a lovacska megmakacsolta volna magát
a 35 főnyi kirándulótérsaság láttára, hanem
iukább azért, mert a „teleitetők" előtt állunk
és előbb végighallgatjuk Nyári János üzemvezető előadását:
— A teleitetőkben élik át a telet a tógazdaság halai — magyarázza az üzemvezető- — 70—
SO métermázsa
hal is összegyűl egy-egy
ilyen
teleitetőben.
Takarmányt
nem kapnak
egész
télen át, keveset mozognak- még oxigénre is
alig van sziikésgük . . . A vizet 3 méterre duzzaszljuk meg, ártézi kútainkból percenként 7000
liter vizet ereszthetünk a teleltetókbe.
Tovább folyik a szakszerű ismertetés, megtudjuk. hogy télen a teleitetők vize néha befagy, keményebb hideg esetén 10—20 centiméteres jég boritja. azonban a halaknak ez nem
árt meg. hiszen a jég alatt állandóan folyik a
víz és — amint tudjuk —. a hal iól él a viz
bed • . .
Végre a lóré elindul ée feltárul előttünk a

— Szegeden esik . . . — mondja mellettem
ülő útitársam a láthatár felé mutatva.
Valóban, a Dóm két karcsú tornya felett
úgy ülnek a fekete fellegek, mint varjúk a tü
ronyórén . - •
Kanyarog az apró vonal, minden kanyarnál
halászok sietnek segítségére, hogy a „kisiklás
veszélyét elhárítsák. Már jól hent járunk a hí'
náros és nádas partok mentén a fehértó birodalmában. Körülöttünk halvány zöldes fényben csillog a víz. A lóré megáll, a társaság tag"
jai vidáman ugranak le a kocsikról s figy®'
lemmel hallgatják Nyári üzemvezető szavait
u tógazdaság keletkezéséről

Kalap-halászat után jólesik
a vacsora
•0.

Később a halak takarmányozásáról esik sí"
s arról, hogyan fogják össze és szállítják el 9
sokszáz mázsányi halmennyis(.got a
teleltetókbe. T a k a r m á n y u l ezidőszerint csak tengeri szolgál, régebben rozsot kaptak a halak s csa"
kevés t e n g e r i t
— Nem árt, ha a kedves háziasszonyok
t^
jak, hogy az idén kövér lesz a ponty, mert
zárólay tengerit eszik, — árulkodik az üzemvezető. De a hölgyeket ez nem riasztja el atté1'
hogy a hálás/sárdában megrendelt vaPsorár^
kezdjenek beszélgetni, annál is inkább, m®^
már 7 óra felé jár az idő.
Miközben újra felkászolódunk a lóréra &
az egyre erősbödó szélben elhelyezkedünk, ági'
ahogy tudunk: Nyári János intéző felhívj*
figyelmünket arra, hogy a városnak
fejlesrt*
nie kellene a halgazdaságot, mert
kifizetődnékf
A régmúlt, szárazabb években szikes legel";
ként ismert területen ugyanis másfélmétef^
víz éli, miért ne lehetne ezt a területet is » t0'
gazdasághoz kapcsolni és a halászatot valóbo"
kis költséggel fejleszteni?
Aztán a szélre terelődik a szó, ami nem
da, hiszen egy pillanat és a féltve őrzött,
szélű filckalapok
könnyedén libegnek a tó '
lületén.
Nosza napbarnított
megindul a halász
kalaphaJászat
nagybajúszú,
őszinte *dl*
dallal hozza i s már a kihalászott d i v a t é '
bot . . .
Beszélgetés közben érkezünk a halászba**'
hoz és fehér asztalok mellett, emelkedett b'®
gulntban látunk hozzá a halászléből és
álló, jól megérdemelt vacsorához. A kit®17
lás ezzel az „ünnepi" aktussal, nagyszerű k®
gulatban fejeződött be ée 8 óra tájban p
vissza a kedélyes hölgytársaság Szegedre- ^
Csakugyan esett az eső, de ez nem tudta ( t )
lerontani a jólsikcrült délután örömeit. p>
A fehértói kirándulás valóban nagy»7,1?r v
sikerűik iktassuk ide a résztvevő hölgyek ^
veit: dr. Bárányi Erzsébet dr. Bános
dr. Bertényi Ivánné, dr. Csikós-Nagy
J°z8,e
dr. Ditrói Gáborné. vitéz dr. Falta BéládéFarkas Béláué. dr. Frőhllch Pálné, dr.
Albertnó, Gergely Margit. Hollóné-Hatos
^
nélia, Jámbory Lajosué, dr- Korányi
<F
Kratofil Dezsőné, Matzkó Gyuláné,
Meskó Zoltánné, Petrovay
Ilona. dr. *** Atf'
Bélárié dr. THchter Mnrelt. dr. Busz G°6
né, dr. Schmidt Henrik t vitéz dr.
Sh*0*^
mán né, Somlay Zoltánné,
Szlrókap
Schilling Gáborué, Zddorné dr. KarvUS »
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Izgalmas üldözés alán
a Hlaozál-íéren elfogta!*
a laüaréhhOnav (olvaláf |
( 2 Bélmagyar ország munkatársától)
Izgal|
mai tolvajüldözés zajlott le szerdán a kora
jreggeli órákban a Klanzál-tóren. A posta előtt
Répás József ellenőrző körútját végző detektív
felismert egy kisteleki rovottmultú napszámost, akit a rendőrségre akart bekísérni. Az
igazoltatott ember erre futásnak eredt és Csak
hosszas üldözés titán sikerült a Klauzál-téren
elfogni többek segítségével.
Bugyi Tamás Zoltán-utca 16. szám alatt lakó pipészsegéd két nappal ezelőtt jelentette a
rendőrségnek, hogy kedden éjszaka az egyik
vendéglőben megismerkedett egy férfivel, aki
egy óvatlan pillanatban kilopta zsebéből takarékkönyvét• A lopást csak később vette észre
ekkorra azonban már a tolvaj eltűnt. Bugyi
elmondotta azt is a rendőrségen, hogy a takarékkönyv a postatakarékpénztárhoz volt kiállítva és 90 pengőről szólt.
A feljelentés után detektívek figyelték a
posta épületét számítva arra, hogy a tolvaj a
pénzt igyekszik majd kiváltani. Szerdán reggel Répás detektív a posta előtt figyelmes lett
Magyar János többszörösen büntetett előéletű
kisteleki napszámosra.
— Mit keresel itt? — fordult a detektív Magyarhoz. A napszámos először elsápadt, majd
dadogni kezdett, mire a detektív felszólította,
hogy kövesse a rendőrségre. Magyar néhány
lépést tett a detektiwel, majd hirtelen futásnak etedt a Klauzál-tér irányában. A detektív
üldözőbe vette és a Klauzál-téren sikerült elfognia. Magyart ezután megbilincselve a rendőrségre kísérték, ahol beismerte, hogy a takarékkönyvet ő lopta ki a cipészsegéd zsebéből.
'K takarékkönyvet megtalálták Magyarnál.
Őrizetbe vették.
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Ma kétezer látogató érkezik
Szabadkáról
a Szegedi Ipari Vásárra

La Bella Novotha

itt
Míímm occ&ászáb
a daaihi Uasiély&ati
I I .

Di.

Boái

Jenő-

vztfyedi

673-i^axaatá
audenciáia

(A Dclmagyarország munkatársától) Két nap
előtt eltemették Doornban IL Vilmos volt német
császárt Egy darab történelem szállt sirba Hollandiában a ílohenzollern-ház fejével. A volt császár halálával kapcsolatban érdekes feleleveníteni azt a látogatást, amely 1923. november 28-án
történt Doornban. Dr. B a á r Jenő ny. főszolgabíró, az Országos Társadalombiztosító Intézet
szegedi kerületi pénztárának ügyvezető-igazgatója jelent meg a volt német császár előtt 70 perces audiencián.
Most, 18 esztendő multával is, meghatottan Deszél erről az audienciáról B a á r Jenő igazgató.
— Családi látogatásra utaztam 1923 novemberében Hollandiába, Mariiba. Ettől a kisvárostól
2 és fél kilométerre fekszik Doorn. Egy társaságban érdeklődtem a volt császár felől és egy volt
udvari ur utján puhatolództam, vájjon a volt
uralkodó fogadna-e? Éppen akkoriban váratlanul
hazatért a volt trónörökös és ez a körülmény a
császárt erősen felizgatta, tele volt aggodalommal a fiáért és Németországért. A fia elutazása
óta senkit sem fogadott,

Ferenc József arcképe
a császár íróasztalán

— Meglepett tehát — folytatta Baár igazgató
w -, amikor puhatolódzásomat követö napon lakásomon megszólalt a telefon és a császári Hofmarschallamt keresett azzal a felszólítással, hogy
óriási választékban vásárlási könyv nélktil
lehetőleg még a délelőtt folyamán jelentkezzem.
kapható
Autóval öt perc múlva már ott is voltam. A jeB E C S E I
lentkezés abból állt, hogy egy könyvbe nevemet,
foglalkozásomat, lakóhelyemet beirtam. TávozóSzeded, Klauzál tér 3.
ban voltam már, midőn udvari hivatalnok lépett hozzám azzal, hogy a esászórné is fogadni
kíván és kéri jelentkezésemel Elém helyeztek egy
másik kis könyvet, ide is be kellett irnom az adataimat. Közölték azután velem, hogy az udvari
audiencia napjáról és órájáról majd értesítést
kapok.
Két nap mnlva telefonon értesítettek, hogy
Változatlanul nagy az érdeklődés a Szegedi a császár és császárné november 28-án délelőtt
Ipari Vásár iránt. Ezt bizonyítja az a bejelen- háromnegyed 12 órakor fogad.
_ A fogadás előtt az udvarmestertől kaptam
tés amely szerdán érkezett Szabadkáról, ahoninformációt, hogy semmiféle ceremóniának nem
nan Csütörtökön újabb társasutazás érkezik, leszek alávetve. Előbb a császár, utána a csácsütörtökön újabb 700 ember érkezik
Szegedre. szárné fogad. Mindkét helyen addig maradjak,
A szabadkaiak reggel 6 óra után indulnak a míg az audiencia befejezését a felségek nem jelzik. A megszólításnál a »Majcstat« címzést kell
szabadkai állomásról és 8 óra körül érkeznek
Szegedre. Ezenkívül még kjb. 1500 szabadkai lá- használni
— Az udvarmester bevezetett a császári kis
togatóról érkezett jelentés.
fogadóterembe, megkínált hellyel, hogy ott várSzerdán az iskolák növendékei és a katona- jam be a császár megjelenését. Körülnéztem. Az
ság csoportos látogatása tették színessé a kiál- első, nekem nagyon kedves dolog, amit észrevetlítás területét.
^ tem, a mi jó öreg királyunknak, első Ferenc Józsefnek az arcképe volt a császár íróasztalán...
Az Országos Dankó Pista-Társaság esütör— Alig nralt el pár perc, midŐD az udvarmesfcki díszhangversenyére a színház a félárú uta- ter nyitotta az ajtót és mesrjel®"* Vilmos császár.
zási igazolványok tulajodnosai kedvezményes Mély meghajlással köszöntöttem, majd midőn hozjegyet válthatnak. Kedvezményes jegy váltásá- zám érkezett, kegyességét kezdtem megköszönni,
ra jogosító szelvény ingyen kapható a vásár a császár szavamba vágott a legbarátságosabb
mosolygó arccal. Kemény kézszorítással üdvöfökapnja előtt.
zölt, leültünk és megindította a társalgást. AlakA vásár vezetősége kéri mindazokat, akik- ja, tartása a régi volt, szeme élénk játékn, tekinnek kiadó lakásuk van, jelentsék be a vásár fő
tete friss, nyilt. Az évek múlását csak a haj őszükapujánál felállított tájékoztató kirendeltség- lése Jelezte. Szürkésbarna zakkó volt rajta.
nél
A császárnő
Szombaton adják ki az iparosok Szent Isl_ Nem telt el öt perc sem, mikor belépett a
*fán-serlegét. Szombaton dr. Tóth Béla helyette* polgármester elnökletével ül össze az ipar- terembe a császárné, kedves »guten Morgent kötestületi elnökség tagjaiból alakult zsűri, hogy szöntéssel Felálltam, a császár elébe ment Közeledtek felém, a császár bemutatott. A császára Iegszorgalmasabbuak ítélt ée a legszebb ered- né kezét nyújtotta kézcsókra, miközben est monményeket felmutató szegedi iparosnak kiadja dottat
egy esztendei birtoklásra a Kereskedelmi és
— Hallottam, hogy talán nehezen megy a lépiparkamara által alapított Szent T«*viv.»0r- csőkön, ezért én jöttem le, hogy a lépcsőn való
felmenttől (uezktméljem .«•
leget.

Pikkéiallér és kihajtó

Dlr „ trlc<:

Bndapest, Horthy Mlk!ó« nt W).

emlékezése

tyy-

1& év

előtti

Hollandiában
— Informálva voltak ugy látszik, hogy háborús rokk a nt vagyok — folytatta emlékezését Baár
igazgató.
— A társalgást a császárné indította meg újból és hollandiai impresszióim iránt érdeklődött.
Azután a holland művészetről, történelemről, •
magyar, német és francia művészetre, történelemre tértünk át, azokkal összefüggésben sok minden kérdésről folyt a legnagyobb közvetlenséggel
mindhármunk részvételével a beszélgetés,

Vilmos császár
és a magyar főszolgabíró
— Sok mindenről folyt még szó, a beszélgetés
fonalát a császár egyszerre megszakította és igy
szólt: nem is tudom, mennyire nagyrabecsüli ö *
magyar főszolgabírói k a r t Elmondta azután, hogy
a világháború előtt Pécsett járt Frigyes főhercegnél vadászaton. A főherceg a bucsudiner előtt
megkérdezte, megengedi-e, hogy a mohácsi főszolgabírót is meghívhassa. Ugyanis, mint Frigyes
főherceg mondotta, a mohácsi főbiró volt megbízva a vadászat idején a biztonság fenntartásával és ennek érdekében sokat fáradt. Megemlítette azt is, hogy a lőbiró 30 embert őrizetbe vett
a vadászat idejére.
A császár engedélyezte a meghívást. A diner után kereste az alkalmat, hogy a főszolgabíróval beszéljen. Megkérdeztem tőle — mondotta a császár Baár Jenőnek a visszaemlékezés során —, hogy valóban lezárf-e 30 embert ott tartózkodásom idejére?
A főbiró válaszolt:
— Jelentem alássan, igen. És pedig 32 embert.
— Na és miért? — kérdezte a császár.
_ A lezártak az utolsó évben kihágással terhelték lelkiismeretüket, legtöbben vadorzók, fegyverük van. És nehogy éppen ott kerekedjen kedvük vadászni, ahol Felséged vadászik és valamilyen zavart csináljanak, helyesebbnek találtam,
ha biztonságba helyezem őket.
A császár tovább érdeklődött:
— És lehetősége volt önnek arra, hogy ameddig a császár vadászik, 32 embert erre az időre
lezárjanak?
— Erre az én főszolgabíróm visszalépett egy
lépést — folytatta Vilmos — és igy felelt:
— Felséges Uram, ha mi mindig csak azt tennénk, amit a rendelkezések szigorú betűi mondanak, nagyon sok ostobaságot követnénk eL
— Tudja, magamon kívül voltam _ beszélte a
császár. Ezt mondtam a mohácsi fflbirónak:
t
Két éve keresek egy olyan embert Német*
országban, aki igy gondolkodik; aki ahol szükséges, nem ragaszkodik a betűhöz, annak értelme szerint és ugy jár el, amint a szükség és 4
helyzet előírja. Ha ön német állampolgár volna,
azonnal kinevezném kancellárrá...
— Hát ezidő óta vagyok a magyar főszolgabíróknak nagy tisztelője — fejezte be a császár
a visszaemlékezést
Hetven percig tartott B a á r Jenő audienciája a volt német uralkodónál. Mielőtt a császár és
hitvese elhagyták volna a fogadótermel, a volt
uralkodó igy szólt:
— Még egyet főbiró nr: üdvözlöm a magyarokat!
Baár Jenő Kárász-utcai lakásának falán kél
fénykép függ: a volt német császár és hitvesének
dedikált fotográfiája. Baár Jenő kapta tőlük *
doorni audiencia emlékére.

Kansá0i Ram es Líhőrguár
tulajdonos: KUCSKA MIHÁLY
felhívja L t vevői figyelmét arra, ho«y megrendeléseiket telefonon is eszközölhetik. Telefon 29-33. A telefonköltségei visszatérítjük.
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DÉLMAGYARORSZAG
CSÜTÖRTÖK. 1941. június 12.

szerezhetik bc férfi, női, gyermek ruházati szükségletüket vásárlási könyvükkel körtis
tők, közalkalmazottak, nyugdijasok és egyéb kategóriájú fixfizetésüek a TR1BON RUHÁZATI i i
szegedi képviselet utján, Oroszlán u. 6 (udvarban). Városi jóléti utalványra 12 havi folyósz. hiteL

HÍREK
A Délmagyarörszág legközelebbi száma
Űrnapja csütörtöki ünnepe miatt szombaton reggel a rendes időben iclenik
meg.
Dr. Sztojka Miklós _
pénzügyigazgató.
Dr. S z t o j k a Miklós pénzügyigazgalohelyettest a pénzügyminiszter a szegedi pénzügyigazgatóság vezetésével bizta meg. A kinevezés osztatlan örömet kellett ugy az adózok,
mint a pénzügyi tisztviselők ' körében, dr.
Sztojka Miklóssal puritán egyéniségű, nagytucfásu, kiváló pénzügyi szakember került a szegedi pénzügyi adminisztráció élére.

A R afff a y-étterem

különtermében

t á n c - e s f

Hangulatos dzsessz. Dizőz: Kolthay Magda és
Pottyondy Vera. Kertbelyiségben Fdíyol Jancsi
cigányzenekara játszik. Záróra 2 órakor.
SOö
— Orvosi kinevezések Hódmezővásárhelyen.
Hódmezővásárhelyről jelentik: A belügyminiszter
dr. É g e t ő Jánost a nagybaconi, dr." O c s o v s z k y Lászlót a váradszöllősi körzet orvosává
nevezte ki.
Rétcsiapok KotsisnáL

31C
— Érettségi vizsgálat a városi kereskedelmi
Teányközépiskolában és a Klauzál Gábor-gimnáziumban. A' szegedi középiskolákban megkezdődtek az érettségi vizsgálatok. Elsőnek a
városi kereskedelmi leányiskola és a Klauzál
Gábor-gimnázium tette közzé a
vizsgálat
eredményét. A leánykereskedelmi iskolában a
szóbeli érettségit junius 9, 10. és 11-én tartották meg. A miniszteri biztos dr. V e t e k János. a pécsi kereskede'mi és iparkamara főtitkára volt 36 tanuló ielentkezelt, valamenynvi megfelelt a követelményeknek. Kitüntetessél érett 3 vizsgázó: Hauk Éva, Kováts Sarolta, Nagvsolymossv Zsófia, jelesen érett 1
vizsgázó: Harvanik Sarolta, jól érett 12 vizsgázó: Abrasits Éva, Bogvó Klára, Havrincsák
Mária, Horváth Irén, Kiss Valéria, Kulbert
Magdolna, Kun Julianna. Nedelvkov Éva, Palásti Istvánka. Palotás Viktória, Szabó Margit. Nirth Katalin, egyszerűen érett 20 vizsgázó: Báló Irma, Bánhidi Piroska, Bessenyei
Klára, Bozóki Mária, Bugyinszki Jolán. Komócsin Ilona, Kopasz Ilona, Málnási Ilona,
Megyeri Eszter. Mózer Erzsébet, Pál Margit,
Söós Katalin, Szántai Kiss Katalin, Takácsy
Mária, Torontáli Katalin, Újvári Ilona, Ungváry Gabriella, Varga Erzsébet. Varga Kornélia, Velcsov Margit. — A Klauzál Gábor-gimnáziumban kezdte érettségi körutjáf az uj
tankerületi királyi főigazgató, dr. B a l o g h
Ányos. A junius 3—7-ig tartott vizsgálatok
eredménye a következő: kitüntetéssel érett:
Ludvig László és Teleki Zoltán, jelesen érett:
Bodó Jenő és Tolnai Ervin, jól érett: Antal
Sándor, Bányay József, Benkő Lóránt, Garamszegi Ferenc, Horváth Ferenc, Illyés Endre, Kóczián Zoltán, Lövész Tibor, Madarász
László, Merész Mátyás, Mihály István, Regös
Pál, Száraz István. Tóth Sándor és Váraljai
István, érett: Adamis Géza, Bakay István, Dénes István, Farkas Miklós, Gcschek Miklós,
Gombos József, Gruber Géza, Gyenes Endre,
Ivaska Árpád. Kapovits Mihály, Kiss Gyula,
Martincsevits Tihor, Nvári József, Nyitrai János, Petőcz Tibor, Szakáll István, Szécsi Béla,
Tamásy Ferenc. Török János, Varga-Dege
András, Vilay Géza, Gasztány Antal, Bálás
Zoltán, K. Nagy Antal és Sulyok Mihály.

)

— Meghalt egy hírlapíró. Szerdán délután
megdöbbentő birt hoztak a szokásos napi jelentések a szerkesztőségbe. Hódmezővásárbe
Íven 40 éves korában meghalt kedves bajtársunk, régi hírlapírókat'társunk: B a l o g h Jó
zsef, a vásárhelyi »Népujság< szerkesztője. A
szerkesztőség munkája megakadt, megdöbbenéssel gondoltak a lázasan kattogó Írógépeken dolgozó szerkesztő urak arra-a kollégára,
aki nem dolgozik többé és akinek halála szomorúan és jellegzetesen ujságirósorso' idéz.
Balogh József 22 évvel ezelőtt Szegeden
kezdte újságírói pályáját, alig végezte el iskoláit, már a riport, az újság olthatatlan szerelmese lett. Egész életét kitöltötte az újság,
a belii szeretele, a legvidámabb. leglelkesebb
és tegfáradhatatlanbb riporteiré lett. Fiiportjai már akkor nem egyszer feltűnést keltettek.
Kedves, őrökké vidám, sokszor nótázó alakja gyorsan népszerűvé lett Szegeden, több szegedi lap szerkesztőségében dolgozott, 1923-ban
kivált a >Szeged« munkatársai közül, eleget
tett annak a meghívásnak, amely Hódmezővásárhelyre szólította. Azóta állandóan olt dolgozott, több ismert vásárhelyi lap munkatársa volt, gyorsan megismerte és megszerette
az egész város örökké vidám, fáradhatatlan
és mindenért lelkesülő egyéniségét. Élénk és
bátor riportjaival uj hangot jelentett a vásárhelyi sajtó életében, később a vérbeli riporter szerkesztővé emelkedett, legutóbb a »Népujságc szerkesztője volt. Néhány hónappal
ezelőtt súlyos betegség támadta meg szervezetét, máj- és epebántaimai jelentkeztek, több
mint két hónapig nem hagyhatta el betegágyát, néhány héttel erelőtt ismét munkába
állt, még szerdán délelőtt is végezte munkáját a szerkesztőségben, összeállította a lapot,
1. órakor rosszullétről panaszkodott, hazament, ebédután lefeküdt és 5 órakor halott
volt. Ncawen éves koráhan érte az ujságiróhalál. Hét évvel ezelőtt megnősült, fiatal felesége és 5 éves kisleánya gyászolja. Pénteken délután 3 órakor kisérik el utolsó útjára
a görögkatolikus egyház szertartása szerint,
a vásárhelyi görögkatolikus egyház gondnoka volt, az egyházi szertartást L a d o m e rs z k y Béla szegedi görögkatolikus lelkész
végzi. Holtteste előtt tisztelegve áll Vásárhely egész közélete és a magyar sajtó minden
munkása.

Magyaros hímzésű szeged!

dfvalüijBjléRyeK
az ipari vásár 7-es utcai fülkéjéoen

özv.

Jánosa*

B r a u n
inellénykészitő iparosnál.
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Halálozás. L e d é r e r Illés ismert szegedi
kereskedő rövid betegeskedés után elhunyt. Temetése ma, csütörtökön délután lesz a zsidó temető cinterméből, c
— A szegedi reformátns elemi iskolában az
1941—42. iskolai évre a beírások julius 13, 14 és
15-én tesznek a Fodor-utca 7. szám alatt

Paplan Soós La*osné
elsőrendű kivitelben
gyári áron készülnek

pap'anüzemében. Szeeed, Deák Ferenc u. 2.

— Augusztusra halasztották a fél egyházi gazdák gyergyószentmiklósi utazását. Kiskunfélegyházáról jelentik a Délmagyarországnak: A Kiskunfélegyházi Gazdasági Egyesületnek a közeli
napokra tervezett gyergyószentmiklósi utazása
a vonatkorlátozások miatt augusztus végére halasztódott. Ezalkalommal adják majd át a díszzászlót a gyergyószentmiklósi gazdasági egyesületnek.

BUTORKIALLITASUNKAT
tekintse incg a

Szegedi Ipari Vásár
tartama alatt

Fekeftesas-utca 19. sf. alatt

Délmagyarörszág legnagyobb üvegkupolás bútorcsarnokában

FAIPARI TERMELŐ SZÖVETKEZET

— Vásárhelyen 2 és fél vagon fémhulladék®*
gyűjtöttek. Hódmezővásárhelyről jelentik: Hódmezővásárhelyen most ért véget a levente-vasnaf*,
A leventék egy nap alatt két és. fél vagon fésülni! ladekot szedlek össze.

Ernyőy fűző, keztyfi

CTF!MF!I Í Ö Z Ő -- ernyő- és kezlvükészítflnél —
O I Life LSI KÖLCSEY UTCA 12. (Tisza Lajosköm t és Feketesas-u. sarok.) Áthúzás, javítás,
alakilás mérték után. — Alapítva 1913.
S3J
Idegenforgalmi szolgálat az állomáson.
Több konkrét panasz kapcsán dr. T ó t h Béla
helyettes polgármester elrendelte, hogy a mai
naptól az idegenforgalmi hivatal közegei idegenforgalmi szolgálatot teljesítsenek a szegedi
és a rókusi állomáson. 'Á Szegedre érkezeit
idegenek ugyanis azt kérték, hogy már az á l lomásokon megtudhassanak minden elhelyezkedési, szállással és ellátással
kapcsolatos
ügyet. Az idegenforgalmi hivatal
közegei
ezentúl már az állomásokon ismertetik a szegedi ellátási tudnivalókat.
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Itt a XX-ik század szenzációja, a szab. »Rapid«
kézi kötőkészülék. Munkája kézimunka. Mindea
kötési minta köthető. Néhány óra alatt köthet
magának pullovert, blúzt, vagy ruhát. Kezelése
egyszerű. Ara P 35
Kérje 19. ismertetőt. A r w
forsalmi Kft.. IV., Sütő-utca 2, félemelet 3.
83
— Orvosi hir. Dr. F ü l ö p p Pál fogorvos, mütősebész katonai szolgálatából visszatért. Rendelését Szeged, Kálvária-utca 35. szám alatt újból
megkezdte.

GitermeKhocsih, vasftiKorof'
l e g o l c s ó b b a n
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— Lcánycserkcszek ünnepsége. A lcápycserkószet 20 éves fennállásának emlékére a szegedi
cscrkészleánykörzet ma, csütörtökön délután fél 6
órai kezdettel a leánygimnázium udvarán avatással egybekötött jubiláris ünnepséget rendez. A'
fogadaíointétel után a leánycserkészek bemutatókkal, táncszámokkal és szavalatokkal "szerepelnek,
önkéntes adományokat az árvízkárosultak javára
forditiák.

KereKgyartó
Debreceni

a

»ándor
mester
kiállítás

koszorú.

mézeskalácsos

az utcai részén, a főbejárattól jobbra, az S. ezánrt
fülkében árusit,
264

— Eltűnt egy 14 éves kifutófiu. Szerdán délelőtt megjelent a szegedi rendőrségen H o r v á t h István napszámos cs előadta, hogy Rigóutca 16. szám alatti lakásáról vasárnap eltüpt 14
éves István nevü fia. A reqdőrség felkéri a közönséget, hogy akik az eltűnt kifutófiúról tudnak
valamit, jelentsék a rendőrségen dr. S i m á n d j f
József rcndőrfogalmazónál.
C
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s
teljes felelősséggel magánosok és intézmények
részérc. A legolcsóbb napiáron. Okleveles vegyészmérnök vezetésével. Nyomnélküli szigetelés. Meghívást vidékre is vállalok. SZABADI
CIANVÁLLALAT, Szeged, Kölcsey-u. 8.

— Névmagyarosítás. T a p u s k a Mihály, a szegedi tüdőbeteggondozó kapusa belügyminiszteri
engedéllyel T o r n y a i - r a magyarosította nevét.
_
Leánykori ünnepség Kiskunfélegyházát*.
Kiskunfélegyházáról jelentik a Délmagyarörszágnak: A KÁLÓT országos vezetőjének, I I I * s . j
Máriának a jelenlétében folyt te a niajsajakab*
leánykör ünnepsége. Az ünnepségen részt * e t f
Vedres
Béla kiskunfélegyházi apátplébános,
vitéz dr. K a t z i n f a l v i Pál főszolgabíró, • f t ®
S z c n d r ö i István kiskunmajsai főjegyző. At
ünnepség rendezőjét, B o g n á r Jenüué taiii'* 0 ^
a püspök eredményes munkásságának az .éh*1"
réséül igazgatói eiinmol tüntette ki.

\

Ferencváros-Szeged

— Bővérű, kövér egyéneknek, köszvényes betegeknek és aranyérben szenvedőknek reggelenként éhgyQmorra egy-egy pohár természetes .Ferenc József* keserűvíz, biztos, alapos és mégis
enyhe hashajtó hatása következtében, gyakran Igen
jó szolgálatot tesz. Kérdezze meg orvosát!

FIGYELEM!

NÉZZE MEG

Kiss Dosznav bórffndös
Széchenyi tér 15 alól ÁTHELYEZETT uj modern üzletét, NÉPBANK-PALOTA, árkádok alatt

— A eigánylegény rátámadt a rendőrre. Rendőrtámadó cigány felett Ítélkezett szerdán a szegedi törvényszéken dr. M o l n á r István törvényszéki biró. Az ügyészség P e t r o v i c s Sándor29
éves tápéi cigányt hatósági közeg elleni erőszakért állította a büntetftbiró elé. Petrovics nemrégiben az egyik somogyitelepi kocsmában szóváltásba keveredett a vendéglőssel, aki rendért hivott.
A cigány a rendőrnek támadt, csak nehezen lehetett ártalmatlanná tenni. Petrovics a törvényszék
előtt ittasságával védekezett. A biróság a bizonyítás lefolytatása után tizenötnapi fogházbüntetésre Ítélte.
— Iskolai hirek. Szeged sz. kir. város községi
elemi népiskoláiban az 1941—42. tanévre érvényes
rendes beirások 1941 évi junius 16. és 17. napjain
délelőtt 8 órától 12 óráig vannak. Dr. T ó t h Imre m. kir. kormányfőtanácsos, iskolaszéki elnök.
GÁL FERENCNÉ, volt kereskedelmi iskol.ai tanárnő miniszterileg engedélyezett

vasárnapi

márkázás

f e d 9 e l

elővételi k e d v e z m é n n y e l a
Délmagyarország jegyirodában

SPORT
Űrnapján: Hesser Tibor jufalomjátéka,
Szeged—Vasuías a Vasuias-siadionban
próíia játékosokkal
Jelentette a Délmagyarország, hogy Hesser
Tibor, a Szeged edzője Űrnapján rendezi meg jutalomjátékát. Ebből az alkalomból együttese a
Vasutassal méri össze erejét a Vasutas-stadionban. Ez a mérkőzés kiválóan alkalmas arra, hogy
a piros-fehéreket előkészítse a vasárnapi Ferencváros elleni küzdelemre és ugyanilyen mértékben hasznos a piros-kékeknek az SzFC elleni Játékra. Tekintettel arra, hogy a Vasutast már I.
osztályú csapatnak lehet tekinteni, érdeklődésre
tarthat számot ez a játék, hiszen jövőre mindkét
csapat egy osztályban fogja képviselni a szegedi
futballt. A mérkőzésen a Szeged Kisuczky kivételével abban az összetételben játszik, amellyel legyőzte a BSzKRT-ot. Kisuczkyt Gyuris helyettesíti. A Vasutas összetétele bizonytalan, már csak
azért is, mert a vezetőség több próbajátékost szeretne szerepeltetni ezen a mérkőzésen. A vezetőség több játékosnak táviratot küldött, hogy Jelenjen meg a mérkőzésen igazolása érdekében. A
mérkőzés 6 órakor kezdődik, előtte 4 órakor a kéf
együttes vegyescsapata játszik.
—oO»—

NB.

X Vasutas—FTC vizipólóbajnoki mérkőzés az
ujszegedi versenyuszodában. Nagy érdeklődéssel
várják a Vasutas vizipólócsapatának szegedi
rajtját. Aa I. osztályúvá lett piros-kék csapat Űrnapján játszik elsőizben Szegeden és éppen ugy,
mint vasárnap Budapesten, csütörtökre ds nehéz, sőt nehezebb ellenfelet kapott. Tekintettel
arra, hogy az FTC az idényre jelentősen megerősödött, többen benne látják az osztály bajnokát
Érdekessége a mérkőzésnek, hogy a világ legjobb centere, Németh Szegeden rajtol előszór aa
FTC szineiben. A volt UTE-csatár egymaga képes csapatokat megverni. Mellette egész sor fiatal, tehetséges, de máris jónevü játékos szerepel
a zöld-fehéreknél. Játszik többek között Tátos, a
többszörös magyar bajnokuszó. A mérkőzés délután fél 5 órakor kezdődik az ujszegedi versenyuszodában és a játékra ebben az összetételben áll
ki a szegedi együttes: Pintér — Farsang. Lacza
IT — Perjés — Báthy, Szaniszió. Kiss.
X Leventeflnnepély Űrnapján és vasárnap.
Űrnapján és vasárnap nagyszabású leventeünnepély lesz Szegeden. Csütörtökön, az UTC-pálván
a belvárosi leventekörzet sportolói tartják évzáró ünnepségüket. Az ünnepély délután 5 órakor kezdődik. Vasárnap délután fél 5 órai kezdettel a Hunyadi-téri sporttelepen a Felsővárosi
Levente Egyesület a Somogyi-telepi Leventeegyesülettel karöltve rendezi meg évzáró tornaés sportünnenségét. Ez is kiemelkedő sporteseménye szokott lenni Szegednek, hiszen ezen a
versenyen a leventék pompás felvonulásokai torna és atlétikai ügyességi, valamint futószámokai
mutatnak be Batky János főoktatö előkészítésében.
X Vasutas-atléták Budapesten és Orosházin.
Vasárnap rendezik meg Budapesten az országos
25 kilométeres futóversenyt, amelyen rajthoz állnak a piros-kékek' maratóni futói is, de résztvesznek a Vasutas-versenyzők a vasárnap megrendezendő Orosháza-bajnokságban Is.
X Kiskunfélegyháza nrnapi sportja. Kiskunfélegyházán, az Arpád-uti lerventesporttelepen
Űrnapján két barátságos mérkőzés lesz: délután
6 órakor bonyolítják le a Nagykőrösi leventeválogatott—Kiskunfélegyházi leventeválogatott találkozót, ezt megelőzőleg délután 4 órai kezdettel
az Alpári Levente Egyesület a kiskunfélegyházi
leventék második csapatával méri össze erejét.

X Borbély II. Helyett Bakos játszik" a Vasutasban Szombathelyen, csütörtökön délelőtt: SzEAC
gyorsíró és gépiró szakiskoláiéban
•— SzTK II. edzőmeccs a Hunyadi-téren. A VasOkleveles gyorsírás- és gépirástanitók vezetésével utas már ki is jelölte azt az együttest, amelyik
már julius 1-től készülhet Államvizsgára. Uj cim: vasárnap Szombathelyen játszik az SzFG ellen. A
Széchenyi-tér 7, II. 22 (a Szeged-Csongrádi Tp. csapat tartalékosan kénytelen kiállani a mérkőszékházában). Telefon 28-15.
207 zésre, mert Borbély II. vizsgái miatt nem állhat
rendelkezésre. A balösszekötőt a nagy technikájú
Bakos helyettesíti. A csapat pénteken éjszaka utazik Szombathelyre, hogy pihenten állhasson ki a
mérkőzésre.
X A BLK ellen készülődő SzEAC csütörtökön
délelőtt edzőmeccset játszik. Ellenfele az SzTK II.
)( A SZEGEDI PIAC ÁRAI. A szerdai állat- lesz a Hunyadi-téren. A délelőtt 10 órakor kezdőfásárra felhajtottak: 59 borjut, 3 juhot, 40 bá- dő mérkőzésen szeretné megtalálni az egyetemi
rányt, 63 sovány sertést, 150 választási malacot.
klub azt az együttest, amelyik a BLK ellen játAz árak a következőkép alakultak: borjú kilója
szik és amellyel az NB II. osztályban való benn1.40—1.50, juh 9ö fillér, bárány 1—1.20, éves somaradást biztosítani lehet.
vány sertés darabja 50-110, féléves 50—80, váX UTC-SzMAV bajnoki meccs csütörtökön, Nagyobb
lasztási malac párja 40—70 P. Hns. Marhahús 1. r. SzTK—Eleki TC barátságos játék a Hunyadi-tévagy
2.26, II. r. 1.94, III. r. 1.70, borjúcomb 2.60 pengő, ren és az alföldi kerület csütörtöki mérkőzései.
nyakas 1.60, szegy 1.60, paprikásnak való 1.60,
Az alföldi kerületben csütörtökön is lesznek
sertéskaraj 2.70—3.00, comb csonttal 2.60, csont
bajnoki mérkőzések. Az I. osztályban a vasárnapnélkül 3.02, lapocka csonttal 2.60, csont nélkül 3.02, ról elmaradt UTC—SzMAV meccset bonyolítják keresek lehetőleg a belvárosban. Ajánlatot „Raktarja 2.40. oldalas 2.00, zsirszalonna bőrrel 2.64, le a Hunyadi-téri pályán S c h m ő d l vezetékétár" jeligére a kiadóba kérek.
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bőr nélkül 2.84, sertésháj 3.06, zsir 3.30, Telvel. A délután 6 órakor kezdődő mérkőzésnek az
jes tej literje piacon 26, csarnokban 28 fillér. Baujszegedi csapat a favoritja és ha valami váratromfi. Csirke rántani való párja 2.00-4.60, kilója lan dolog nem jön közbe, biztosan kell megnyer2.40—4.00, csirke nagyobb párja 4.50—6.00, kilója nie a meccset. Űrnapján barátságos mérkőzést is
2.60-^3.50, tyúk párja 5.00-9.00, kilója 2.00-2.30, játszik a szegedi I. osztályú csapat; az SzTK az
kacsa sovány párja 2.80-6.00, hízott kilója 2.20 Eleki TC-t látja vendégül a Hunyadi-téri sportteSzeged fCsekonics és Klss-utca sarok
—2.50, liba sovány párja 10—20, hizott kilója 2.20 lepen. Az eleki csapat a csabai alosztályban sze—2^0, tojás kilója 1.98—2.62, darabja 12—14 fílirepel. A mérkőzés délután 4 órakor kezdődik. A
AJÁNDÉK és EMLÉKTÁRGYAK
Gyümölcs. Egres kilója 30—45, cseresznye ger- játékot Pataky I. vezeti _ II. osztályú bajnoki
Szegedi
képeslap S drb
—.24
mersdorfi 1.20l_1.80, zsabolyai 1.20—1.70, közön- mérkőzés: Hódmezővásárhely: HMTE—Toldi, veMagyaros képeslap S drb
—.24
séges 60—90, narancs 1.50—2.50, citrom darabja zeti: Kovács.
Égetett, festett fali sótartó
—28
3—14, földieper szép kilója 1.80, közönséges 20
X A vasárnapi bajnoki mérkőzések. I. osztály;
Égetett, festett bonbonnier
—.38
60 fillér. Zöldség. Zöldborsó hüvelyes kilója Szeged: UTC—KTK (Liliom II.), Postás-SzEAC
Festet szalvéta gyürü fából
—M
18—30, fejlett literje 50-80, burgonya nyári róII. (Visegrádi), Makó: MTK-SzAK III. (GombKabát zsuzsu gyöngyből
—38
zsa kilója 11—13, Gülbaba 11—13, ujburgonya nakötő), Kecskemét: KTE—SzTK (Grulich), Szentes:
Cigaretta elnyomó figura
—.48
gyobb 18—30, apró 8—16, petrezselyem kilója 20 SzMAV—MAK (Bihal). — II. osztály; Szeged:
Alabástrom váza
—.78
—40, csomója 10—26, sárgarépa kilója 24—60, uj SzATE—Kokron
(Fekete), Szőreg: Rákóczi—
Alabastrom hamutál
—.78
csomója 4—16, zeller darabja 4—20. kelkáposzta SzFIE (Barcs), Mindszent: MLE—HASE (Berta),
Égetetl festett házpersely fáboi
—.78
26—45, karfiol 16—70. karaláb nyári csomója 4—
Kiskundorozsma: DFC—Vasutas II. (Liliom L),
Égetetl festett asztali fasótartó
—78
16. ugorka szelni való 80—1.20, kisebb 1.20—1.40, Makó: MAK II.—'UTC II. (Szopori). — Ifjúsági
Iparművész festett, matyó fiu, vagy lány —.78
zöldpaprika apró hegyes 8—20, tölteni való 1 8 bajnokság; Szeged: SzAK—HTVE (Schmődl). ZáVirágváza magyaros, Üvegből
—.78
26, spenót kilója 35—50. sóska 20—45, saláta feje
rójelben a játékvezetők nevét tüntettük fel.
Porcellán
kulacs
dugóval
és
zsinórral
—.88
,2-14.
X SzUE—KAC I. B. osztálya vizilabdabajnoki
Alabastrom bonbonnier
—.88
mérkőzés lesz vasárnap az ujszegedi versenyMezőtúri virágváza
—88
uszodában.
Szegedi paprika sótartó
—.98
X A belvárosi leventekörzet csütörtökön délFestett hamutál rézbetétes
—.98
után 5 órai kezdettel rendezi évzáró sport ünnepVásárhelyi virágváza
—.98
ségét az ujszegedi sporttelepen.
Tulipán festett fogvájótartó
—.98
X A piaristagimnázium szombaton délután 5
FENTI CIKKEK VÁSÁRLÁST KÖNYV
órai kezdettel tartja a József főhercegtéri lőlsNÉLKÜL VASAROLHATÓK
kclai sporttelepen évzáró tornaünnepélyét
K a p h a t ó

KÖZGAZDASÁG

raktárhelyiséget
naiiy s z á r a z pincét
Párisi Nagy Óraház Rt.

Olcsóbb a

sertés fejláb.
kifogramonként 1-20 P.

árban a P ! « k f i a l á m ^ « y J í r Felsőtiszapart 12. elárusító helyén.
g

átalánybtetositás keretében
biztosíthat!*! logslcsébban!
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APRÓHIRDETÉSEK
1

E l a d ó
házüh és
^umölcsüsöft
toiiyásbirtofíoft

Eladó apámcntes bérház forgalmas piacnál
9500 P é r i bérjövedeieracl 200.000. Haztelck
forgalmas uton
négyszögölenkint 130 pengő
ÚJSZEGEDEN:
Adómentes 2 szobás ház
kerttel pestáná! 10.000
.P. Adómentes villa, 3
szobás,
fürdőszobás,
nagy kertteL kőrútnál
1 U.ŐÖO P.
Magasfoídszintes pincézelt, 4 szobás, fürdőszobás, kerttel híd közelében 16.00<
'P. Adómentes, migas
földszintes,
4 szobás
fürdőszobás,
kerttel
kőrútnál 22.000 P. Adómentes uri villa, 5 szo
bás, minden komforttal
kerttel, hídhoz közel 30
ezer P. Pókoson: föld
szintes ház, 3 lakással
megosztható nagy te
•lekkel 12.000 P " Rókn
son templomnál, köves
utcán, bérház, 6 lakással, ndvari
épülettel,
nagv udvarral, jókar
ban 20500 P. Magasföldsziutes,
4 szobás,
modern és 2x1 szobás
lakással kerttel, köruton belül 2S.000 P
Emeletes
sárokbérbáz
i üzletekkel, fürdőszobás
lakásokkal, körúton betiil 2-1.000 P. Kétemeletes bérház, 8 lakással. sugárulon 2500 P
hériöv. 35.000 P. Bérház 3x3. 4x2, 5x1 szobás lakással 3500 P
be rj5v. Boldouosszonytugárulnál
40000 P
Gyümölcsös
2100
n.
Öles, adómentes • lakóházzal, fő nton 22.0C0 P
Szölíő
és
gyümölcsös 3 holdas.' Domaszéken,
tanvával.
vasútnál 10.000 P
25
holdas szántó, tanyával
250 sertésre
hizlalóakollal. müutnál 35.090
P. 80 holdas szántó, ta»yűval Bánálban 3600b
~ 50. 86. 70. US holdas
íti tanyás
birtokAlkalmi vételek.

f l e z e r ne
F. W. ingatlanirodánál
Horthy M. u. 2. (Kul
1nrr>fllotánál.)

Újszeged. József főherceg telepen egy kis ház
gyümölcsössel
eladó.
Dévai u. 37 sz.
Vennék 3 hold jó földet itt a város közelében, 4 kin. távolságig.
Újszeged, Jankovieh u.
18. Dobó.
UdAtOAJtdSi
a l k a l m a z o t t
Középkorú jobb nő ház
vezetőnőnek ajánlkozik
Levelet kérem a kiadóba: Házvezetőnő jeligére.

M Á V . háztól kárig
forgalom ügynöksége
Bútorszállítás
helyben vidéken
a i p k t e s l k k a i is.
Fuvarfelvételi iroda.
Kölesei otea « .
Gyümölcslfa és szöllöoltvány eladásra
utazót kérések, lehet zsidó is. Jelentkezni délután egy ás két óra között. Szilágyi utca 1,1.
em. 6. ajtó.
Fiút tanoncnak
felveszek. Révész
Mihály
uriszabó, Gém n. 4.
Fiatal keresztény, kezdő gyors- cs gópirónö
állást keres: Szorgalmas jeligére.
Lakásfertötlenitö Válalat

Cl MN

Iroiája Szeged, Somogyi n. n.
Tel. 31- 77.

Varró cs tanulóleányt
felvesz Nedelvkovné. —
Árpád túr 3. (Országzászlónál);
Tanulóleányokat és kifutót felvesz Tóth var
roda, Kossuth Lajossugárut 11.
Jónronkás fodrászhölgyet keres azonnali belépésre Nagy fodrász,
Újszeged, Bethlen u. ö.
Ügyes varróleányt felvesz Bálintné,
Vásárhelvi suffűrut 14.

Különbejáratn csinosan
berendezett bútorozott
szoba azonnalra is kiadó. Berzsenyi utca la;
II. em. 9.
Bútorozott nagy szoba
több személy " részére
kiadó. Somoavi utca 24

Egy erős kézimunkás
és tanonc felvétetik —
Kilcz szabónál, Feketesas u. 21.
Tanulóleányokat
téssel azonnal
szek. Kötszövő
Fodor utca 33.

fizefelveüzem,

Gép- cs gyorsirónö némi gyakorlattal állást
keres: Keresztény 1 jel.
Fiatal segédet
azonnalra felveszek. Bodó
fűszer- és csemegekereskedés. Apponyi Alhert u. 23.

4 szobás villalakás Újszeged, Temesvári körúton, 2 szobás villalakás Újszeged, Temes- Asszisztensnő fogorvovári körúton kiadó. — si rendelőbe felvétetik.
hétköznap
Azonnalra vagy augusz Jelentkezés
tus l-re. Cim uiegíud- délelőtt 8—l-ig, délihaió Csanádi «, £ 1 — után 4—6 ?2 Petőfi sut U j s t e g e d • v v j Sárut 0.J-*

Tanonc
vétetik
csónak
klinika

k e t

fizetéssel felTokaji sportépitő. Gyermekmellett.

Házmester házaspár —
felvétetik, ha a férfinek állandó állása van
Dani u. 5 sz. I. 2.
Kifütóleánvt és szabótanoncot fizetéssel felvesz Kováes szabó, Sonmrrvi u. 15.

.
.
e m e l e t e n

Reudkivül magas árban

j)evált •
||ecserél
aranyat, zálogjegyet,
drágakövet

Misihoffer V.
niüórás és ékszerész.
flDffJ-V€ T€LSzéchenyi ter 9. 319
200 kbc motorkerékpár
kifogástalan állapotban
eladó. Ilona u. 6a.

I Bélveaeif

I most drágán ériéke
ériéke
silheti. Bélyegkei es
kertes. Iskola u. 29

I

Telefon 39-03.

Reneszánsz stilü oszlopos diófa ebédlő és egy
Madonna kép eladó Dr.
Roross József n. 15, I.
2. Érdeklődni
10-4
óráig.
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Egv SENGER-féle bilüárd soknak őrömet
a tulajdonosnak örömön krvül jövedelmet
íelent
WW3EH ANTRL'rt f f t
m

aumerúü

Eladó hentesnek is alkalmas két ajtós jégszekrény, világos félháló, kétszemélyes sezlon, különböző szekrények, ágyak,
tükrök,
stelázsik.
varrógépek,
könyvszekrény, rézágy.
Mérei rt. 21 Szabó.

szeged

tUSirtKTTTT isn

Kossuth LaJo» s - n t 84

Férfi kerékpárt jó állapotban keresek —
Glück. Attila u. 16. TI.
cm, d. xl 1—3-ig bemutatva.
Vattacukor gépet megvételre keresek. Veresáes u. 11 szám.

3500 lakosú
rendezett
tanácsú városban egy
jómcnetclü
SZIKVIZGYÁR
eladó: Szikviz jeligére.
317
Fehér csempés
sparhert, Lakos gyártmány
olcsón eladó. Kárászu. 0. Váruav.

Jókaiban levő Singer
női varrógép, karikahajós eladó. Somogvitelen első utca 12. villamos yéeállomásnál.

Használt kis
fotelek,
szalondivánnal, konsoltükör eladó. Hétköznap
Vitéz u. 7, I. em. 2. a.

Eladó iviiajös
varrónép, világos félháló —
Pacsirta u. 13. Megtekinthető déli órákban.

Strandkabin
szétkapcsolható. eladó. Arvizxitca 17.

Konibinált kalap szekrény. három részes eladó.
Rudolf tér
11.
Puskás.

üolmgeni olló.*,
lorotváV, kések

nagy válaszlékban kaphatók, azok köszörülését, javítását felelősség
aoo mellett vállalja
F r á t e r műköszörűs

KttídMmtt
Házi büvészetre, zongorán dzsesszre, gitáron kuplékra ki tanítana uriasszonyt.
Női
gitárt keresek megvételre. Cimcket a kiadóba kérek..

Mlkezlth Kálin i n n.

Egy kisebb
teherautó
petróleum és
benzinüzemű, kifogástalan állapotban olcsón eladó.
Szentháromság u. 27.
Eladó 1 drb diófa fényeeztt rekamier állvánv. Kecskeméti u. 15.

1

12-én csütörtökön 8—12
BAJLAT
RENDEZEK
Gaál Eszter
vendéglős, Pacsirta n. 31 sz.
253

Páüjázaü hirdefntóno
A m. kir. Országos Közegészségügyi Intézet
keretében működő szegedi m. kir. állami Apolónőés Védőnőképzö Intézet a f. é. szeptember havában kezdődő tanfolyamra jelentkezéseket f. é. julius 15-ig elfogad. Az intézet képezi ki az általános egészségvédelmi munkára képesített n. n.
sZöldkcrcsztesc egészségügyi védőnőket
A kiképzés jelenleg két és fél évig tart — mely
idő alatt a növendékek elméleti és gyakorlati kiképzésben részesülnek. Az intézetben való bennlakás kötelező. A felvételi korhatár 18 és 30 év.
A megkívánt iskolai előképzettség középiskolai
érettségi, tanítónői, vagy óvónői oklevél, kivételesen 6 középiskola.
Közelebbi felvilágosítást az intézet vezetősége
ad (M. kir. áll. Ápolónő- és Védőnöképző Intézel
Újszeged, Temesvári-kőrut 23—25 sz.),
Szeged, 1941 junius hó.
Dr. Knnyó Béla egyetemi tanár.
312
az intézet vezetője
Nyomatott ABLAKA GYÖRGY k ö t fn*< 2 <1.
Szeged. Kálvária-utca 14.. telefon 10-81
Felelői? üzmvezetfí: AlJnka István.

"j

V i r i n h r cukrászda
iiftrás/ifa m
elleit
Virágh
mellett

TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat. Szilárd irányzat,
élénk forgalom jellemezte a tőzsdét Mivel az ügynökök vételi megbízásokkal érkeztek a piacra,
mái- az első árfolyamok lényegesen magasabbak
voltak a tegnapiaknál. A tözsdeidö
későbbi
folyamán a kereslet tovább fokozódott, úgyhogy
a részvények mind magasabb árakor cseréltek
gazdát A tőzsde szilárd irányzattal, a napi legmagasabb árfolyamokon zárult. Végeredményben
a vezető értekek közül a Bauxit, a Magyar Cukor
12 fél, a Kőszén, a Magyar Nemzeti Bank 7, a Rima 5, a Nasici pedig 4 pengővel emelkedett. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 275—,
Kőszén 748.—, Ganz 39.8, Izzó 316.—, Szegcdi kenderfonógyár — .
Zürichi dcrizazárlat Páris 9.92 fél, London
17.22 fél, Ncwvork 431.—, Milánó 22.67 fél. Berlin 172.50, Szófia 4.25, Bukarest 2.25.
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai Ab*
gol font —.—, belga tr.
, dán kor,
—, dinár ——, dollár 315.00—350.00, francia frank
—.—, hollandi forint ——, cscU-szlovák korona
— ( 2 0 K-nál nagyohb címletek kivételével),
szlovák kor. 11.45—11.75 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével, kanadai dollár 250—300. 'eva
—.—, leu 3.20-3.40, lira 17 40—17.90, német márka
— s v é d kor. 71.70—72.70, svájci frank 79.68—
80.60.
Budapesti terménytőzsdezárlat. A terménytőzsdén csekély forgalom mellett ugy a készáru*
piac, mint a magpiac árai változatlanok.
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzés®,
Buza 74 kg-os 24.—, rozs 71 kg-on 20.—, sörárpa
kiváló 27.00, L 26.00. sörárpa 25.—, takarmányárpa 22.—, ipari árpa 68 kg-os 24.—, zab 41 kg-09
22.70, kukorica 19.S0.
Csikágói terménytőzsdezárlat Buza alig tartott Juliusra 101
báromnyolcad—egymegyed,
szeptemberre 103 egynyolcad—103, decemberre 105
—104 hétnyolcad. Tengeri tartott. Májusra 72 hétnyolcad, szeptemberre 74.75, decemberre 76 ötnyolcad. Rozs alig tartott. Juliusra 57 egynyolcad, szeptemberre 58.25. decemberre 61.
Szeged sz. kir. város polgármestereiül,
30.282—1911. IV. a. sz.

Felhívás

!

A m. kir. belügyminiszter u r 172.000—1936. sB.
rendeletével betiltotta a koldulást. A hozzám ér-uzs ^osnpioij e uuqnozu tuuazs qozsuncd flzo^
ma állandóan növekszik.
Felkérem a város közönségét, hogy koldusoknak ne adjon alamizsnát, mert a koldulás tilos,
kihágást képez. A város hatósága a Társadalmi
Szegényakcióval karöltve minden a r r a szoruló,
érdemes, munkaképtelen szegényen segit, akinek
eltartóképcs hozzátartozója nincs.
Felkérem a város közönségét arra, bogy a súlyos időkre való tekintettel fokozottabb áldozatkészséggel teljesítse, azt a társadalmi és erkölcsi
kötelezettséget, amely a munkaképtelen, elhagyott szegényeknek az éhhaláltól vaió megmentését teszi már évek óta lehetővé. Az erkölcsi szociális áldozatvállalás olyan kötelezettség, amelynek a vagyonnal, jövedelemmel rendelkezők részéről való megtagadása egyculő a magyar sorsközösség megtagadásával.
Szeged város közönségének túlnyomó nagy része példás kötelességteljesitéssel és áldozatkészséggel a Társadalmi Szegényakció ntján eleget
tesz vállalt kötelezettségének. Akadnak azonbaD
olyan sajnálatos esetek, amikor a rendezett társadalmi élet előnyeit élvezők kibúvót keresnek,
vagy mereven megtagadják a szociális áldozat
további vállalását. Ezekhez még egyszer intő szóval fordulok a város közönsége nevében, hogy
ttljesitsék kötelességüket.
Szeged, 1311 junius 7.
Dr. Tólh Béla h. polgármester.
Szerkesztésért és kiadásért felel;
BEREY
GÉZA
föszerkesziő,
a Délmagyarország Hírlap- és NyomdavállaTal RL
ügyvezető-igazgatója.
Szerkesztőség: Szeged. Rudolf-tér
I. em. — FF
J *zakal szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadi">nivatal* Szeged. Aradi-utca 8.
Telefon íszsrkesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 13-ÖK
Kiadótulajdoöos:
Délmagyarország Hirlap- éa NjomdaYállaJál

