Németország válaszképen kiutasította
a birodalom és a megszállt országok területéről

az amerikai konzalohat és tisztviselőket
Dentz tábornok elutasifotta az ultimátumot, az angolok
ámsdást kezdtek Damaszkusz ellen — Este a szíriai
helyzet változatlannak mondható
KOzOs német-olasz program a kél ország nyersanyagellátására Béninkén kicserélik a német-torok szerződés okmányait
Ankara, junius 19. A német—török barátsági
szerződés aláírása alkalmából S z a r a d z s o g l u
török külügyminiszter rádióbeszédet tartott Rövid beszédében örömének adott kifejezést a szerződés aláírása felett. Nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a német—török megnemtámadási
szerződés nem érinti egyik állam korábbi kötcleíettsógeit sem. Ab uj megnemtámadási szerződést
Törökország az angol—török egyezmény értettoében Anglia előtt sem titkolt 8 és rosszhiszeműség lenne Németországról feltételezni, hogy Tö-

rökországot szószegésre akarná rábírni. Németország nem kért Törökországtól ólyasmif, amiről
a sajtóban szó volt és ami a török kormányt Angliával szemben nehéz helyzetbe hozia volna.
Berlini jelentés szerint a szerződés okmányainak kicserélése Berlinben rövid idő niulva megtörténik. Beavatott német körök hangsúlyozzák,
hogy a török—német szerződést téves volna bármilyen formában összhangba hozni a sziria] eee»
menyekkel,

Nemei válaszintézkedések
Berlin, június 19. A berlini amerikai ügyVivőnek Esü tör lökön a külügyi hivatalban
jegyzéket adtak át, amelyben a birodalmi koröiány rámutat arra, hogy az amerikai
konzuli
hatóságok és az Ameri&an Express
Companie
amerikai utazási ir.oda magatartása
már koszosabb idő óta súlyos kifogásokra
ad okot. A
birodalmi kormány ezért kénytelen felkérni az
amerikai kormányt, hogy mindazokat
az amerikai hivatalokat
és az amerikai konzuli hatóságok amef.ikai alkalmazottait,
a német birodalom, valamint
Norvégia,
Hollandia,
Belgium, Luxemburg, Franciaország
megszállt
rériei, Szerbia és a német csapatok által megszállott görögországi
részek területéről
legkésőbb július 15-ig vonja vissza és a konzuli ha-

tóságokat zárja be. Egyidejűleg jegyzékben követelik az American Express Companie utazási irodának az említett területeken lévő kirendeltségeinek lezárását és a társaság amerikai
alkalmazottainak eltávolítását, legkésőbb július 10-ig, minthogy az Amer.ican Express
Companie és alkalmazottai
olyan
magatartást
tanúsították,
amely a német birodalom
érdekeibe ütközik. (MTI)
Mint a Német Távirati Iroda az amerikai
ügyvivőnek átnyújtott jegyzékkel kapcsolatban hivatalos részről értesül, a német hatóságoknak nagy anyag áll rendelkezésére,
amelyből az amerikai Izcpviselctcknek
a
jegyzékben
megállapított
vétkessége
kitűnik. (MTI)

Német-olasz Közös hadigazdasági program
Berlin, június 19. Németország és OlaszoSzág között június 5-től 19-ig Berlinben tárgyalások folytak a hadigazdasági
együttműködésül és a két ország gazdasági kapcsolatait erin^ sok más kérdésről. Különösen azokat a kőri s e k e t tárgyalták, amelyek a legutóbbi dclkeeurópai politikai változásokból adódnak, Németországnak és Olaszországnak e területekhez
8

fűződő gazdasági erdekei szempontjából. A tárgyalások legfontosabb eredménye az yolfc,
hogy a hadigazdaság
minden szükségletet
figyelembe
vevő közös, programot
dolgoslak
ki
a két ország nyersanyagellátására
az 1941. deeember 21-ig tartó szerződési év második felére. (MTI)

Dentz tábornok eintosifotto Wifson tábornok
uifimátamát
'Amszterdam, junius 19. A Német TI jelenti: i ultimátumának nem telt eleget. rAz angolok
3 londoni rádió jelenlése szerint D e n t z fej- I csütörtök reggel Damaszkusz ellen támadást
telnek > V í I s o n tábornoknak hozzá intézett } indítottak

Szívós francia ellenakció
a damaszkuszi angol támadás ellen
. Berlin, junius 19. Beiruti jelenlés szerint a
/ ' t csapatoknak az a kísérlete, hogy Damasz."sz irányában előretörjenek, szívós ellcnakkésztette a francia csapatokat. Berlini
> S i t é l é s szerint csülörlök este a helyzet a«
szíriai fronton változatlannak ujondlutü.

A francia csapatok komoly ellenállást lanusitoltak az ellenség támadásával szemben. (MI 1)

List tábornagy ntiiernél
Berlin, június 19. Hitler fogadta JAsi vezéríábornagygt, a véderő délkeleti főparancsno-

kát. L'ist vezértábor nagy, aki a győztes
balkáni, délszerbiai és görögországi
hadjáratban főparancsnok volt, beható jelentést tett a Fiití<
remek a hadsereg kötelekeinek a hadjárat soráu elért hatalmas teljesítményeiről. (MTI)

Megcáfol! hlr
angol eliöernifösöKröl
Berlin, június 19. Londonból szármáitó é*
az Egyesült-Államokban
terjesztett
jelentéi
szerint ejtőernyős angolok szálltak le a Németország által megszállott
francia területen —«
közlik illetékes helyről. Mint megállapították*
nem ejtőernyősökről
van szó, hanem több brv
vadászgép
legénységéről,
akiknek
gépeit
<
megszállott
terület felett lelőtték és akik ejtőernyővel
menekültek
meg. Foglyul ejtették
őket. (MTI)

18.735 fogoly Krétán
Berlin, június 19. A Német Távirati Irodai
illetékes helyről származó értesülése szerint *
Kréta-szigeti harcokban ejtett foglyok "Számi
az eddigi megállapítások szerint 18.735. (MTI)

Wavell Bagdadban
India védelméről tárgyalt
Ankara, június 19. WáVell tábornok, a körfe'Ö
keleti angol erők parancsnoka — iraki jelenté*
szerint — Bagdadba érkezett.
Római jelenté*
közli ezzel kapcsolatban azt, hogy Wavell faláb
hozott az indiai angol haderő
parancsnohdwatt
A két tábornok megvizsgálta a
Földközi-tmget
és a Perzsa-öböl
közti terület stratégiai
hely*
zetét. A tábornoki találkozóval kapösölaftbaü
szó van arról, h o g y India védelmét, a
nyugat\
határokra is kiterjesztették.
India elkészült ar*
ra — írják a londoni lapok —, hogy akciöbti
lépjen, ha közvetlen veszélyeztetve
lesz.

Churchill a fövő héten nyilatkozik
London, júnins 19. "Az alsóház Csütörtöki
ülésén Churchillt
felkérték, hogy nyilatkozzék
a hadihelyzetről. Chnrchill kijelentette, hpgj(
azt ma nem teheti meg, de talán, a jövő hiétcii
nyilatkozhat.
Lehetséges, h o g y akkor mag szól®
hat azokról a hadműveletekről,
amelyek mosf
folynak Középkcleton.
Az alsóház a közeljövőben zárt ülésen tár*
gyálja a kereskedelmi
tengerészet helyzetét
éi
az atlanti-óceáni
csata Jcérdését.
Csütörtökön
Churchill az alsóház legközelebbi ülése napi*
rendjének bejelentésekor közölte, hogy a kérés*
kedelmi tengerészeiről szóló vitát zárt ülése rr
tárgyalják, mert ennek a kérdésnek nyílt társ
gyalusa komolyan veszélyeztetné a közérdeket*
Ha a vitát zárt ülésen tárgyalják, nyilatkozatot tesz a Házban, de a nyilvánosság
előtt nent
hajlandó nyilatkozni.
(MTI)

Sinuts tábornok a háhornröi
Ziirivh, június 19. A' Neue
Zürcker.-^jueh*
HchlCn pretoriai jelentése szerint Smttls .tábornok, Délafrika miniszterelnöke a következő
kijelentést tette?
— Nem, vagyunk
még a háború végen, »őV
sokkal inkább ú g y látszik, mintha még f t f k at
elején volnánk.
VafőírinííTeg rnry ,uk megpróbáltatás
vár reánk.
OUT)
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Budapest, junius 19. A MTI jelenti: A korm á n y rendelétet adott ki. amelynek értelmében a sütőüzemben és vendéglátóipar! üzemben vizes zsemlyét készíteni és forgalombahozni a közellátási miniszter további rendelkezéséig tilos. A főszolgabíró, a polgármester, az
ipartestület meghallgatásával engedélyt adhat
arra, hogy a kórházak, gyógyintézetek és a
betegségük miatt erre ráutalt személvek részére egyes sütőiparosok meghatározott m e n y nviségii vizeszsemlyét előállíthassanak. A közellátási miniszter a sütő-, a cukrász- és a vendé'ilótóinari üzemben a kelt tészta készítését

és forgalombahozatalát is korlátozta.
Budapest, junius 19. A MTI jelenti: A kormány rendeletét adott ki, amelynek értelmében a liszttel váló takarékos gozdálkodás ujabb
szabályozásáról február 8-án kiadott
kormányrendeletben emiitett malmok tulajdonában levő kiőrfjlt lengéi lisztet zár alá helyezettnek kell tekinteni és azl csak a közellátási m i niszter rendeletével lehet elidegeníteni, vagy
felhasználni. A zár alá helyezett tengerilisztet
a közellátási miniszter, vagy megbízott szerve igénybe veheti. (MTI)

ncstaüiviüí hadguahorlafoh rinnországöan
Helsinki, junius 19. A finn kormány sajtó- I kel tett védelmi készültségének fokozására a z :
irodája hivatalosan közölte, hogy Finnország I zal, hogy tartalékosokat hivott be. rendkívüli
biztonságának megőrzése végett intézkedése- I hadgyakorlatra.

SolfMiiPfil a britek visszavonullak eredeti állásaikba
London, t m i u s 19. A Reuter-iroda jelenti: i tak eredeti állásaikba SnUm» maya
illetékes helvről származó értesülés szerint az I kezén van. (MTI)
«ngol csapatok Soüumtól keletre visszavonul- I

a

németek

Llgitómadősok Alexandria, angol kikötők,
Hamburg és Bréma ellen
Berlin, junius 19. A német véderő főparancsnoksága közti Északafrikában a Soltúmtól délre
folyó záróharook során további angol páncélkocsikat semmisítettünk meg és légiharcban lelőttünk hat brit ; cpülőgépet.
— Német harci repülőgépek 18-án reggél ismét
hatásosan bombázták súlyos méretű fobbanóbombákkal az alexandriai angöl tengerészeti támaszpont katonai célpontjait.
— Az Anglia körüli tengerrészen a légierő az
elmúlt éjszaka Fromertől északkeletre erősen
biztosított karavánból két ellenséges kereskedelmi hajót süllyesztett el 5000 tonnatártalommal
Harcirepülőgépek eredményesen bombázták GrcatYarmouth kikőtő berendezéseit. Több angol kikötőnek aknákkal való elzárása az utóbbi időben
JPopolo

éjjel-nappal erősitett ütemben folytatódik.
— Az ellenségnek arra irányuló kísérlete során, hogy a szerdai napon a megszállott területen a Csatorna partjai fölé berepüljön, a légivadászelháritás négy angol vadászrepülőgépet lelőtt
— Az elmúlt éjszaka az ellenség csekélyszámu
robbanó- és gyújtóbombát dobott Nyugatnémetország partvidékére. A polgári lakosság soraiból
volt néhány halott és sebesült.
— H a mburg és Bréma lakónegyedeiben többek
között néhány épület elpusztult vagy megrongálódott. Az éjjeli vadászok és a légvédelmi tüzérség
különösen jó elhárító eredményt értek el, a támadó angol rct> ülő gének közül nyolcat lelőttek.
(MTI)

Malis":

„Ugy látszik, a háború elhúzódik, de a tengelyerők
a legnagyobb távolságra is üldözni fogják a brit oroszlánt"
Róma, június 19. A Popolo d'ltalia mai vezércikkében s háború várható fejleményeivel
foglalkozva, megállapítja, hogy a háború úgylátszik, el fog húzódniA tények meg fogják
mutatni, hogy súlyosan tévednek
azok, akik
azt hiszik, hogy a háború elhúzódásával ée
Washington beavatkozásával meg lehet menteni az angol birodalmak A háború tarthat,
ameddig tartania kell, a háború azonban nemcsak időben, hanem terjedelemben
is ki fog terjedni és a háromhatalmi
egyezmény
hatalmai

a világ legkülönbözőbb
pontjain fogják a plutokrata tömb életbevágóan
sebezhető
pontjait
megkeresni és lehetséges, hogy a
tengelyhatalmait haderői a legnagyobb távolságra is üldözni fogják a menekülő brit oroszlánt. Az amerikaiak es angolok ne reméljék,
hogy
nyersanyagbőségük
folytán nyerhetik
meg a háborút, mert vannak egyes
nyersanyagraktárak,
amelyek ma még a plutokráciát. szolgálják, de
holnap már a, tengelyhatalmak
kezébe kerülhetnek. (MTI)

Szfirfld2$ogfu az ankarai szerződésről
Berlin, jn.ius 19. A Délkeleti Hírszolgálat jelenti Ankarából: Az ankarai szerződés megkötésével kapcsolatban S z a r a d z s o g l u tőrök külügyminiszter a sajté részére a következő nyilatkozatot adta:
. — Törökország és Németország több évszázad
Világtörténelmi eseményei folyamán soha sem
állt egymással ellentétben és kölcsönös viszonyuk
mindig világos és kifogástalan volt A szerződésből kitűnik, hogy a két állam ma sem áll egymás
eal semmiféle ellentétben. A mostani szerződés a
német—török viszonyt ismét a bizalom légkörébe
emeli.
A külügyminiszter ezután újból utal arra,.hogy
a %/értődén nem érinti a két ország előbb kötött
éseit. (MTI)

t Inontt és liiticr fövirat-

vdlfása

Berlin, junius 19. A némel—török barátsági
szerződés aláírása alkalmából I z m e t
Inonü
török államelnök a következő táviratot intézte
Hitlerhez:
•Annak a szerződ esnek aláírása alkalmából,
amely. Törökország és Németország között az
ősziiaté"és igaz baralsígqt megpecsételi, különös
•nerrimsének érzem, bosw
N««vméltósá£odnak

tolmácsolhatom mély megelégedésem kifejezését.
A két ország és a két nép számára a mai nappal a kölcsönös bizalom időszaka következik,
amelyben mindig megmaradni szilárd akaratunk.*
Hitler a kővetkező táviratban válaszolt:
»A német—török szerződés aláírása alkalmából, amely megerősíti a két ország közti őszinte
barátságot, szívélyes táviratára közlöm válaszul
Nagyméltóságoddal, hogy engem is a legnagyobb
megelégedéssel tölt el a szerződés megkötése.
Magam is bizonyos vagyok abban, hogy két országunk mostantól fogva, a tartós, kölcsönös bizalom időszakába lép. Baráti érzésének tolmácsolását szívélyesen megköszönöm és azokat a legmelegebben viszonzom.* (MTI)

Olasz jelentés szerint egu e* alatt
U30 eiiensMes rtpuiáaépef
lőtté* le
Róma, június 19. A Levegő Utjai cintü olasz
repülőfolyóirat legutóbbi számában érdekes. ös&szeállitást közöl az olasz légi fegyvernem első
háborús évéről. Ezalatt az első háborús év alatt
az olasz légi fegyvernem 33.500 haditottet hajtott
végre, ami más szóval azt jelenti, bogy egy napra
98 haditett esik. Rzekhen a haditettekhez 70.000

repülőgepfeiszaüás törté*! A eapwifa SiKJS**
repülőgépék átlagszáma tehát 1135. Égy év ala«
150.000 órát, naponta tehát átl a g 435 órát repültél
s a támadásők során 400.000 bombát ók 90 tarp*
dót dobtak le. Egy év alatt a harcok során biztt*
san lelőtt ellenséges gépek száma 930, a valós^
nülég lelő'tteké 400. A földön biztosan elpusztítod
ellenséges gépek száma 250, a valószínűleg elpusí
titottaké 160. Biztosan elpusztítottak tehát flfl
(A Dél
ellenséges gépet és valószínűleg még 560-ot
torpedóvető, vagy bombázógépek által elsüllyesz- Hús 6-ávs
tett ellenséges hajóegységek szánta 51, az eltalál! kapcsolati
hajók száma 25. (MTÍ)
Vezetője í
tnerey Is)
Írásával ]
bikákon. .
Róma, junius 19. A Giornale d'ltalia külŐütud® útmutatás
sitója a következőket jelenti lapjának: »Az önö» nyitott u
tudósítója a napokban kisebb gépkocsikihágá'
miatt egy newyorki kerületi bíróság előtt állott ktca fozg,
ahol F o r d biró Ítélkezett telette. Az amerika'
biró, amikor megtudta, hogy a »Giornale d'ltalia' A k ö í
tudósítója áll előtte, a kővetkezőket mondot!®
•Igazán kár, hogy ön, nem pedig a lap fösze*
kesztöje, Virginio G a y d a áll vádlottként előtx rené
tem. Rendkívül boldog volnék, ha legalább 6 b« hgosok Jt
napra elítélhetném Gaydát azért a sok ham vitásért, amit cikkeiben a mostani háborúval ka? Sósoknak
csolatban elkövet.*
. aa elől h
G a y d a főszerkesztő a lap mai számában Fo'J közbiztoni
biró kijelentésére válaszolva, ezeket irja: »Eze« Hat, a js
a kijelentések teljesen közömbösen hagynak mi* *zt követ
ket, legfeljebb annyiban érdekesek, hogy mutatja} kell megg
hogy a Roosevelt-féle demokratikus Amerikába!
már a törvénykezés is mennyire meg van méWJ téges a k
lyezvc a politikával. Ami pedig a hamisítás^ *zögben
vádját illeti, Ford biró jobban tenné, ha körU ,.logosok -Q
nézne a saját hazájában, mert akkor tucatjává ken vára
ítélkezhetne olyan amerikai újságírók felett, ato
Intézki
a legsúlyosabb hamisításokat követik el a báb*
* üókusi
ruval és a békével kapcsolatosan. (MTB
^ bii rendji
illetve a
kötő „Tza
kel szeml
kozlekedh
Budapest, június 19. A MTI jelenti: A Kof
A jdn
mányző úr őfőméltósága a következő l é g f f Kiirdetméi
sőbb kéziratot bocsátotta ki:
btkereszt<
Redves
Werth gyalogsági
tábornok! A D®' útkanyar
vidék visszafoglalása alkalmával vezérkari f* bőst rend
nöki minőségben teljesített kimagaslóan
flf
ő járn
menyes és értékes vezetésében megnyilvánul 1 elsőbbség
teljesítményeiért önnek a hadiszallag és k* 'bben az
resztek egyidejű adományozása mellett külön"1 'Az állati
dicsérő elismerésemet
kifejezem- Kelt Kend* kocsikat
resen, 1941. évi június hó 17. napján. H o t l ^ Walább
s. k."
W , háti

Ganda válasza
ford amerikai kirónak

Wcríii

vezerttari lönöK
hitflnfefése

kel kell (
eg kell
byiben a
tnl baloli
felni.
A Budapesti Értesítő jelenti: A Mag.V*'
Szab'ál
Gyáriparosok Országos Szövetsége igazgatós1
*o7
ö és c
ga csütörtökön délután ülést tartott, amely6?
^ett sebe;
elhatározta, hogy az igazgatóság á július
bárösök i
sejére összehívott közgyűlésnek azt jávaaolJ?
kilométer
hogy az elnökséget Haggenmacher
Emil tia-I
Jiileten e
iparossal, a szövetség eddigi alelnökével t8lt
'efaek m
sók be.
—oqo—

Haggenmacher tinil lesz CfiorW^
Ferenc utóda a GyöSz elén

—oOo—

A budai református egyházközség a házassági javaslat
módosításáért
Budapest, június 19. A budai reform8111
presbitérium ma rendkívüli közgyűlésén b"1"
rozatot hozott a parlament előtt fekvő
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sági törvényjavaslat ügyében. A határosai ,,
leimében a presbitérium felkéri a felsőbb
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lássák meg. A presbitérium kívánsága az, b0h'L
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Itt a jobboldali közlekedési rend
A Dóm-térre behajta ni — nem tilos többé

íerika"
Itália' A közúti hid és az »Izabella~hid«
idotta'
forgalma
főszer*
t előj'
X rendőrség hirdetménye elsősorban a gya6 búlogosok
közlekedésével
foglalkozik. A
gyalolatö'sr
gosoknak
ezután
lehetőleg
jobbra
kell
kitérni,
1 kaf
elől haladót pedig balról kell előzni.
Ha
n f o ^ közbiztonsági közeg nem irányítja a forgalmat, a járdáról való lelépés előtt előbb balra,
k mi* «zt követőleg pedig jobbra való tekintéssel
itaíjáfc
ikábá" kell meggyőződni arról, hogy az úttesten lehet• •-i »éges a közlekedés.
t _ " 1 - 1. „ .1 í .. Az
K rm úttesten
« t t n , . tuafu J t „7derék/•!«, /í Tl
mindig
méte
0
sítá- ' *sögben kell áthaladni. A járművekre a gyakörül logosok fesak' a járdákon, v a g y a járdaszigeteatjáví' ken várakozhatnak.
t, aki'
Intézkedik a hirdetmény a közúti, valamint
hSW
* Eókusi úgynevezett „Izabella-kid" új forgalmi rendjéről is. Ezek szerint a közúti hídon,
illetve a várost a budapesti országúttal összekötő „Izabella-hídon" az eddigi rendelkezésekkel szemben csak a menetirány
baloldalári
közlekedhetnek.
t Kof
X járművek
közlekedésére
vonatkozóan a
legfel' hirdetmény előírja, hogy ba a járművek olyan
Útkereszteződésnél, v a g y úttorkolatnál, illetve
A 0 ? "/kanyarulatnál
V
találkoznak, ahol a közlekeiri GiPést rendőrőrszem nem irányítja, a jobb felől
i er Üövő járműnek a többi járművekkel szemben
ván' elsőbbsége van. Villamosoknak
azonban még
és W ebben az esetben is elsőbbséget kell biztosítani.
!
ü
A.a állati erőkkel vont járműveket és kéziKenri1
kocsikat a közútakon elől a jármű baloldalán
legalább e g y világító testtel kell megvilágítani, hátul pedig balfelől fényvisszaverő üvegkel kell ellátni. Társzekercket hátul balfelől is
teeg kell yilágítani. A gépkocsikra — amenyúyiben a hátsó világítás nem baloldali —, hátul baloldalon piros fényű lámpát kell felszerelni.
lag^
Szabályozza az ú j rendekezés a
kerékpáft*
^atós1
kerékpárok
megengemelyri *o7o és a segédmotoros
ÍUB el dett sebességét is. A lakott területeken a kerékrasoli11' párosok és a segédmotorosok óránként csak 20
uatfl' kilométeres sebességgel haladhatnak, lakott területen fisak lépésben haladó járműveket előzíl
hetnek meg.
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Végre szabad behajtani a Dóm-térre
Xz ú j közlekedési renddel közel másfél év
nyert a Gróf Apponyi
AlbertVf
ca forgalmának,
illetve a Dóm-tér eddigi el^teásának liérdéso is. Amikor mintegy másfél
Ss
riendővel ezelőtt az egyirányú 'forgalom be-
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Pénteken utoljára 5, 7 9,
bé^
Magyar filmvígjáték, a
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i tökéletes férfi
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Ötletes, pazar humoru, pergő üteniü magyar vígjáték,
lévor, Slnor Erzsi, MftáWlfY, Billcsifca wtpethes

MAGYAR HÍRADÓ

a j utóidény nagy szenzációja! METRO-film!
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A rendőrség hirdetménye a »jobbra hajts* bevezetéséről

ipus®
i 11tí
(A Dclniagyarotsság
munkatársától)
K jú»t i
lius
6-ával
életbelépő
jobboldali
közlekedéssel
WytsV
italáÜ kapcsolatban csütörtökön a szegedi rendőrség
Vezetője állandó helyettesének, dr. nctmes SzeHterey István ny. rendőrfőtauácsosnak az aláírásával hirdetmények jelentek meg a szegedi
ideákon. A hirdetmény az új közlekedési rend
útupb' útmutatásai mellett foglalkozik' az
egyeniráönö® nyitott utcák, így a Gróf
Apponyi-Albertibágá®
állott utca forgalmi irányának megváltoztatásával is.
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SPENCER TRACY és a bujaszépségü
HHDDY IíAMAR grandiózus filmje a
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W szombattól

vezetésével megjelent az a rendelkezés, Hogy a
Klebelsberg-tcr
felöl a Dóm-tcrre
behajtani
tilos, a Dclmagyarország
nyomban szóvátette
a rendelkezés tarthatatlanságát. Számos érdek
és főképpen a város idegenforgalmi érdeke kívánja, hogy a városba érkező idegenek elöl ne
zárják el az európai hírű Dóm-teret.
Másfél
esztendeig állott fönn az a. tarthatatlan állapot, bogy a Dóm-teret csak hátulról, a gróf
Apponyi Albert-utcából
lehetett járművel megközelíteni.
Ezt a tévedést Hozza Helyre most a jobboldali köziekedós bevezetése és ezzel teljes sikerrel járt
a Dclmagyar orrzág akciója,
amikor
legutóbb is rámutattunk
a Dóm-tcr
elzárásának lehetetlenségére.
Az új rend bevezetésével
megváltoztatják
az „egyenírányitott"
utcák,
így a Dóm-tér, illetve a Gróf Apponyi
Albertutca forgalmát
is.

A Dóm-térre, illetve a Gróf Apponyi Albettutcába járművekkel
ezentúl 'csak a Rudolf-tér.
irányába, a Kelemen-utcában és a Zrinyi-utfiában járművekkel csak a Klebelsberg-téq irányába szabad közlekedni. A Gróf Apponyi Alber-utcában járművel legfeljebb csak 15 percig szabad megállni a menctirányszerinti jobboldalon.
Rendelkezik a hirdetmény a többi „egyenirányítóit" ntea forgalmáról is. Az
Indóháztérre a Galamb-utcán behajtani tilos, az Indóház-térre a Szent Ferenc-utcán keresztül lehat
behajtani, míg az Indóbáz-téipről való közlekedés a Galamb-utcán át történik.
Megemlíti a hirdetmény azt is, Hogy Budapesten és környékén
a jobboldali közlekedési
rend $sak november 9-cn lép clctbc.
Végül ismerteti a rendőrkapitányság. Hogy
a fenti rendelkezések megszegőjét 200 pengő
pénzbüntetésig
„ terjedhető
pénzbüntetéssel
sújtják.

32 belgrádi magyar
iparoscsalád
érkezeié
Szegedre
Szegeden

akartait letelepedni,
ó m i g a bácskai
sét elintézik, a losonci táborba

(A Délmagyarország
munkatársától)
A Belgrádban működő magyar követség a közelmúltban felszólította a belgrádi magyarokat,
hogy költözzenek vissza Magyarország területére. A felszólításnak sokszáz magyar család
tett eleget. A követség mindenik családot megfelelő iratokkal és utasításokkal látta el- Szabad választásra bízta az, hogy a jelentkezett
családok Magyarország melyik városában, melyik helyén kívánnak letelepedni.
Szegedre 32 család jelentette
be
letelepedési
szándékát.
A 32 belgrádi magyar család 80
tagját Belgrádban behajózták. Újvidéken tették partra, ahonnan vasúton folytatták útinkat Szeged felé. Szegedre három nappal ezelőtt
érkeztek meg. Itt azonban a város hatósága
még nem kapott értesítést a belgrádi családok
letelepedéséről.

Vagonlahásoh
X Belgrádból érkezett magyarok
egytőlcgyig iparosemberek.
Minden szakma képviselve van közöttük: asztalos, ács, szobafestő,
géplakatos, kőműves, szerelő, mozdonyvezető,
sőt tűzoltó is sok egyéb más szakma és foglalkozás mellett.
Szegedre megérkezve, nem tu'dtak azonnal
érintkezésbe lépni a hatóságokkal. Mivel sem
lakásuk nem volt s pénzük is erősen fogyni
kezdett, ottmaradtak
a vagonokban, hogy fedél
alatt tölthessék el azt az időt, míg intézkednek.
Nyolcvan ember, köztük sok apró gyerek, várta a Eondező-pályaudvaron', Hogy feligazítást
kap' Csütörtökön azután értesítették őket, bogy
a vagonokból
ki kell költözniük.
A belgrádi
magyarok ekkor küldöttségileg jelentek meg
dr. Tóth Béla helyettes polgármesternél, Előadták, bogy munkához akarnak jutni s addig

KORZOBAN
Ma 5, 7 és 9 órakor.
Művészi francia film
.JANIVE DARCEY és PfERRF, BRASSEUR
pompás főszereplésével

HATODIK E M E L E '
Azonkívül: A szegedi fogadalmi templom
orgonája és Elsóhclcs viláSliiradók.

munkalehetőség
uiaznah

kérdé-

Is, míg elhelyezkedésük TeKetővé válik', bizlt*
silson a város számukra átmeneti
lakást.

További útirány:

Losonc

Előadták azt, hogy tudatában vannak az el*
helyezkedési nehézségeknek s azért azt kérik,
bogy ha rövid időn belül nem sikerülne számukra munkát és kereseti lehetőséget biztosítani Szegeden, irányítsák őket a vissza tért
Bácskába. Kérték ügyük sürgős elintézését.
Dr. Tóth Béla helyettes polgármester telefonon azonnal érintkezésbe lépett az illetékes
szervekkel. A tanácskozások során arra nem
mutatkozott lehetőség, hogy a belgrádi magyarokat Szegeden helyezzék el, sikerült, azonban
elérni azt, hogy a hazatelepülök
vonalát
Losoncra irányítják.
Ebben a gyűjtőtáborbaö
gyűjtik össze átmenetileg azokat, akik Magyarországon kívánnak letelepedni. Ide futnak
be az ország minden részéből a munkafronf
jelentései s így azonnal mód van aura, líogy
a hazavándorlókat elhelyezzék. Tóth Béla helyettes polgármester közölte a belgrádi magyarok küldöttségével, hogy aki Szegeden akar
maradni és itt kíván elhelyezkedést találni, az

MA
egy különleges alkotás

PREMIERJE
a s z e c h e n a i Hoziban
MERLE OBERQN és GEORGE BRENT
' szuperlilnije,

Kct szerelmes regénje, akik felnit _a inult
árnyékától.

HÍLÁLIIIIÉLTEK
Nem mindennapi film: a földöntúli szerelemről,
amilyenről az asszonyok álmodnak.
Két nagy amerikai művész remekműve,
az évad eseménye
Legfrissebb UFA-Világhiradóban:
KRÉTA fővárosának elfoglalj,*/*,
TOBRUKNÁL az első vpbaljpjl^,,
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önmaga felelősségére itt maradhat, a város
azonban nem biztosíthatja számúkra a biztos
azonnali elhelyezkedést.
'A belgrádi magyar Családok — értesülésünk

SBéSfinT — nem maradnak Szegeden, noha. ide
kértek letelepedési engedélyt. Kérték, hogy szeretnének a Bácskába jutni. Amennyiben azonban ezt nem lehetne rövid idő alatt elintézni,
úgy a losonCi táborba utaznak. Legnagyobb
részük bánáti születésű, rokonaik laknak Bánátban. Ma indulnak Losoncra, amíg biztosítják számukra a munka, lehetőségét.

a kormányzat intenciói szerint, ha a szükséget
javításokat már elvégezte. így tehát — mivel jelenleg még nincs a birtokában _ nincs joga lebontani sem. Hogy lebontathassa — először ki k«B
javíttatnia. A javítások ugyan alig kerülnének félezer pengőbe, de azért niég ma sem kezdték meg
A kultura szekere ilyen körülmények közéti
igen nehéz utón baktat Makón.
(maro»J

Ha iiaaraliii meöp, wiu hosszába ídOf mit mm* Beomlottak egy éoiitő SiSz falai
oHlionáióS: toiilosilson Betöréses lopási hár ellen ?
a Zártta~uicábsn

fyand&k, panaszak,

fl munkások szerencsére nem sérültek
meg
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a makói Uatátáan
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Uolló&t lUinélia
Makó, junius 19. (A Délmagyarország utilnkatámátólJ Olyan KICSI a postakocsi, amelyik Makó
utcáin nyargalászik, hogy az embernek az a benyomása- errefelé nem nagyon leveleznek az emberek Isten tudja milyen rég: időkből maradlak
meg ezek a csöppnyi kopottzöld alkotmányok,
mintahogy régmúlt időket idéz az a Makó utcáin
gyakran látható embertípus is, aki gumibéiésü
Zsinórral erősiti a kabát hajtókájához a kalapot,
nehogy a szél nemkívánatos távolságra sodorja
a fej tetejéről. És régiek itt az épületek — modern vonalú házat aiig találni Makón.
Valami
szép, ódon hangulat van a levegőben, ami lassan
eltűnik már a városainkból. Csak egy valami változott itt meg, csak az nem a régi már: az emberek, a gazdák és cívisek. Egykor híres volt
arról a város, hogy végtelen, derűs nyugalommal
tudta nézni a világ folyását
A Korona-szálló előtt keresztbefektetett lécek zárják el a járdát, közvetlenül a járda mellett az árusok bódéi és sátrai sorakoznak, kijjebb
már a kocsiút forgalma bonyolódik le s a makói
ember hallatlanul nyugodt idegekkel kerüli ki
mindezt, mintha természetes lenne, hogy ott kell
lépkednie sietős utja közben, ahol éktelen zörgéssel baktatnak a szekerek a kocsiút macskakövein. Tehát nem az idegekkel van baj Makón.

Ócl a nteageiiazo
a városháza
lolqosoian
Legutóbb a megyeházán asszonyok és férfiak
küldöttsége jelent meg és nem az általanos helyzettel indokolták a panaszokat, hanem azokkal az
egyes intézkedésekkel, amelyek szerintük a polgármesteri hivatalban láttak napvilágot A megye főisfánja: F e j é r Miklós mindent elkövet, hogy a
kormányzat intencióinak megfelelően a legmeszSzebbmenő szociális munkálkodás folyjék, a gazdabajok és a város lakosságának nehézségei a
lehetőség szerint megszűnjenek.
Egyre
szaporodtak
a
küldöttségek
a
megyeháza
folyosóján. Számtalan
akta született már ezeknek nyomában. Főleg azt panaszolják a makóiak, bogy akkor, amikor sürgős
nagy kérdések vannak szőnyegen, akkor a polgármesteri hivatalban és közvetlen környékén
apróságokkal
bíbelődnek.
Amikor
Endre
László pestmegyei alispán világirahozta ismeretes fürdőintézkedését, akkor Bécsy Béla makói
polgármester is azt a tervet vetette fel, hogy
megtegye-e az indítványt * marosparti stranddal
kapcsolatban.
A józan makói lakosságot nem érdekli a tervek és hozott intézkedések időszeritett vonatkozása; csupán annak a véleménynek ad kifejezést,
hogy
ezalatt
fontosabb
kérdések
várnak
megoldásra, amelyeket nem lehet dűlőre vinni 0
partfürdő megrendszabályozásával. Aztán azt is
mondják, vannak hozzáértő keresztény szakemberek is Makón, miért nem azok kerülnek a kijelölt listára?

szüntelen veszedelem: o víz
A makói néptől különben is távol áll, hogy
agynevezett nagy politikával foglalkozzék. Embernek, testvérnek tart mindenkit, aki dolgozik,
Vagy dolgozni akar, nem varrja hozzá semilyen
jelszóhoz * maga mnnkáját. Ezért nem tud semmi olyan mozgalom gyökeret verni Makón, ami a
dolgozó emberrétegek közé kiván éket nyomtri
Nem politizál s ebben van politikai bölcsessége.
Ahelyett * föld Hlé lordul, mert a földet nagy
veszedelem fenyegeti itt is, éppúgy, "töt szerte

földek

U

a Montásut

délé

színház

Mindenütt viz lepte el a földeket, ez ellen kell
minden erővel védekezni. A termés tavaly is
gyenge volt. Nyugalommal nézik a gazdák,
hogy az idén nem kezdhetik meg az aratást, mint
a jó esztendőkben, Féter-Pál ünnepe táján: három hét is beletelik, mig megérik a száronülő
gabona s rendeket vághat a búzatáblákon a kasza. S ami még a búzánál is fontosabb: a kukoricát nézi aggódó szemekkel a makói gazda. A kukorica teszi lehetővé errefelé nagy tételekben
divó állattenyésztést, disznóhizlalást, baromfitenyésztést.
— A buza a megélhetéshez szükséges, de a kukorica az egész élettel összefüggő probléma —
mondta nekünk a város életének egy kitűnő ismerője. a knkoricának, a »török búzának* idei termése jónak igérkezilc csakhogy feltétlenül kellene
még száraz, szép napos idő.
A vizet nem tudták levezetni. a
képviselőtestület ülésein számtalan felszólalás ismétli
mindig ezeket a bajokat, bár a képviselőiestület
tagjainak nagyrészéből eltűnt az önállóság, az
egyéni kezdeményezés. Teljesen nyilt képet senk'
sem ad a való helyzetről; a rózsaszínű ábrándképek festése pedig nem nem segit. Igen sok belátásra, bölcsességre és helyesen értelmezett erélvre lenne szükség ebben a városban, bogy a lehetőségekhez képest orvoslást nyerjenek a mindgyakrabban ismétlődő panaszok. A panaszok egyformán elhangzanak a vármegyeház előtt csöndes
pipaszó mellett s a Korona-szálló előtti téren,
ahol naponta összeül a »parasztparlament« s megvitatja a vízveszedelemmel, a terméssel és egyebekkel összefüggő kérdéseket

A kultúra göranügos utja
Azt mondja egy makókörnyéki közmondás,
hogy a a vidék Makóra jön eladni és Szegedre megy
költeni*. Ha ennek a közmondásnak csak részben
lehet is igazat adni, mégis felvetődik önként 0
kérdés: mi az oka annak, hogy nemcsak a vidék,
hanem maga a belső városi lakosság az értelmiségi réteg is elmegy Makóröl, ha valamit látni,
vagy hallani akar? Hiszen valamikor Makón virágzó kulturális élet folyt: világhíres művészek
hangversenyei, nagynevű festők és szobrászok kiállításai, kiváló irók felolvasásai vonzották a
helybeli előadótermekbe a város lakosságát, nem
is beszélve arról, hogy a makói színház nem egy
nagy siker otthona volt- Ma mindez eltűnt a város falai kőzöl.
A
polgármester
elhatározta,
hogy
lebontatja
a
Színház
épületéi
s
majd az
uj Hangyaházban tartat előadásokat Kimondotta. hogy a színház épülete rossz éa összedöléssel
fenyeget
A
képviselőtestület
ki
is
mondotta az indítvány értelmében a lebontás
szükségességét, a belügyminisztérium és a kultuszkormány azonban megsemmisített® a határozatot A kultuszkormányzat részéről szakértő vizsgálta meg az épületet, megállapította, bogy a falak 90 centiméter vastagok, összejőléssel nem
fenyegetnek, csupán a tetőt kell megjavítani, mert
a lyukakon becsurog az eső. A kultuszkormány
12.000 pengőt utalványozott ki annakidején a színház rendbehozatalára, a képviselőtestület pedig
megszavazott további 10.000 pengőt. Mivel azonban a színház nem a városé, hanem a negyven
éves múlttal rendelkező gzinpártoló Egyesületé:
kézenfekvő, hogy a mai körülmények kőzött ellentétek merültek fel az egyesület és a város között
A viták vége az tett. kegy » képviselőtestület
visszavonta a maga 10.000 pengőjét A színházat
azonban esak abban az esetben veheti át a város

(A Délmagyarország
munkatársától)
Felsá
városon a Kálmán-utcaba nyíló Zárda-uté®
rendezése régi terve a városnak. Az utca rendezésének kérdését már több ízben szóvá tettéi
az illetékes hatóságok előtt, a rendezésre azonban egyelőre nem került sor, mert több házal
kellett volna lebontani, illetve beljebb Jól ni"
A Zárda-utca kérdése most egy
szCrenc*
kimenteiű
házbeomlás
ügyével
kapcsolatba"
került ismét az illetékesek elé. A Zárda-utó®
13. szám alatti háztelken nemrégiben egy egf"
emeletes ház építését kezdte meg Farkas Iiutt
kőművesmester, építési vállalkozó. Az építkezés az alapozási munkálatok befejezése utl*
rohamosan haladt, néhány nap alatt felemel®'
magasságban elkészültek a falak. Az építk®'
zésricl közel 20 munkás dolgozott.
Néhány nappal ezelőtt a déli órákban hatalmas robaj verte fel az ntea Csendjét. J*
épülő ház falai negyedrészben
bedőltek.
'
szerencsétlenség pillanatában az építkezésnél
dolgozó munkások éppen ebédszünetet tartotta*
ós így a beomlott falak nem idéztek elő tőnieft
szerencsétlenséget•
A törmelékek és a téglád*
rabok csaknem elzárták a keskeny utcát, a tű*
melékek elbordása, az úttest felszabadítása btk
kat vett igénybe. A szerencsés kimenetelű bá*
beomlás ügyében a vizsgálatot megindította)

Elfogták a szenímlháfytelki
betörés tettesét
(A Délmagyarország
munkatársától)
Va*'
mefő betörés ügyében fejezte be a nyomozá9*
csütörtökön a szegedi rendőrség. Néhány naf
pal ezelőtt Koczogán András Szentmihálytel®'
81. szám alatt lakó gazdálkodó jelentette a
ponti ügyeleten, h o g y lakását ismeretlen tett**
feltörte. Álkulcs segítségéve] hatolt be a e*f
bába, ahonnan a szekrényekből készpénzt
ékszereket, aranyórát, arany nyakláncot, k
darab aranykoronát zsákmányolt
Detektívek mentek ki Szentmihálytelekf*
ahol a betörés elkövetési módjáról megállaP
tották, hogy a betörést egy más többízben f*
lelősségre vont fiatalkorú bűnöző követte el *
fiatalkorú bűnözőt előállították a r e n d ő r s é g
ahol beismerő vallomást t e t t
Az
ékszete*
nagyrészét a detektívek lakásán m e g t a l á l ^
A fiatalkorú bűnözőt a rendőrség letart^
tatta.
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Vásárhely közgyűlése
nem tárgyalja Gidófalvy Pál
nyugdíjazási kérését
Felszólítják: foglalja el állását, vagy mondjon
le rála — Választások a törvényhatóság elölt
Hódmezővásárhely,
június 19. (A
Délmagyarörszág
mnkatársától)
Hódmezővásárhely
törvényhatósága nagy érdeklődés mellett tartotta csütörtökön rendes évnegyedes közgyűlését. 'A közgyűlés délelőtti szakaszán
Turnyogi
Sándtír indítványára a polgármesteri jelentést
megelőzően először a választásokot
ejtették
meg, A választás előtt dr. Simkó Eleméi; főispán megnyitó beszédében megemlékezett a közelmúlt nagy történelmi eseményeiről Kegyeletes szavakkal emlékezett meg-Teleki Pál grófról, majd Bácska visszatérésének,
a magyar
honvédség kiváló teljesítményének történelmi
eseményeit és Horthy Miklós kormányzó országlásának nagyszerű eredményeit méltatta a
közgyűlés lelkes tapsa közben. Ezután került
sor a választásokra.
Fogalmazókká dr. Szabó Bélát és dr. Fejes
Pétert; irodatisztté Benyhe Sándort; műszaR
segédtisztté Elek Imrét; írnokká Surinya Pált
és özv. Kreisz Analnét választották; új szülésznő Bach Ádámné l e t t
A közgyűlés délutáni szakaszán a törvényhatóság dr. Gidófalvy
Pálnak, az MLSz elnökének ismeretes nyugdíjazási kérelmével foglalkozott. Gidófalvy két év óta, mióta az MLSz
élén áU, fizetésnélküli
szabadságon
van, most
uyugdíjazását kérte. I f j ú Szathmáry
János és
Karácsony
Ferenc törvényhatósági
bizottsági
tagok indítványára a közgyűlés kimondotta,
hogy a kérdés felett napirendre tér és felszólítja Gidófalvy Pált, vagy foglalja el a városnál
fenntartott
fogalmazói
állását,
vagy
pedig
mondjon le róla. Karácsonyi FerenE felszólalásában azt mondotta, hogy Gidófalvy tisztviselővé történt választása is szerinte nem voll
szabályos, mert megválasztása idején nem volt
magyar állampolgár,
amint ez a szilhalömi
községi elöljáróságnál elfekvő iratokból kitű
nik, — mondotta- A Gidófalvy Pál által bejelentett illetőségi bizonyítvány aktaszáma alait
— folytatta —, nem illetőségi
bizonyítvány.
hanem egy jó Hat-levél f '»sziR el. Végül szóvá
tette K a r á c s * - - Ferenc gróf Apponyi
György
ismeretes interpellációját, amelyet most a hírlapokban megismételt.
A közgyűlés további során Takáts
közellátási problémákat
ismertetett.

Ferem

Reméim-Sclme j»r pénzügyminiszter és Barifia hadügyminiszter kitüntetése
Budapest, június 19, Magyarország kormányzója elrendelte, hogy dr. Berné nyi-Séhnel'er. Lajos pénzügyminiszternek az ország területének gyarapodása alkalmából a honvédség
fejlesztése körül szükséges anyagi eszközök előteremtésével kifejtett kimagaslóan eredményes
és áldozatkész közreműködéséért teljes
dicsérő
üismérése a hadi szállagon, továbbá vitéz nemes. dalnoki Bartha Károly honvédelmi miuiszter, szolgálatonkívüli viszonybeli
táborszernagynak a Délvidék visszafoglalása alkalmával a honvédség szervezése és fejlesztése
körül, annak teljes ütőképessége elérésére folytatott kimagaslóan eredményes ée értékes működéséért különös dicsérő elismerése
a
hadi
szallagon egyidejű adományozása mellett tudtul adassék.
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Juliusfran hozzákezdenek
a szegedi rendőrpalota építéséhez
Miniszteri bizottság Szegeden vizsgálja felfii a versenytárgyalás eredményét
(A Délmagyarország
munkatársától)
A törvényhatóság nyári közgyűlése — amely minden valószínűség szerint július első
napjaiban ül össze — tárgyalja a szegedi rendőrségi
székház építésének ügyét. A székház építésére
megtörténtek a kellő előkészületek. 28 vállalkozó ajánlatát most a számvevőség átszámítja és ezután a mérnöki hivatal javaslatot tesz,
hogy kiket bízzon meg a város a
rendőrpalota
félépítésévelAzt még nem lehet tudni, hogy
egy vállalkozó, v a g y pedig több kap-e megbízást az építkezésre,
A közgyűlés döntése ntán még hátra volna
a miniszteri jóváhagyás
és csak ezután lehetne
kiadni az építést. A belügyminiszter azonban
meg akarja gyorsítani az eljárást és ú g y intézkedett, Hogy a közgyűlés döntése után miniszteri bizottság
a helyszínen
vizsgálja
felül
a versenytárgyalás
eredményét.
"A bizottság
a
belügy- rés az iparügyi minisztérium
megbisőttaiból áll majd és ennek döntése után hozzá
lehet kezdeni az építéshez. A mérnöki hiyatal

illetékes osztálya úgy számítja, hogy júliusban
megindulhat
a Kossuth
Lajos-sugárúti
telken
a rendőrpalota
építkezése. Eít megelőzőleg fel
kell tölteni a telketA legjobb körülmények között júliusbarf t
kőműves, ács, vasbeton, bádogos és szigetelőmunkák indulhatnak meg és ha nem jön közbe
valami, az év végére tető alá kerülhet a rendőrpalota. A munkálatok másik része azonban!
még hátra volna, hiszen tizenegy
részmunkára
még nem is hirdette meg a város a versenytárgyalást.
Ezek a munkák a következők: asztalos, lakatos, mázoló, üveges, szobafestő, villanyszerelési, központi fűtési, burkoló, vízvezetéki és berendezési munkák. Számítás szerint — ha a mai anyagárakat veszik alapul —
a hátralévő munkáknak legalább 700.000 pengő
lesz a költsége, úgy. hogy a rendőrpalota
felépítése közel másfélmillió
pengőbe kerül. M.
munkálatok' második részére azonban a jövő
óy tavaszánál előbb aligha kerülhet sor.

A képviselőház n p i c ó r á s mesen
letárggaHa a közellátási tavaslatot
Budapest, junius M). A kormányzó születésnapjáról ünnepi külsőségek között emlékezett meg
a Ház csütörtöki ülése. T a s n á d i N a g y András
beszédében ezeket mondotta;
~r> Tegnap töltötte be az ország kormányzója
életének hetvenharmadik évét. (Lelkes éljenzés és
taps a Ház minden Oldalán.) Erre az ünnepi napra
gondolánk mi, a nemzet képviselői is. Születése
évfordulója alkalmából a hódoló tisztelet és ragaszkodás érzésével szivünkben mi is, mint a
nemzet minden jó fia, Isten áldását kérjük Oföméltóságér*, hogy még nagyon sokáig éljen nemzetének és érje meg annak régi nagyságát.
A hódoló köszöntő é s a képviselők lelkes tapen uíáa « Hús cyokóra* ü f c e a Scúyutig. *
ütájtf tatrwönri^Js* te&ájft
L á z á r Y a » btttftttaS*. bftgv sin
ség ellen vét, art sjágomaa meg kall büntetni
C s o ó r Latos azt indítványozta, üoav a javasla-

tot egyesítsék a kivételes hatalomról szóló törvénnyel.
' B e r t a l a n Kálmán az* fejtegette, hogy a mezőgazdasági termelök, különösen a sertéshizlaalok
ráfizetéssel dolgoznkR u p e r t Rezső támadta a javaslatnak azt 1
részét, amely szerint a bűnvádi eljárás megindításához miniszteri hozzájárulás szükséges. BüntetőtöVvényekkel nagyon nehéz jó termelési eredményt
elérni — mondotta. Helyes árpolitikával, a bürokratikus hibák kiküszöbölésével lehet eredményt
elérni.
<
R a d o c s a y László igazságügyimniszter válaszolt Csoór L,iosnak arra az indítványára,hogy
ü f i i M ^ i í . f s k « kftgdiffáll J*v%«l»t0t a ELvétélea
*
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addig lesz szó, amig közellátás egyáltalán van,
közellátás is addig lesz, amig a szüksége fennforog. A közellátási kérdések szabályozása tehát
nem a kivételes hatalom esetenkint megállapított
határidejéhez, hanem az élet szükségleteihez fog
alkalmazkodni
B ö r c s János szerint akkor tudunk eredményesen dolgozni, ha meg tudjuk teremleni a lelki
egységet.
H o r v á t h Géza szerint Magyarországon kówőn kezdték ineg a közellátás megszervezését.
N é m e t h Andor kifogásolta a scrlésár-megállapitásokaf, követelte a készletek legigazságosabb szétosztását.
M a l a s i t s Géza igazságos elosztást kért az
élelmiszerek terén. A javaslatot nem fogadta el.
Ezután a Ház a közellátás érdekeit veszélyeztető cselekmények büntetéséről szóló javaslatot
általánosságban elfogadta. A javaslatot részletes
tárgyalás céljából az illetékes bizottságokhoz teszik át. A Ház legközelebbi ülését pénteken délelőtt tartja.
Az ülés délután 4 órakor ért végei.

AZ OLVASÓ ROVATA
Ai

OTI

sze&di

12

miinontriööte

Igen tisztelt Szerkesztőségi
„Hová
vándorol
az OTI pénztárából évi 2 millió pengőf
címmel közölt cikkük őszinte örömet keltett bennem is, mert végre ismét a nyilvánosság elé
került az OTI-nak Szegeddel szemben
mindenkor sajnálatosan
tapasztalt
méltánytalan
eljárása. Nem 2 millióról van itt szó, hanem több
mint 12 millióról, amely óriási tőkét anélkül
vontak el a város gazdasági életéből, hogy abból egy fillér, is visszajutott volna ide, ebbe
a trianoni megcsonkításban 22 évig szenvedő
színmagyar városba. 1929. óta évenként
több
mint egymillió pengő öregségi biztosítási
díjat
küld fel a központnak
a szegedi
kirendeltség
és ebből a péntből itt sem építkezésnél,
sem
más formában nem helyezett
cl egy
fillért
s*W az OTI.
N e tévesztéssé meg magát senki azzal, bogy
épített Szegeden székházat az intézet Ezt a
-házat a 12 millió pengős bevételen túl, a betegségi ágazat feleslegéből
származó ugyancsak
szegedi pénzből kellelt építenie, mert a régi
épületben az orvosi rendelőket az akkori városi"" tiszti főorvosi hivatal a közegészségre
veszélyes állapotuknál
fogva be akarta
záratni.
Ennek elkerülése miatt kényszerült az OTI
egy morzsáját itt felhasználni a befizetett ösz4i%eknek.
Kétségtelen, hogy sok vidéki helyen épít
az OTI; í g y Debrecenben is már a második hatalmas bérházat építik. Érdemes volna keresni:
mi lehet ennek a különbségnek az o k a i Min'denesetro az eredmény fájdalmasan
szomorú,
éppen abban a városban, ahol — helyesen állapítja meg a Délmagyarország
eikko — 3000
egészségtelen
lakás vár kicserélésre.
Nem kívánhatja az OTT, hogy a város adjon neki ingyen telket, v a g y ajándékot. Ezt-máshol sem
kapott és mégis épített. Talán a helyzet gátlás
nélküli megismertetése az illetékesek részéről
a központtal, az volna az első lépés azon az
úton, amely az önök közérdekű cikkének céljához vezethet.
Őszinte tisztelője:
szegedi
polgár.

Egy

OTI-járulékfizető

FQstSIt

fejíáb
k a p h a t ó

kilogramonkénl 1'40 P.
árban a P i c f c s z a E á m s g y á r Felsőtiszacart I t a l á r u s í t ó helyén.

Husvásárló közönség figyelmébe?
Értesítjük az igen tisztelt vevőinket, hogy a további intézkedésig üzleteink vasárnap zánra m a radnak. Kérjük szükségletüket szombati napokon, beszerezni szíveskedjenek.
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HÍREK
— A polgármesterhelyettes a Gömbös-ernlékinü avatóünnepségén. A Gömbös Gyulaemlékmiibizottság vasárnap emlékünnep
keretében leplezi le Budapesten a néhai miniszterelnök emlékmüvét. Mivel G ö m b ö s Gyula
egyik első résztvevője volt a szegedi ellenforradalomnak és Szeged képviselője is volt, a
város hatósága képviselteti magát az emlékmű leleplezési ünnepségén. Szeged város íöisárija és polgármestere képviseletében _dr.
' ó t h Béla helyettes polgármester
jelenik
meg a Gömbös Gyula-emlckmüavató ünnep1
ségen.
'

Í

— A közellátási hivatal vár ja az igénylőlapokat. A város közönségének egy része még
nem kapta kézhez vásárlási könyvét, mások
igénylőlapot sem nyújthattak
be, tekintve,
hogy ujabb igénylőlapok nem érkeztek még
Szegedre. Érdeklődtünk a közellátási hivatalban, ahol azt a választ kaptuk, hogy az igénylőlapokat minden pillanatban várják. Mindeddig nem érkezett meg a kept mennyiség Szegedre, az indokolás szerint azért, mert Budapesten is elfogyott, az uj készlet a napokban
kerül ki a nyomdából. Rendkívül fontos volna
eljárni a nyomtatványt lekiildő Kereskedelmi
Hivatalnál, hogv az igénylőlapok kiosztásánál
Szegedről se feledkezzek "meg s minél előbb
juttassa el a még szükséges többezer darab
igénylőlapot.
_ Szentes — Szeged helyett — Szolnokról vásá r"l
villamosáramot. Hódmezővásárhelyről
jelentik:
Meghiúsultak azok a tervek, amelyek szerint Szentes Szegedről, Hódmezővásárhelyen át kapott volna villamosáramot. Hódmezővásárhely városa nem
hosszabbította meg szerződését Szegeddel s igy
a szentesi távvezeték terve végképpen meghiusult.
Szentes városa most Szolnokhoz fordult ajánlattételért. Az ajánlat megérkezett a szolnoki villamosmütől Szentes polgármesteréhez. Miután az
ajánlat előnyösnek látszik, Szentes nem gondol
többé arra, hogy Szegedről szerezze be villamosáramszükségletét.
— Vasárnap továbbra is zárva maradnak a
mészáros- és hentesüzletek. A mészárosok és
hentesek vasárnapi zárórája körül a helyzet
ismét megváltozott. Megírtuk, hogy a mészáros- és hentesmesterek kérték: a nyári időszakra való tekintettel vasárnap délelőtt nyitva tarthassanak, hogy a vásárló közönségnek
ne kelljen a Vasárnapi húst már szombaton
beszereznie. Ez a rendelkezés azonban ellenkezett volna a most készülő
iparjavaslattal,
amely az üzletek és iparvállalatok vasárnapi
záróráját szabályozza. Ezért a szegedi mészárosok és hentesek szakcsoportja közölte a polgármesterrel, hogy máris azonosítani óhajtják
magukat az iparügyi miniszter javaslatával és
üzleteik vasárnap zárva maradnak. Hétfőtől,
23-tól kezdve — szombat kivételével— hétköznapokon este 7 óráig tart'ák nyitva az üzleteket, mig szombaton este 8 óráig állanak a mészáros- és hentesüzletek a fogy asz töközönség
rendelkezésére. A szakosztály elnöksége fel kérte a polgármestert, hasson oda az államrendőrségnél. hogy az üzletek zárórájának
pontos betartását szigorúan ellenőrizzék.
— Súlyos vadvizhelyzet Kunágotán. Makóról jelentik: Kunágotát, Medgyesbodzást
és
Nagybánhegvest csaknem teljesen elborította
a vadviz. Az utóbbi napok
felhőszakadásai
olyan magasra emelték a vadvizáradatot, hogy
Kunágotán például csak a templom- és a körülötte levő házak látszanak ki a viztengerből.
A kutak vize ihatatlan, mindhárom községben
a lakosságot beolt iák tífusz ellen.
Fejér
Miklós makói főispán, F e r e n c z y Béla alisán és I s s e k u t z Béla főjegyző, valamin!

?oó

Imre vármegyei tiszti főorvos és a vizbenálló községek jegyzői, bírái küldöttségileg
keresik fel a földművelésügyi minisztert sürgős segítség kieszközlése céljából.
— A Szegedi Ipari Vásár .vásárfia* tárgysors
játékának nyereménylistája megtekinthető
az
ipartestület előcsarnokában elhelyezett hirdolő- táblán — -közli a vásár rendezősége.

mészáros

— Romlott ételek okozta mérgezések lek*»désénél a gyorsan és biztosan ható természetes
»Ferene József* keserűvíz azonnali igénybevétele
— egy vagy két ivópohárral _ gyakran rendkívül
fontos segédeszköz. Kérdezze meg oivosátl
— Dr. Pálfy György kulturtanácsnok nyitja
meg a Délvidék városaiban rendezendő hangverse*
nyeket. Ma Szabadkára utazott dr. P á l f y György
kulturtanácsnok, hogy résztvegyen a felszabadult
Délvidék nagyobb városaiban rendezendő hangversenyeken. A hangversenyeket a Főméltóságu
Asszony akciója keretében a délvidéki hajléktalanok és szegények javára rendezik. Dr. Pálfy
György ünnepi beszéddel nyitotta meg csütörtökön
este az első hangversenyt Szabadkán, pénteken este pedig a másodikat Újvidéken.

Slíwcinfortfiöld
magas arzén tartalommal, eredeti külföldi csőm a*

ggr mm Drogéria s t *
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Leégett egy temesvári cipőgyár. Bukarestből jelentik: A temesvári Filt-cipőgyár leégett A
kár meghaladja a tízmillió leit A munkások é®
a tűzoltók közül az oltási munkálatok során többen megsebesültek, 200 munkás munkanélküli, mai"
radt.
Társasviszony után sikkasztási per. Egy
társasviszonyból keletkezett sikkasztási bűnügy,
gyei foglalkozott csütörtökön a szegedi tábla.
Z e i g l e r Ignás szentesi tollkereskedö két esztendővel ezelőtt társasviszonyra lépett G y u l a v á r i Géza magánzóval, aki 3000 pengőt fektetett
az üzletbe. Gyulavári egy esztendővel ezelőtt fel.
mondta a társasviszonyt és a befektetett 3000 pengőt visszakövetelte. Amikor többszöri felszólítás
után sem kapta vissza pénzét, sikkasztás ciméa
feljelentette volt társát. A szentesi járásbíróság
megállapította a tollkereskedö bűnösségét és hathónapi börtönbüntetésre Ítélte. A tábla csütörtökön megtartott tárgyaláson megváltoztatta a járásbíróság Ítéletét és háromhónapi fogházra.Jttéiy
sékelte az ítéletet.
Vásárhelyi cserép a német piacon. Hódmezővásárhelyről'jelentik: Az ízléses és szép hódmezővásárhelyi cserépáru rövidesen németországi kivitelre kerül. a kormány 300.000 márkás keretet állapított meg a cscrépkivitellel kapcsolatosan s ennek a keretnek kihasználásaképpen a*
erdélyi és hódmezővásárhelyi cserépipar munkáit viszik Németországba.
_ MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatna*
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 4 kovács,
6 késgyári csiszoló, présmunkás és köszörűs, J
vasöntö, 1 gépészkovács, 1 kádár, 2 kerékgyártó,
3 cipész. 1 fiatal borbély, 4 nőtlen gazdasági mindenes, 15 gazdasági napszámos vidékre, 1 faesztergályos, 1 fiatal műszerész. Nők: 9 hölgylodrásznő, 1 fcliérneniüvarrónö, 3 kéziszabónö, 1 harisnyaszemfelszedőnő, 19 mindenes főzönő, 28 mindenes, 9 bejárónő. 2 szobaleány. 1 szakácsnő. _
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Rendelet a gumihsilladékrál

\Kutya-gyógymód

DÉLMAGYAR0RSZA6
P É N T E K , 1941. jÜNTTIS 20.

Budapest, junius 19. A Budapesti Közlöny pénteki száma közli az iparügyi miniszternek a gwmihulladék forgalmának, valamint a gumitalp előállításának szabályozása tárgyában kiadott rendeletét A rendelet szabályozza, hogy ki vásárolhat gumihulladékot, továbbá, hogy miből és hogyan szabad gumitalpat készíteni.
A Budapesti Közlöny pénteki száma közli az
iparügyi miniszternek egyes cikkek gumiból, vagy
gumi felhasználásával való előállításának eltiltása tárgyában kiadott rendeletét is. A rendelet
kiegészíti azoknak a cikkeknek a jegyzékét, amely
cikkeket .gumiból előállítani tilos.

Kutya-intelligencia terén tárgyilagosan elismerem a foxi fölényét s ez annál szebb tőlem,
mert az én szememben csak a vizsla a kutya.
Beírások az állami leánygimnáziumban. Az álOtt nőttem fel mellette, ezer kalandom esett veje, lami leánygimnázium jövö évre szóló beírásainak
de mindig ő volt a mérsékeltebb. Ha szabad ezt
rendje a következő: junius 26-án, csütörtökön 8—
a kifejezést használni, uri vonások vannak benne
H-ig: I. osztály, 11—l-ig: II—IV. osztály, 27-én,
az értelmességén kivüi. Nem érdekli más, csak a
mestersége, meg a gazdája. A hűségén csak ak- pénteken 8—9-ig: 1 osztály, 9-12-ig: V.-VIII.
kor döbbentem meg, mikor egy szép asszony az- osztály. A2 igazgatóság kéri a szülőket, hogy a
szükséges okmányokat feltétlenül vigyék magukzal hűtötte le a lelkesedésemet:
kal.
— Hü ám, de csak az emberhez és nem a
maga fajtájához.
«—ooo—»
Aztán megrovó hangon hozzátette:
'
<—oOo—
— Akárcsak az ember. Nyilván ez a közös
vonás köti őket össze.
— Felmentéssel végződött a kényszeregyesség
A foxi esze többfelé jár, a temperamentuma (A DMKE é s « DHKSz)
titán megindított csalási per. Érdekes csalási bűn- sem olyan nyugodt. Amit most elmondok róla.
Nemcsak Szeged, hanem a környező vármeügyben hozott pénteken a szegedi Ítélőtábla fel- arról annakidején jegyzökönyvet vettünk fel,
gyék közönsége is élénk figyelemmel kíséri,
mentő ítéletet. Z i 1 a h Lajos kiskunhalasi keres- élénken figyelve az eseményeket.
hogy hogyan kapcsolódik össze a nagymultú
kedő két esztendővel ezelőtt 600 pengő értékű üveTanyán éltünk nyáron, kősztba adták hozzánk
get vásárolt F a r k a s Mihály üvegkereskedőtől
mert a gazdája elutazott. Peary — igy hivták — DMKE a Délvidéken is megalakult és különöA Vételárat azonban nem fizette ki. Néhány hó- azonnal bebarangolta a környéket, mindent ki- sen a felszabadulás óta igen megrősödött Délnap múlva Zilah kényszeregyességet jelentett be, tapasztalt, néhány pofon után békét hagyott az vidéki Magyar Közművelődési
Szövetséggel
hitelezíői nagyiészét 55 százalékban kielégít'ttc, apró csirkéknek és sokat aludt. Az ö ideje éjIsmeretes,
hogy
a
D
M
K
E
eredeti
működési
teFarkasnak azonban az 500 pengős tartozását még szaka következett el, olyankor alig volt otthon.
rülete
a
magyar
Délvidék,
tehát
a
most
felszaekkor sem fizette ki. Az üvegkereskedő feljelentéEz az elején történt, de hamar meg is bánta.
sére a bajai törvényszék előtt csalás cimén indult Egy reggel mintha bujkálna előlünk, a zugba hu* badult Bácska, valamint a Bánság volt. Azt
eljárás. A bizonyítás lefolytatása után a törvény- zódik.
lehetett gondolni, hogy a felszabadulás után ft
szék azzal az indokkal, hogy a vádlott cselekmé— Peary, gyere ide.
DMKE levonul régi területére s ott folytatja
nyéből hiányzott a csalás cselekményéhez előirt
Kelletlenül engedelmeskedett, az is kiderül! régi, de hatványozott mértékben felszaporodott
fondorlat, felmentő itéletetet hozott. Fellebbezés hamar, hogy miért. A nyakszirtje tövén hatalmas
folytán csütörtökön került az ügy a szegedi táb- véres seb, a pofáján leszedve a bőr, de csodála- s különleges feladatok megoldására yáró munla elé, amely helybenhagyta az elsőfokú bíróság tosképen csak egy krajcárnyi területen, mintha káját. A DMKSz megalakulása etekintetben új
helyzetet teremtett. Adva van egy ú j kulturáítéletét.
körzővel kanyarították volna ki.
lis
egyesület hatalmas, ideát soha nem álmo—
Mi
történt
ezzel
a
csavargóval?
— Bajor Gizi bejelenti a Film-Szinház-Iroda
Aztán h szemébe olvastam a tényállást, ahogy, dott taglétszámmal — 200.000-et meghaladó
taglom uj számában, hogy a jövő évadban nagy sikerrel működő müvészmentő akcióját kiterjeszti a rekonstruáltam.
ja van! —, erős szervezettséggel s azzal az
— Megint elmentél kószálni, legénykedni. A előnnyel, hogy közvetlenül ismeri a szükségletehetséges és fiatal zeneművészekre is. Nyirő József is nyilatkozik a lapban. Márkus Emilia »Xz tanyai kutyák nem fogadtak szívesen, te mégis teket és a megoldásra váró feladatokat. Vién oldalam* cimii rovatban rendkívül érdekes vitába szálltál velük. Nagy dög lehetett az el
visszapillantást tesz élményekben gazdag művé- lenféled, átkapta az egész fejedet, ugy ért a fel- szont itt áll a D M K E a Délvidék megnyílt kaszi pályafutására. Az uj számban Ignácz Rózsa ső fogsorával a nyakszirtedig. Egy hegyes alsó pujában. telve munkakészséggel és dolgozni
folytatja Szuszunak és Kuszunak, a két bájos foga a pofádat tépte ki. Megfizettél a kalandért. akarással. Élénk figyelemmel kísérjük, hogy
Peary szörnyen szégyelte magát, nem nézett a jövőben egy útón fögnak-e haladni a közifi
csirkefogónak történeteit, a mozi-levél beszámol
a szemünkbe, folyton a száját nyalogatta és alig cél felé. v a g y új célokat túznek ki • ezekhoz
a hét filmeseményeiről.
várta, hogy visszavonulhasson a vackába. Alig
új utakat keresnek-e? Arra gondolni sém lehet,
_ KISKUNFÉLEGYHÁZI HÍREK. K i s k u n f é l - lehetett onnan kicsalogatni.
egyházáról jelentik: a Délmagyarországnak: Féhogy a két egyesület egyike, v a g y másika
Azonnal kezelés alá fogtuk, megtisztítottuk,
ayes külsőségek kőzött ünnepelte Félegyháza
megszüntesse
működését,
mert hisz tennivaló'
bekötöztük
sebét,
—
türté
remegő
szűküléssel.
a
nagybányai vitéz líorthy Miklós kormányzó urvan ezen a területen, akár többszörösen, két
A
nyaka
gyógyulásnak
is
indulj,
csak
a
pofájánák 73. születésnapját. Mindkét templomban ünra nem akart visszatérni a bőr. Ha máshol van a egyesület számára is. Éppen ízért nagy váranepélyes nagymisét mondottak, megjelentek a kasebe, azt meggyógyítja ő maga a nyálával. Nincs hozással néznek a DMKE vasárnapi
közgyűtonai és polgári hatóságok küldöttségei, fronthar- annál jobb orvosság. Ide azonban nem ért el a
cosok, leventék és az iskolák.
B a j z á k Jó- nyelve. Szemmel láthatólag feszélyezte a sérülés, lése elé. Várják a DMKSz megjelenő vezetői*
zsef 49 éves szabómestert szöllőjéböí hazafelé me- egész köröket, táncolt maga körül, hogy hozzá- tői a szövetség izgalmakban bővelkedő megnet egy ismeretlen idegen autó elütötte. Balláb- jusson, aztán sóhajtott egy hatalmasat és vissza- szervezésének és megalakulásának történetét *
szártöréssel és zuzódásokkal szanatóriumba szál- feküdt a rongyaira.
talán feleletet, v a g y legalább tájékoztatást arlították. A hatóság a vizsgálatot megindította. —
ról is; hogy a két egyesület
egy úton,
vagy
Egyszer
azt
mondja
az
egyik
gyerek,
T a p o d i József Selymes 189. számú őrháznál
— De bolond ez a Peary, nézzétek, mit csi- külön útákon folytatja-e munkáját a közös cél
öngyilkossági szándékkal a vonat elé vetette mafelét
gát. Szétroncsolt testét a félegyházi hullaházba nál.
Peary a2 első lába fejéből tépdeste k! a szőrszállították. Tettének oka ismeretlen.
szálakat Prüszkölt tőle, kiköpte, de tovább tépte.
4
_ Felhőszakadás Romániában. Bukarestből je_ Szórakozik unalmában, mondja valaki
lentik: A szerdára virradó éjszaka óta szinte sza— Értelmetlen szórakozás volna, más oka lesz. W _ Szerencsétlenség egy vásárhelyi fatelepeit.
kadatlanul esik az eső Bukarestben és Délkelet- Várjuk ki.
romániában. Hatalmas mennyiségű csapadék esett
Folytatta a tépést, akárcsak modern nők a 4. Szerencsétlenség történt nemrégiben Hódmezővále és elárasztotta a földeket és a főváros utcáit szemöldök-kulturát, hamarosan eleven seb képző- sárhelyen B a l á z s Mihály és F r i e d l & n d e r
Henrik fakereskedö telepén. A telep közepén levő
is. Délerdélyben és Moldovában nem volt olyan dött a lábán.
kútba beleesett C s o ó János 45 éves munkás, n
érős az esőzés, de ott is teljesen feláztak az utak.
_ Nem volt elég az eddigi? — ingerkedtek szerencsétlenség következtében vállperec® eltöDobrudzsában három nap óta szakadatlanul zu- vele a gyerekek.
rött. A fakereskedőket gondatlanságból okozott
hog az eső. A Timpnl cimü lap azt jelenti ConPeary rájuk nézett, rándított egyet a száján súlyos testisértés cimén csütörtökön vonta felestanzából, hogy húsz év óta nem mértek a kikös folytatta a munkáját. A maganlkotta lábsebet lösségve a szegedi törvényszék B ó k a y-tanáesa,
tővárosban ennyi csapadékot.
bőségesen benyálazta, majd odakenté az arc- A fakereskedök tagadták bűnösségüket, azt hansebéhez. Csinálta szakadatlanul, amig meggyó- goztatták vallomásukban, hogy a szerencsétlenség
gyította. Másképpen ugyanis hem tudta odajut- Csoó János hibájából következett be. A törvénytatni nyálát, mint ezen a komplikált uton. Mikor szék az ítélet végrehajtásának a felfüggesztésévei
pedig elkészült vele, rendbehozta a lábát is.
Balázs Mihályt 50 pengő, Friedlándert 1Ö0 pengő
Elmúlása a hűség jegyében történt. A gazdá- pénzbüntetésre ítélte.
ja meghalt s Pearvt nem lehetett a lakásból el— Vaklárma. Csütörtökön este 9 óra után a
távolítani. Kivittük magunkhoz, százszor visszafelsővárosi
templom toronyőrsége ismeretlen ereszökött. Ült a bezárt ajtó előtt, ételhez, italhoz
M o l n á r János volt kaposvári 44. kö- nem nyúlt. Közben le-leszaladt a Tiszára, ahol a detű füstöt jegelt a tűzoltóságnak. A készültség
zös gyalogezred (2. század) tizedese a gör- gazdája vitorlázni szokott, leste a csónakot, meg- azonnal kivonult Felsővárosra, de sehol sem talált tüzet. A környék átvizsgálása után a tűzollicei áttörést követő előnyomulás álkalmaval szólít,ásrá nem reagált, végül felfordult.
tók
visszatértek a laktanyába. Még nem állapítotbámulatraméltó határozottságról,
tetterőről
ták meg, hogy mi volt az eredete a vaklármának,
és vitézségről tett tanúbizonyságot. 1915. junius 20-án tíojananál (Lemberg közelében)
— szeged se. kir. vároe Árverési Csarnoka
önként, jelentkezett felderítő járőrszolgálatra.
1941. junioa 29-án érverést tart, mely alkalomHárom emberével a vasút mentén előnyomulmal a Városi Zálogháznál és Nemzeti Hitelintéva, mintegy 100 főből álló orosz csapatot
zetné) 1941 április végéig, mig dr. Simon György
vett észre. A közelben tartózkodó öt emberzálogháznál 1941 májU6 19-ig lejárt ée nem renből álló bosnyák járőrt segítségül. híva, az
dezett zálogtárgyak kerülnek árverésre és pedig
orosz csapat megtámadását határozta el. Em20-án délután fél 4-kor ékszerek, 21-én pedig Inbereit oly ügyesen osztotta el, hogy amidőn
góságok árvereztétnek. Magánosok árverési megazók az oroszokra bárom oldalról uieglepcé i i e U i t a p p a l
bízásait legkésőbb 2 M a déli 12 értig fogadja el
te&szerüca heves tűzet zúdítottak, az orószok
« fetiwi SálWrJtt U
érteiteket, hogy «
cgyideig ugyan még ellenálltak, végül is azonts-iki hivatalos Üft0*p miatt tételeiket a nagy
ban, számszerint löl-en megadták magukat
torlódásra váló tekintettel keUfi időb«^«Táte»mí
Az arany vitézséjá éremmel tüntették ki.
táveske^enek. Igazgatóság.

Iskolai hSrek
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ItŐZöH és

ggomöscsösöft
tanuásbirfottogf
Eladó adómentes bérház forgalmas piacnál
9500 P évi bérjövedelemé] 2U0.ÜÜ0. Oáztelek
forgalmas utón
négyszögölankict 130 pengő
ÚJSZEGEDEN:
Adómentes 3 szobás báz
kerttel postánál 10.000
P. Adómentes villa, 3
szobás,
fürdőszobás,
nagy kerttel, körntnál
10.000 P.
Magasföldszintes pineézett 4 szobás, fürdőszobás, kerttel híd közelében 16.000
P. Adómentes, nrigasföldszinieg,
4 szobás
. fürdőszobás,
kerttel
kőrútnál 22.000 P. Adómentes nri villa, h szo
bAs, minden komforttal
kerttel, hidboz közel 30
ezer P. Rókuson: földszintes ház, 3 lakással,
megosztható nagy telekkel 12.000 P Rókástul templomnál, köves
wteán, bérház, 6 lakással, udvari
épülettel,
nagy udvarral, jökar
ban 20.500 P. Maaastöldszinées,
4 szobás,
modem és 2x1 szobás
lakással, kerttel, kőrúton beföl 38.000 P
Emeletes
sárokbérház
jz! etekkel. fürdőszobás
takámkkal. körúton belül 5MDOO P. Kéteme.
Utes bérház, 8 lakásmtt, sugárúton 2300 P
bér jöv 35.000 P. Bérház 3x3. 4x2. 5x1 szobás lakással 3500 P
hériőv. Boldosnsszonvrútnál
400O0 P
Gyümölcsös
S100 n.
Aíes. adómentes lakóházzal. fő uton 22.000 P
Szölíő
és gyümölcsös 3 holdas.
Dob metsrélteD,
tanyával,
vasútnál 10.000 P. 2a
boWas szántó, tanyával
250 sertésre hizlalóafcoHa!, müutna! 83.000
P;30feoldas szántó, 1aayával Bánátban 36.000
P. 56, 86, 70. 118 holdas
bánáti t a n y á s
hírtok.
Alkalmi vételek.

Mézemé

F. HL ingatlanirodánál
JSerthy M. n. 2. (Kul
ttwjmlotánál.1

Keresztény, perfekt gép
és gyorsírón ö állást —
keres: Szorgalom jeligére a kiadóba.
Komoly intelligens úrinő gyermekek mellé —
ajánöiozik: Úrinő jel*
ige.
óra könyvelést és egyéb
irodai munkát
vállal
megbízható. 20 évi gva
korlattal biró keresztény tisztviselő: Mérlegképes könyvelő jelige.

önállóan dolgozó cukrász segédet
és egv
cukrász inast azonnali
belépésre fölvesz Czékusné, Széchenyi tér 5.
Négy középiskolát végzett
ügyes
tanulót
azonnal ra
fel veszek.
Csór Béla.
Ügyes
U i f u i ő
felvételik Ilorváth-gyüíjiölcsüzlet, Széchenyi-tér 2.
37ö

Két egymásba nyíló.—
szépen bútorozott szoba fürdszobával, esetleg konyha használattal, julius elsejére kiadó. Ugyanott. '20 literes zsírosbödön, vízhordó kanta és egv báromajtós fehér szekrény el
adó. Tisza L. körút 91,
földszint 1.
Bútorozott
szoba kerestetik julius elsejére
Újszegeden, a hídhoz
közel: Tisztviselő jeligére.

Gom-vaa
Püspökbazárí
fejcsarnakban

tehén turó
kgr. 60 fillér,

kevert erős
turó

kgr. 1 pengő, nagyobb
mennyiségben is állandóan kaphat ó.
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Bélyeges!

most drágán értéke
sitheti. BélvcgUeies
kedés, Iskola u. 29
Telefon 39-03.
39."
Remek, Gegus-féle

tölgyfa ebédlő

berendezés eladó. Ko*
vács Bertalan mübutor
asztalosnál, Kisbunfélgeyháza.
368
Algyői hídfőnél Olasz
néni halászcsárdája —•
szabadkézből eladó.
Sötétkék elegáns
MELY
GYERMEKKOCSI
uj nikkelezéssel eladó.
Madách u. 8, II. bal.
Egy fél hálószoba bútor világos eladó. Rigó
•u. 17 sz.
Ebédlő oszlopos, Beujovics féle mübuter eladó. Rudolf tér 14. —
, Pnskás.

Kézi leányt cs tanulóleánvt azonnal ra felveszek! Györffyné. Debreceni ü. 8.

ÚJSZEGEDEN,
a barlangkápolna előtti padon feletcttem egy
zöld kötött gyennekkabálot. Megtaláló jutalom ellenében adja át
Vidra u. 2, földszint 2.
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Varsa

M i h á l y

Kentferkikéczitd,
& r a g t a d * a p e m m f a 4.

kötéláru*

MŰVÉSZET
— A Kardoss-társulat Szabadkán, Csaníayéren
és Bezdánban. Szabadkáról jelentik:
Kardoss
Géza szegedi színigazgató társulatának szabadkai vendégjátéka során pénteken szinre kerül Beg o v i c s Milán horvát iró: >Ki a harmadik?* cimü darabja. A Szegeden is nagy sikert aratott
színjátékban K i s s Ferenc vendégszerepel a szazadkai színházban. A Kardoss-társulat egyébként
az elmúlt napokban Csantavéren szerepelt, vasárnap pedig Bezdánban vendégszerepel a társulat prózai együttese. Bezdánban Bókay" János »Felesdg* cimü színmüve kerül szinre.
= Szegedi példára a budapesti egyetemi if júság is színjátszó tásaságot alakított. S z e n t G y ö r g y i Albert szép és nagy visszhangot
keltelt kezdeményezése, a szegedi egyetemi
ifjúság színjátszó társasága követőre talált. A
budapesti egyetemi ifjúság is megalakította
színjátszó társaságát, a szegedihez teljesen h a sonló célkitűzéssel: hogy a színpadi művészet
problémáit a gyakorlatban is megismerjék, m ű veljék. Az uj alakulat dr. N é m e t h Antalt, a
Nemzeti Színház igazgatóját, a színháztudomány egyetemi magántanárát kérte fel az
egyetemi ifjúság művészeti
munkásságának
irányítására.

SPORT
A

Sxeged

a

H a l a d á s

ellen

A Ferencváros fölölt aratott szép győzelem
és jó játék után, a szegedi sportközönség kíváncsian várja, miként alakul majd vasárnap a, piros-fehérek és a szombathelyi zöld-fehérek találkozójának eredménye. A csapat szombaton
reggel utazik^ változás nincs,
-oOo—
A V a s u t a s c s a p a t a a Zugló ellen,
a SzEAC m é g n e m tud&u e r ő s L e m
A revans szempontjából jelentőséggel biró
SzVSE—Zugló találkozóra a Vasptas vezetősége
kijelölte a csapatot. Ismét játszani fog Borbély
II., akit Bakos helyettesitett Szombathelyen. Papp
—Domonkos, Sajtos I.—Sebők II., Baloghy, Varga—Sebők I., Borbély I., Féli, Borbély II., Kecskés.
A. Vasutas csütörtök délutáni edzésén egy
próbajátekos vett részt. A játékos személyével
kapcsolatban R i c h t e r István főtitkár csak anynyit közölt, hogy a futballista budapesti és szegedi
próbajátéka első lépés az erősítés felé.
Nagy gondjai vaunak a SzEAC-nak. Az egyetemisták — amint ismeretes — erősíteni akarnak, szándékuk azo'nban mindeddig meghiusult
egyes szegedi egyesületek magatartásán. A
SzEAC vezetősége eddig két egyesülettel tárgyalt
játékosok átigazolása ügyében, de mind a két
helyen, ha nem is zárkóztak cl, de olyan horribilis átadási összeget kértek, amelyet nemc-ak
az egyetemisták, hanem még egy anyagilag jó
helyzetben lévő profiegyesülct sem tudna teljesíteni.
—oOo—
X Tervezet az NB II. osztályú bajnokság beosztására és a SzEAC helyzete. A Bácska hazatérése ismét szükségessé tette a bajnokságok beosztását. Itt elsősorban az NB II. osztály csoportbeosztásáról van szó és az egyik uj csoportban kapnak végleges helyet 'az erdélyi egyesületek is. A beosztás kérdésének jó megoldása nem
a legkönnyebb feladatok közé tartozik. Az illetékesek .tervezete szerint három csoportból állana az NB II. osztály 14—14 csapattal. Bennünket
közelebbről a tervezett Déli-csoport beosztása
érdekel. Itt kapna helyet a Bácska legjobb csapata, a továbbiakban a DVÁC, a Haladás, az
SzFC, a SFAC, a SVSD, a bácskai második, harmadik. negyedik és ötödik együttese, a BMAVAG,
a Ganz, a B. Vasutas és a SzEAC, illetve a
Pénzügy. Minden attól függ. hogy melyik együttes marad tagja az osztálynak.- A sportra csa.k
hasznos lenne ebbe a csoportba a SzEAC-ot niég"
akkor is beosztani, ha az egyetemisták történetesen kiesnének a 11. osztályból.

X A SzEAC egyesületekköeötti paro#-, válogató- és ifjúsági atlétikai versenjen. A jól sikerüli
Jani András-emlékverseny után sem fejeződött
be a szegcdi atlétika idei szereplére. Álost t
SzEAC rendez versenyt és a küzdelmet vásárnap
bonyolítja le. Ez a verseny jelentőségében semmivel sem marad cl a Jani András-küzdelemtől, 1
mert vasárnap kerületi egyesületek közötti páros-, válogató- és ifjúsági versenyt bonyolítanak
lo aa egyetemisták. A déli kerület minden számottevő egyesülete résztvesz a versenyen, amely
délelőtt fel 10 órakor kezdődik a Hunyadi-téri
sporttelepen. A MASz déli kerülete a válogatási
a junius 29-re kitűzött Észak—Kelet—Dél veiw
senyre akarja végrehajtani. Bár olyan birekvatw
nak forgalomban, bogy ezt, a Szabadkára kitü«
zött verseny elhalasztják, Délen erről még nem
tudnak hivatalosan.
X A Vasutas vizipóldcsap a ta Budapestea •
RSE, a SzUE egjiittese Békéscsabán a CsUE ellen játszik vasárnap. Vasárnap ismét bajnoki
meccseket játszanak a szegedi vizipólócsapatok}
az I. osztályban küzdő Vasutas újból Budapestea
vendégszerepel és ellenfele a bajnokság titkos favoritja, a BSE lesz. — Az I. B. osztályban játszA
SzUE vasárnap Békéscsabán küzd a pontokért •
CsUE ellen. Remélni lehet, hogy a pontokat el
is hozza a szegedi csapat
X A déli alszövctség javaslata az országos
jósági bajnokság lebonyolítására. Az MLSz véleményt kért a déli alszövetségtől arra a javaslatára, hogy az idei országos ifjúsági bajnoki
küzdelmeket kétfordulósán rendezzc-c meg. Sportszempontból kétségtelenül a leghelyesebb a kétfordulós megoldás, a déli kerület mégsem teheti
magáévá a javaslatot mert nem áll megfeleld
idő a rendelkezésre. Éppen ezért Vecsernyés Lajos főtitkár Martonosi József ügyvezető-elnökkel
történt megbeszélése alapján azt javasolta
MLSz-nek, hogy egyfordulósnak, kiesési alapos
bonyolítsa le az országos ifjúsági bajnoki küzdelmeket.

TŐZSDE
Budapesti értéktözsdezárlat, Szilárd irányzattal nyitott a tőzsde. Kezdettől zárlatig a kereslet
volt többségben és a túlzott ajánlatok miatt iges
sok részvényben az üzleti forgalmat fel is függesatették, hogy ezzel ellensúlyozzák az árak kialakulását. Általában 5 százalékkal emelkedtek a részvények. Közvetlenül zárlat előtt a kínálat a piaa
egész területén megjavult és az általános árszinf
visszaesett. A tőzsde igy is szilárd irányzattal,
számottevő árnyorcséggcl zárult. Zárlati árfolya'
mok: Magyar Nemzeti Bank 330.—, Kőszén 788.—,
Ganz 45.—, Izzó 360.—, Szegedi keudcrfouó 180.—»
Zürichi devizazárlat. Paris 9.95, London 17.20,
Newyork 431.—, Milánó 21.67 fél, Berlin 172.50.
Szófia 4.25, Bukarest 2.25.
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. Angol font —.—, belga fr. —.—, dán kor. — , dl*
nár —.—, dollár 345.00—350.00, francia frank
—.—, hollandi forint
, cseh-szlovák korona
(20 K-nál nagyobb cimletek kivételével),
szlovák kor. 11.45—11.75 (20 K-nál nagyobb cim*
letek kivételével, kanadai dollár 250—300, <ev*
, leu 3.20-3.40. lira 17.40-17.90, német márki
—.—, svéd bor. 71.70—72.70, svájci frank 79.68—
80.60.

Budapest! tcrmcnytözsdezárlat. A terménytőzsdén csekély forgalom mellett ugy a készáru, min!
a különféle termények piacán az árak változatlanok.
Budapesti terménytőzsde hivatalos Árjegyzése,
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-os
22.70 kukorica 19.80
C'sikágói termény tőzsdezárlat. Buza jól tartott
Juliusra 99 ötnyolcad—háromnegyed, szeptemberre 101 háromnyolcad—fél, decemberre 103 egvnvolcad—egynegyed. Tengeri tartott. Juliusra 73
egynegyed, szeptemberre 75.25, 'decemberre 77 háromnyolcad. Rozs jól tartott. Juliusra jw.25, szeptemberre 56 ötnyolcad, decemberre 59.5.
Szerkesztésért és kiadásért felel;
BERF.Y
GÉZA
főszerkesztő.
a Délmagyarország Hírlap- és NyomdaváRaTal RL
ügyvezető-igazgatója.
Szertesztőség: Szeged. Rudolf-tér 6., f. em. - Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal: Szeged. Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség! kiadóhivatal és nyomda): 13-08.
KiadótulajdonosDélmagvarorszáö. Hírlap- és Nvomdavállalat RtNyomatott ABLAKA GYÖRGY körforgóaépéo
Szeged.- —
Kálvária• a-utca 14., telefon 10-84.
Felelős üzemvezető: Ablaka IstráB-

