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Befejezték a Dnyeper es Dug kozeneh
az ellenségtől való megtisztítását
A Dndfenni-hadsereő maradványai a Dnyeper mögé vonullak viszsza - Tervszerűen továDb folynak a hadműveletek
T o v á b b f o k o z ó d o t t a feszültség
L o n d o n és T e h e r á n k ö z ö t t
'a. Magyar Távirati Iroda jelenti: A szovjet
harctéren működő honvédcsapatok tevékenységében nem történt említésre méltó cacuiény.
a m a gyar seregtestek a német és olasz csapa,
tokkal együtt lényegében b e f e j e z t é k a D n y e p e r és B u g k ö z ö t t i t e r ü l e t n e k a z ellenségtől való mcgtisztit&sát.

A Budjcnni-hadsereg megmenekült
maradványai általában a Dnyeper folyó mögé vonultak
vissza. A folyó jobbpartján nagyrészt a hátsó országrészekből odaszállított uj alakulatokká esik
néhány erős hídfőt tart még áz ellenség. Ezek ellen a hadműveletek folyamatban vannak.

A német hivatalos
Vezeti

főhadiszállás,

augusztus 23. A Német

Távirati I r o d a jelenti: A véderő főparancsnoksága közli;

'A keleti arcvonalon
ra is tervszerűen

a hadműveletek

tovább-

folynak.

'Anglia délkeleti partvidékén
német Harci
repülőgépek
pénteken elsüllyesztettek
egy
1000 tonnás kereskedelmi h a j ó t Pénteken éjszaka a légi haderő több a n g l i a i repülőteret
bombázott. Aknakutató- és előörsnaszádok a

telenfés

Berlin, augusztus 23. A Német TI jelenti: A
.Völkischer Beobachter írja;
A szentpétervári helyzetről moszkvai jelentés
helyzetképet ad és beszámol arról, hogy »minden
intézkedést meghozlak arra, hogy a várost az
utolsó csepp vérig védelmezzék*; romboló zászlóaljak, nemzetőrük, felfegyverzett munkások és diákok vonulnak az utcákon. Mindenki, aki csak fegyvert tud fogni, csatlakozott a védelemhez.
Külön tanfolyamokat tartanak az utcai harcokról cs minden üzemet erőddé épitenek ki. A lakosság vállvetve küzd majd a katonasággaL
Ezt tudomásul vesszük — jelenti ki a német
lap
és magától értetődő, hogy az ilyen bejelentések megfelelő intézkedéseket vonnak
maguk

védelmére

után. Ezt tudni kellene Londonban is, ahol a News
Chronicle szerint »határtalan csodálattal és elismeréssel adóznak a bolseviki rombolások iránt*
és a Times kijelenti, hogy a bolsevikik ügye egyúttal a briteké is.
A német lap megállapítja, hogy a Szovjet ilyen
eszközök alkalmazásával nem kerülheti ki sorsát, mert hiszen az emberi élet kíméletlen feláldozásának az arcvonalon már eddig is az volt az
eredménye, hogy a szovjet seregeket még tr.egsemmisitöbben szétverték és e vereségek következtében a legfontosabb erőforrásokkal
rendelkező területeket kellett feladnia, melyek négyszerte nagyobbak Angliánál, .(MTI)

A leérövfóehb idő alatt eldől a z iráni hefíjzcl
London, augusztus 23. Péntek este óta tovább fokozódott a feszültség London és Teherán
között. A z i r á n i vájaszjegyzék
megérkezése
Jötán még pénteken este minisztertanács ült
össze Cburebill elnökletével. Sem
politikai,
sem sajtókörökben nem ismerik
a
jegyzek
tartalmát, de a miniszterek elejtett szavai nyom á n borúlátó a hangulat•
Londoni semleges megfigyelők köreiben jellemzőnek tekintik a London és Teherán közötti
helyzet alakulására azt a tényt, hogy pénteken
este, a válasz jegyzék vétele u t á n és szombaton
reggel is azonnal érintkezésbe lépett
a
brit
kormány
a szovjtnagylcSvetséggel.
Semleges
körökben ebből a r r a következtetnek, hogy
a
legrövidebb idő alatt fontos döntésre kerül sor
Irán ügyében cs hogy most már. Csak arról van

5T.0C0 fogoly Gomeinél
Berlin, augusztus 23. A Gomel körül és Gomcltőt északra vívott csatában, amely augusztus
20-án ebben a térségben a szovjet haderő súlyos
vereségével ért veget, mint a NTI- katonai körök*
bői értesül, a. németek két szovjet hadsereget
vertek szét. A csata már augusztus lOrén kezdő*
dött, amidőn a Szinolcnszktöl 110 kilométerre délre fekvő Kricsev helységtől délkeletre nagyobb
szovjet erőket bekerítettek és megkezdték megsemmisítésüket. Ezen a helyen több szovjet hadosztályt zártak körül. Ezzel elvágták a lehető- '
ségét annak, hogy a szovjet erők Gémeitől kelet
felé vonuljanak vissza. A szovjet csapatoknak
Gpmeltől északra és a város körül fel kellett ven*
niök a harcot. A német támadás 17 lövész, 2 páncélos és 5 lovas hadosztályt, egy gépesített hadosz*
tálvt cs 2 légiuton szállított dandárt szétverj
megsemmisített, vagy elfogott A foglyok száma
ezen a vidéken a legutóbbi jelentések szerint
87.000-rc emelkedett. Ezenkívül lt}9 páncélos harckocsi, 912 löveg és 2 Dáncélvonat került német
kézre. (MTD

Auszrrűlial segítség a Szovjetnek

L a Manche-Ssatoína felett lelőttek ket brit
bombázót.
Német hatéi repülőgépeknek
az augusztus
22-én A l e x a n d r i a brit haditengerészeti támaszpont ellen intézett támadása a l k a l m á v a l bombatalálatok érték a kikötőberendezéseket és a
közüzemeket. Nagyobb tüzek keletkeztek.
Brit repülőgépi k péntekre virradó éjszaka
kevés eredménnyel romboló- és gyújtóbombákat dobtak Nyugat- és Délnyugatnémetország
különböző helységeire. A légvédelmi tüzérség
lelőtt egy t á m a d ó bombázót. ( M T I )

I l i n d c l infézhedést m e g h o z t a k L e n i n g r á d

negyedévre

szó, hogy Moszkva és Londön közt teljes megegyezés jöjjön létre a követendő út és az alkalmazandó eszközök tekintetében.
(MTI)

Törökország kényes helyzete
Newyork, augusztus 23. 'Amerikai politikai
körök nagy figyelemmel kísérik az iráni események törökországi visszahatását. Á lapok ezzel
kapcsolatban r á m u t a t n a k arra, bogy az angolok és a Szovjet i r á n i akciója u t á n valószínűleg Németország is megteszi
ellenintézkedéseit
a Dardanellák
körül, aminek bizonyos előjelei már tapasztalhatók
Bulgáriában
és Görögországban, a török határ, mentén. A lapok megá l l a p í l j á k , bogy Törökország igen kényes helyzetbe kerül, mert döntenie kell, különben két
szék közt a pad alá csik. (KfTil

Canberra, augusztus 23. Az ausztráliai parla/
ment külön ütésre ült össze és több fontos kérdést tárgyalt. A vita során Menzies kijelentette,
hogy Ausztrália minden lehelő segítséget megad *
Szovjetnek. Máris nagymennyiségű
nyersanyagot
küldtek a Szovjetunióba. Nem akadályozza még
ezeket a szállításokat a kereskedelmi szerződés
hiányának ténye. (MTI)

Amerika hadidnyagszállllása
a szovjetnek
Newyork, augusztus 23. A NTI jelenti: A Newyork Iierald Tribüné szerint rengeteg híresztelés
kering a Szovjetnek nyújtandó amerikai segítségről, többek között azt mondják, hogy a Szovjet
egymilliárd dollár értékű hadianyagot kért. E
hadianyagnak 10 százalékát állítólag már a legközelebbi hetekben leszállítják. Az Egyesült-Államok hadfelszerelésének tisztviselői azonban kijelentetlék, kétséges, hogy ilyen rövid idő aUtl
elszállítják a kért hadianya'g 10 százalékát. (M l l )

Leszállásra kényszeritettéif
Vorosilov futárrepülőgépét
Berlin, augusztus 23. A NTI jelenti:
Voros i l o v tábornagynak az északi szovjet haderők:
főparancsnokának futárrepülőgépét a német gyalogosok leszállásra kcnyszeritclték. A repülőgépen a szovjet főparancsnokság igen sok fontos'
ir a ta cs adata volt. (MTI)

Cserkaszl város elfoglalása
Berlin, augusztus 23. A NTI értesülése szerint
teljes erőyel folyik a küzdelem azért a néhány
dnyepermenti hídfőállásért, amely még a bolsevisták kezén van. A Dnyeper mentén fekvő Cscrkaszi városában a bolsevisták a házakban torlaszolták ej magukat. A német gyalogosok rnakaes
utcai harcokban gyorsan megtörték a szovjet csapatok utolsó ellenállását is. A várost sikerült elfoglalni. (MTI)

Támadás brit repülőterek ellen
Berlin, augusztus 23. A NTI jelenti: 1 A német
harci repülőgéippknek szombatra virradó éjszaka
végrehajtott eredményes támadásai több brit repülőtér ellen irányultak. "Washtól nyugatra és
északnyugatra 2 repülőtéren több tüzet figyeltek
meg repülőgépszinekben és a repülőtér berendezéseiben. Pénteken a német légi haderő támadásai'következtében elsüllyedt egy 1000 tonnás b i h
kereskedelmi hajó Gieat Yamíouthtól keletre, s
brit déli és délkeleti uai t mentén (M I I , ,

I

t l e l m a g l a r o r s z a ö
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Wavel Kinevezése
London, augusztus 23. A Reuter-iroda jelenti:
A király Sir Archibáid W a v e l i t föhadscgéddé'
nevezte ki. A kinevezés semmiben sem befolyásolja AVavell beosztását,. (MTI*

Roosevelt Siéliön beszédei mond
Washington,

augusztus 23. A

jelenti: Roosevelt

beszédet mond

hétfőn

este a

n e ü y e s

EXTRA SZUPER

Stefani-iroda

Hyde-Parkban

m, amerikai m n n k a ü a n e p alkal-

mából. (MTI)

•

Igazoló euárás a voltjugoszláv
hadseregbeli tisztek, tisztjelöltek, karpaszományosoK
és altisztek részére
Budapest, augusztus & A honvédelmi miniszter a jugoszláv megszállás alól felszabadult Délvidéken a megszállás alatti magatartásukra vonatkozólag a tisztek, tisztjelöltek,
karpaszaiaanyosok es altisztek igazolási eljárás alá v o n i i á t
rendelte cl. Az igazolási eljárás
megindítását
minden tisztnek, stb. és altisztnek saját maga >»k
kell kérnie, ha rendfokozatát és tisfcti, iüetö'eg
altiszti, jellegét a honvédségben megtartani kívánja. Az igazolási eljárást kérelmezhetik a régi
haderő állományából származó, vagy a jugoszláv
hadseregben szolgálatot teljesített volt hivatásos
állományú tisztek, továbbá altisztek, tekintet nélkül korukra és rendfokozatukra, valamint arra,'
bogy a jugoszláv kincstártól, ha nyugdijasok vol-i
tak, élveztek-e nyugellátást, vagy sem, továbbá a,
volt cs. és kir. hadseregben, ijlétőleg a volt m.
kir. honvédségben, továbbá a jugoszláv hadseregben tartalékos tiszti, illetőleg tisztjelölti rendfokozatot elért személyek és végül a régi hadseregben tiszti vizsgát tett, valamint a jugoszláv hadseregben tisztjelölti képesítéssel rendelkező, illetőleg oly karpaszományosok. akik a jugoszláv hadseregben magyarságuk miatt tiszti kiképzésben
nem részesültek, de a magyar törvények értelmében erre tekintetbe jönnek. A hivatásos állományból származó személyek, akik a honvédségben tovább szolgálni akarnák és későbbi ténylegesitésre
törekszenek, ha 30. életévüket nem töltötték be
még, az igazolást haladéktalanul, de legkésőbb
szeptember 15-ig kérelmezzék nuignk ellen a terii'etile* illetékes bonvéd kiegészítő parancsnokságtól. A nem hivatásos állományból származó tisztek és karpaszományosok* az igazolást az' illetékes
árási, városi katonai parancsnokságok ezév október 1-től december 31-ig terjedő időben fogják
lefolytatni. A felszabadult területen lakók a leniekről hirdetmények utján értesülnek. A CsonkaVlagyarországba, ideértve a korábban felszabadult Felvidéket, Kárpátalját és Erdélyt is, költözötteket az esetben, ba a felszabadult Délvidékről
jóitok, ezúton hivja fel a honvédelmi miniszter
arra, hogy amennyiben tiszti jellegüket a m. kir.
honvédségben rendezni kívánják az igazolásukra
vonatkozó eljárás megindítását, ha hivatásos állományból származnak, a területileg illetékes kiegészítő parancsnokságnál ezévi október t-ig, ba
nem hivatásos állományból származnak, 1941. október 1. és december 21-ike között annál a járási,
városi katonai parancsnokságnál kérjék, amely az
utolsó felszabadulás előtti lakóhelyük szerint illetékes. A kérelmet Írásban kel] az emiitett parancsnokságoknál előadni, amelyek az igazolási
igényüket bejelentett személyeknek a szükséges
nyomtatványokat megküldik és féwdetes utasítással szolgálnak.
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BEMUTATJA, R A T A R R Ó L SZALLITJ A

KOVÁCS
VILLAMOSSÁGI

S

TESTVÉREK

ÉS MŰSZERÉSZET! V Á L L A L A T A , PETŐFI SÁNDOR SUGARÚT H9. Tel. 33 M

k a p h a t ó

C s á n y i

rádió- és villamossági szaküzletében.

Standard rádiókat raktárról szállít

A n t a l

Feketesas u. 12.

Sit n M

Telefon: 10-51,

rdófókat Deinmoiid

Deutsch Albert kft. M e t e o r Csillárgyár
egyedárusitása
Szeged

s z e g e d
Kárász u. I I .

Telefon: 18-71

Diifalanai

aemiiíafia

réfil rádióiái becseréli
I

s z u p e r

Kelemen Márton
Kelemen utca 11 szám

Kedvező

részletfizetés

Kárász u.

II.

Telefon: 33- 76

Horuuonos és vitaminos
arcvizek, krémek, olajok, púderek. Szeplő elleni fényvédő szerek.

ftelí

er

O s z k á r n é

kozmetikai
intézete
Szeged, Dugonies-tCr .11, L em. Telefon 36 (12.
Arcápolás Szépséghibák, szemölcsök, szőrszálak végleges eltávolítása.
Fénykezelés.
lanttványok kiképzése
Olcsó bér let, endszer.

D É L M A G Y A R O R S Z Á G
VneiiT-nqp 1941 ang"«7tns
zgz

HítalmíS leliesilményü. valtóóramú. sá*Ara f 295&v
nyújtón «úts-szuper. Hal hullámsáv, nyui-'
falléiramé InagversenyradiO. * iMlótedmika minden lehet&ségét kihasznál)* 13-51, 122 600 és 6?töbÓ& m-l»
i « 5 „ lotl rövidhullámú sávok, szelektivitás§ szabályozás, mély- és magashangkieme- \
aradén állomás vehető. Rövidhullámon 7 nyújtott sav. Szabályozható érzékenység. Zavar- és títtyszéré. Onís
v lés beszéd, zene és hclylkaptsoló, j-|
allomas skaln 200 adóólloméssal. Hnngszlnskalálan 18 hangszer és 5 emberi hang. nyomégombes szabélyo.
• Ugyai^z univerzális kivilelhea. típus 277u °
xdssal. 16 állomás motorbeóllitassai. Kombinalt hangszOrtk. Hanglabirintus. Különleges grammolon zaliitiivel. Tavvezerlés Szinkrónéra. Térolő 50 lemezre. 7 stylusban. • Stylwonként mtgfelelé Itlar.

Telepes bötönd-szuper. Antenna, földelés .tó
. ''' .ésvillanytsallakozasnélkul. Beéplleu keret- ||
* antenna. Rövid-, kózep- és hosszúhullám, Jjj
kilőné szeleklivilás. Dynamikus hangszűrő ají

gNagyteliesitményú, yarazsszemes közép' szuper Rövid-, közép- és hosszúhullám,
lading-szabályozás, rendkívüli szelek- Ar* f 380*"
tivitás. mélyhangkiemelés, három,
szinü átvilágított skála, luxus kivitel,!
\ Ugyanezen készülék egyen- és váltóáramú
'' kivitelben, univerzális, typus száma 23

WSKSS^wlR Váltóaramü kisszuper. baRMit-szekréroü
ben Rövid és középhullámra, rendkívüli
szelektivitás • U e. közép- és hosszúhullámra, típusszáma 232. • Windkét^
típus univerzális kivitelben ls készül.
Típusszáma 232u és 233u.
w-íjüssi
Ara f 2?

A

itinric\

f
itoinbimHíOh
a városházi uiüecszíásró!

(A Délmagyarország
munkatársától)
A délvidéki kinevezésekkel kapcsolatban
h í r t adtunk arról, hogy a város hivatalaiból eltávozott tisztviselők helyének betöltése bizonyos
'átcsoportosításokat tesz szükségessé n városházám Beszámoltunk azokról a behelyettesítésekről is. amelyeket a délvidéki kinevezések u|án
eszközöltek a torony alatt. A behelyettesítések
kervTn lópp-ipi votlziTr azoVtint.- 37 átcsonortnsítá-

Belvárosi Mozi
Vasárnap, hétfő
Iegszellesebb

magyar film!

lü€n vaun nem...?
Két órás boldog,

bufelejtő

nevettető

Váltóáramú, visszacsalolös Európa-vevö.
közép- és hosszúhullámra, dynamikus
hangszöróval. fényezett diófaszekrényben
18*..

Vaitőáramú nagy zenegép. A 277-es tsícsszuper és tökéletes villany-graamefón komblnerlója. CyónyOrQ kivitel, kristály pkk-up, grammolón-játék, különleges tíz«re|sz(lrtvel, speUóHs hangkortektló. » Ugyanez univerzális kivitelben 277 U<a tlpusszimmal

kapható

film:

soknak, amelyek a közeljövőben
szükségessé
válnak. E g y i k igen érdekes körülménye az átcsoportosításnak a községi bíróság
működésének kérdése. Ezzel kapcsolatban
úgy
hírlik,
hogy a községi, bíróság önálló ügyvezetése megszűnik. H í r szerint Szabó Béla községi bíró a
Zomborba távozott dr. Temesváry László helyére kerülne, az elsőfokú közigazgatási hatóságon. Ügykörét egyik verzió szerint Széli Béla
dr. kihágási bíró venné át, aki í g y ellátná a
kihágási ügyeket és a községi bírói teendőket.
A m á s i k verzió úgy^szól, hogy dr. Szabó Béla
az elsőfokú közigazgatási teendők mellett megtartaná azt a m u n k a k ö r t is. amelyet
eddig
mint önállóan m ű k ö d ő községi bíró intézett. Ez
a kérdés még ninVs végleges formában lefektetve a torony alatt, elintézése azonban rövid
idő alatt szükségessé váliik', mert az elsőfokú
közigazgatási hatóságon igen 6ok m u n k a v á r
elvégzésre és bár az ügyosztályon dr. Temesváry László létszámfcletti volt, félő, hogy mun-

Főszereplők:

J á v o r , M u r á t i L i l i és P á e o r
Ezt

meglőzi:

A legújabb UFA HÍRADÓ:
Az orosz front elsöprő eseményen Hitler kancellár és vezér az orosz front fölött. Felhőszakadás és sártenger mindenütt. Ember és
gép harca a bolsevistákkal és az elemekkeJ.
Magyar-néinet és orosz csapatok összecsapása
A moderu hadviselés ujabb meglepetése: a rohant Agyuk. Pétervár és Smolenszk veszély
övezetben. Ujabb olasz hadosztályok indulása
-a bolsevisták ellen.
S, 5, 7, 9

Váltóáramú asztali giammolon-radiókombináclá. Teljesítménye azonos a 255-ős
szuperral. Kristaiy-píclr-up grammofón, r 5«5.
különleges hangkorrektléval, túzórej/
szflréveL • Ugyanez univerzális kivitelben *
611
ssfesapí'-^au

Kor/óhan
FOLYTATÓDIK AZ OSTROM
A PÉNZTÁRUNK E L L E N I

LUtzow sasoh
A német légihaderő hőskölteménye

Kérjen

reszletcs

tájékoztatót

kakörét v a l a k i nem veszi á t s a
restanciák'
nagymértékben elszaporodnak. A polgármester;
rövidesen dönt az ügyben-

Nem lehet csomagot fe'adni
a tábori posták címére
Budapest, augusztus 23. A posta vezérigazgatóság értesíti a nagyközönséget; b'ogy a
femerült szállítási nehézségekre való tekintettel a tábori posták címére további intézkedésig
csomagot feladni nem lehet. ( M T I )

SZÉCHÉNYI

MOZI

MINDENNAP
3, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor
LUIS TRENKER gyönyörű filmalkotása Tirol
szabadságharcának nagyszerű lejezetéröl

FEGYVERRE

Felejthetetlen gyönyörű fejezetek a szabadság
és szerelem époszáról. A napóleont idők dübörgői történelme elevenedik meg egy szerelmi
regény kepeiben.
LUIS TRENKER, LI ISE ULRICH,
VARKONYI MIHÁLY
É s a legiijabb I F A - H Í R A D Ó .
Gyönyörű felvételek a keleti barctérről, Hitler
repülőgépen Minszk fölött. A magyar honvédek
hőstettei Ukrajnában.

Földet Kapott
tíz csongrádmegyeí vitéz
Budapest, augusztus 23. A kormányzó az Or.
szagos Vitézi Széknek a miniszterelnök álisl
. előterjesztett javaslatára az alant felsorolt
esongrádmegyei vitézeknek vitézi telket adományozott: vitéz Török Mihály volt tartalékos $
szakaszvezető földművesnek 9 kat. hold 1010
négyszögölet, yi|éz Takács György volt tárta*
lékos közvitéz földművesnek 9 kat. hold 1402
négyszögölet, vitéz Tóth István volt tartalékos tizedes földművesnek 9 kat. hold 977 négy.
szögölet, vitéz Szakállházi Lajos János ny. ft].
lományú csendőr alhadnagynak 9 kat. hold 1358
négyszögölet, vitéz Táborosi Mihály volt tartalékos-tizedes földművesnek 9 kat. hold 989
négyszögölet, vitéz Tápai István volt tartalékos szakaszvezető földművesnek 8 kat Hold 1384
négyszögölet, vitéz Prónai János volt tartalékos
szakaszvezető földművesnek U k a t hold 1146
négyszögölet, vitéz Papp István Gáspár volt
tartalékos őrmester malomellenőrnek 9 kat.
hold 1262 négyszögölet, vitéz Apró Antal volt
j tartalékos közvités földművesnek 10 kat. Hold
; 430 négyszögölet, vitéz Süli István volt tarlaj lékos közvitéz földművesnek 11 kat. hold 1511
„ négyszögölet. Mindannyiuknak a sövényházi
/ határban.. (MTI)

A káromkodók

Bemutatta és

syári feíféfel

mellett száiítífa

BIRBMEK mérnök

Takaréktár utca 8
Telefon: 29-28.

Siemens rádionm KXMJinfaija

Siemens rádiókat raktárról szaiiit:

Deutsch Albert kft. leleír
S z e g e d

Kárász u, 11.

Telefon: 18-71

egyedárusitása
Kársz u. 11.

S z e g e d

Telefon: 33-76

VÉTKLKÉNYSZKR NÉLKÜL BEMUTATJA, RATARRÓL SZÁLLÍTJA

KOVÁCS TESTVÉREK

VILLA M OKSÁGI Éö MŰSZERÉSZET! VÁLLALATA, PETŐFI SÁNDOR SUGÁRI/T 60. Tel. 33 09

• i ii ii,,

mammon

j "i

,

'

n

Kapható

C s á n y i

rádió- és villamossági szaküzletében.

A r i f a l

t

Dilfőianol bemutatta
mi rádióját becseréli

Kelemen Márton
( f e l e m e n u t c a 11 s z á m

K ^ d v i i x ö

r é s z l e t f l z e i é t

Feketesas ti, 12.

Telefon: 10-51.

Anfoiiescn hatiuaraucsa
a homnüunisfák ellen
Bukarest, augusztus 28. A belügyminisztérium a következőket közli: „Ezentúl
minden
kommunista tankolás fölfedezése után
Jntonesim államveeatö
parancsára
agyonlövünk
husz zsidó és öt tiemzsldó
kommunistát(MTIá

A horvát kormány rendeletet adott ki,
amelynek célja a káromkodás végleges le*
küzdése. Aki a rendelet ellen vét, vagyis
káromkodik, azt harminc napra lecsukják.
A visszaeső bűnösöket kéthónapi újabb el*
zárásra ítélik. A miniszter mindenkit felkér
arra, hogy a káromkodókat nyomban jelentse feL Kérdés, hogy a rendelet meg
tudja-e szüntetni a káromkodást. Mi ma*
gyarok nagyon jól ismerjük ezt a bűnt, ős*
idők óta küzdöttünk ellene, sokkal szigo*
rúbb rendelkezésekkel, mint most a horvátok. mégis némely vidékünkön még ma is
olyan szépen ki tudják cifrázni a különböző füzfánfütyülőket és jégenkopogókat,
hogy érdemes volna ezt megörökíteni és a
káromkodókat a müzeumban kitömve elhelyezni. Kétszáz évvel ezelőtt Dugonics
András iróijak az édesapja a kocsmában
emlegette keresztelő Szent Jánost, nem épt
pen a legájtatosabb módon. Arra Ítélték,
hogy ft nyelvét ki kell vágni. Csak hosszas
fáradozás és könyörgés után sikerült elérni, hogy a nyelvkivógást. pénzbüntetésre
változtatták át. Mária Terézia királynőnk
hat forintot fizetett mindenkinek, aki egy
káromkodók feljelentett. Viszont, aki káromkodott, annak mást fizetett. Ezek a fizetési tétélek suhogó mogyorófapáleában
voltak kiszabva. Például: „Ebadta!" „Kiítyateremtettel" Ennek a büntetése ötven
bot volt. „ördögadta í" „Disznóadta V negyven bot. „Ebugatta!" „Ebanyéd!" „Ebanyja
lelkei" 2S bot. „Láncos lobogós!" „Ménkű
teremtette!" „Fékomadlta!" A ragyogóját!" egész enyhe káromkodásnál: számított, tíz bottal már meg lehetett úszni. Aki
rosszat kivánt felebarátjának, azt később
már nem is számították káromkodásnak
í g y például nem büntették meg azt., aki .az*
_ mondta: „üssön meg a guta!" „Fusson ki
a szemed világa!" „A nyavalya törjön kü"
„Az ördög bújjék beléd!" vagy a „Ménkű
csapion beléd!" .
. Halálos bűnt követ el, aki Isten nevét könynyelmticn kimondja, vagy a szentek nevé«
emlegeti. Az átkozódó az egyház szerint
megérdemli a poklot. De bát miért, káromkodik a magyar? Azért, mert haragszik, w
hogy hirtelen nagy haragja milyen
nytíséges, a*, szavakkal akarja kifejemAkárhogy vén, mind®aképp<>n nagyon » « nya dolog a káromkodás, szokjunk le w »
szép szerével, ne várjuk meg. amíg I á " *
tatnak róla. 'A kütyafáíátl

Olasz katonai parancsnokság alá kerüli
a horvát tengerpart
Zágráb, augusztus 23. P a v e 1 i c s horvát államfő közleményt adott ki, amely többi között
ezeket tartalmazza:
Az olasz kormány közölte a horvát kormányhyal, hogy szükségesnek látja a Fiamétól Montenegróig terjedő
horvát partvidéket katonai készenlét állapotába helyezni. Ezzel1 kapcsolaiban a
tengerpart olasz katonai parancsnokság alá került, mert szükséges, hogy az olasz katonai parancsnokságnak megfelelő befolyása legyen a köz-

biztonság és a közlekedés tekintetében. Az intézkedéssel kapcsolatban dr. F a r c i c követet polgári biztossá nevezték ki és a ké.rdéses terület
egész igazgatását rábízták. Székhelye a I I . olasz
hadsereg főparancsnokságán lesz. A Fiúmétól
Spalatóba vezető vasutvonalat, valamint a táviróés távbeszélő berendezést katonai ellenőrzés alá
helyezték, a horvát hadsereg egységeit pedig ezen
a területen olasz parancsnokság alá rendelték.

DELMAGTAROHSZAG
Vasárnap, 1941. augusztus 24.
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11 szegedi egyetem mezőgazdasági kara
már az ősszel megkezdheti működését
flz egye'em feüesen kidolgozott fan f ervet juttatott el a kul'uszminísztériumfea —
Minden nagyobb befektetés ré kül meg tehet kezdeni az oktatást az egyetem
intézeteiben
(A Délmagyarország
munkatársától)
Még
néhány hét és megkezdődik a szegedi egyetem
u j tanéve, az egyetem most m á r nemcsak az Alföld, de a Bácska, a Délvidék főiskolája is.
A z egyetemen m á r megkezdődött az u j tanév
előkészítése, de azért még m i n d i g bizonytalan,
hogy valójában hogyan alakul m a j d a Horthy
Miklós egyetem második tanéve. A z már kétségtelen, hogy nem kezdődtek meg az építkezések," a közeljövőben nem is nagyon lehet számítani-azzal, hogy elkészül a központi épület
és az egyetemi könyvtár, az azonban befejezett
tény, hogy az egyetem kormányzati szervei
egyelőre nem kényszerülnek emigrációba, a
központi intézményeknek nem kell kiköltözaiök
a Dugonics-téri épületből. Az egyetem haladékot kapott a költözésre, a
megnagyobbodott
ítélőtábla pedig egyelőre a szük és alkalmatlan
ideiglenes épületben marad, legalább is a kő
fceljövőben. A z ítélőtábla természetesen
nem
adta fel jogait és szünet nélkül folytatja mindenképpen jogos akcióját, hogy visszakapja
Dugonics-téri régi széképületét. A tábla igénye
és visszaköltözése természetesen szoros kapcsolatban van azzal, hogy végre is u j központi
épületet kell építeni a Horthy Miklós egyetem
6zámára és az építkezés most m á r nem halasztható sokáig.

pedig Szabadkán bonyolítanák le. Ezzel a megoldással nemcsak a csonka egyetem egészülne
ki némileg, de Szabadka is kárpótlást kapna, a
belgrádi egyetem j o g i kirendeltsége helyett.
Hetekkel ezelőtt Szabadkán j á r t Szily K á l m á n
kultuszállamtitkár és részletes megbeszéléseket
folytatott A helyszíni szemle óta semmi sem
került nyilvánosságra a mezőgazdasági kar sorsáról.
A kérdést pedig a szegedi egyetem teljesen
előkészítette. A z egyetem tanácsa teljes és kész
tantervet dolgozott k i és azt felküldte a minisztériumba. Nemcsak a felállítandó u j kar
tantervét dolgozták ki, hanem rámutattak arra
is, hogy a szegedi egyetem intézeteiben minden nehézség nélkül meg lehetne kezdeni • a
meződasági kar m u n k á j á t annál is inkább, mert
minden szükséges felszerelés és berendezés rendelkezésére áll. A személyi kérdéseket is köuynyü szerrel meg lehet oldani, így a kultusztárcának. nem kerülnet nagyobb befektetésbe a
kar felállítása. Mindössze a néhánylagu segédszemélyzetet kellene megszervezni a kar részére
és m á r is megkezdhetné működését, legalább is
az első évfolyamok részére. Ennek m á r esak
azért is nagy jelentősége volna az elsőrendű
nemzetgazdasági szempontok mellett, hogy lényegtelen befektetés nélkül, az á l l a m i költségvetés megterhelése nélkül eredményesen lehetne segíteni a szakemberhiány szempontjain is,
Iiüvid idő alatt megfelelően képzett szakemberrel gyarapodna a magyar; közélet és a mezőgazdasági élet.

Ugyancsak tisztázatlan még mindig,
hogy
ttii lesz a szegedi egyetem mezőgazda-ági karával, ha m á r nem forog fent kétség abban a
tekintetben, hogy az egyetem egyelőre — hangsúlyozzuk: egyelőre — nem egészülhet ki a
jog- és államtudományi karral- A mezőgazdaA kultuszminisztériumba eljuttatott tervezet
sági fakultás ügyében pedig igen előrehaladott
kiemeli,
hogy a szegedi egyelem intézeteiben,
stádiumba jutottak az előkészületek, j ó f o r m á n
minden felmost m á r alig volna egyébre szükség, m i n t műhelyeiben, laboratóriumaiban
rendeleti uton intézkedni a kar működésének szerelés megvan ahhoz, hogy az oktaiást meg
megkezdéséről és ennek nem is lenne semmi lehessen kezdeni. Például az ásványtani, zocloakadálya, — sőt minden nehézség nélkül m á r giai és botanikai intézetekben a legjobban lemost szeptemberben megkezdhetné működéséit hetne megoldani az elméleti okta'ást, amelyhez
az egész nemzetgazdaságra és az - alföldre oly j á r u l n á aztán a szabadkai gyakorlati oktatás.
A szakemberhiány is megerősíti, hogy külön
nagyfontosságú tudományos főiskola.
akadémiai rendszerű intézmény felállítása nélEmlékezetes, hogy nemsokkal a Bácska visz- kül a szegedi egyetemen kell megoldani az alSzaszerzése után nagygyűlést tartottak Szegeföldi mezőgazdasági felső oktatást
Annyira
den a Bácska minden jelentősebb városának
kidolgozták a tantervet, v a l a m i n t a szükséges
bekapcsolásával és a nagygyűlés egyhangúlag
tervezetet, hogy m á r most az ősszel, az u j tankérte a mezőgazdasági kar felállítását a sze- év megindulásakor megkezdhetné a m u n k á t a
gedi egyetem keretében olymódon, hogy az el- mezőgazdasági kar, csak éppen fel kell állíméleti oktatást Szegeden, a gyakorlati tanítást
tani. Még az sem lenne késő. ha most adnék ki
a megfelelő rendele'.et, a szegedi egyetem aa
idő előrehaladottsága ellenére is megkezdhetné
M i n t í e a K i
f i ^ y a l m e i a e !
az oktatást a mai keretek közölt kisebb kiegéigazan jói csakis P a r a d í vendég őj&öen szítéssel a kidolgozott tanterv részletei szerint.
(Fejtámadás-u. 20.) szórakozhat! A tágas termek,
kellemes kert, a modern kettős tekepálya minden
H i r szerint a kultuszminisztériumban most
igényt kielégít Kitűnő italok, ételek, családihs foglalkoznak a kérdéssel. am : or Szily K á í m á :
kiszolgálás es szolid árak mellett. A söntésben
államtitkár részletfes jelentést tesz a Szabad
reklám ár a k. A hangulatot FARKAS LACI tánckán szerzett tapasztalatairól és ezeket, egybezenekara emeli. — íár6asagok ré6zére a teke.
vetik a szegedi egyetem tervezetével. Termépályán esték még foglalhatók. Szíves pá-t fogást
kér ozy. I»ARADI MIHÁLYI?É vendéglős,
301 szeiesen először meg kell oldani a szervezeti

m i n d i g vigyen m a g á v a l 1 üveg valódi

DIANA

sósborszeszt
El

sem

t u d j a képzelni', hogy hányszor Ss

hányféle esetben lesz hálás ezért a j ó tanúsért.

A

D I A N A sósborszesz
biztos hatású első segítség számos alkalommal.
Közismert és világszerte népszerű mint bedörzsölőszer. P o m p á s toroköblitő, fertőtlenítő szer,
szájvíz. Belsőleg, cukorra cseppentve, m i n t felfrissítő, fájdalomenyhitő
tásokhoz m i n t

készítmény;

boroga-

hűsítő, Csillapító és megnyug-

tató szer} orrba szippantva, vagy szájon át belélegezve, mint

frissítő, felüdítő,

vérkeringési

fokozó szer fejti ki sokoldalú, de m i n d i g bevált
hatását.
MINDENÜTT

KAPHATÓ!

ós félettesi kérdéseket, nevezetesen azt, v á j j o n
a legfelsőbb mezőgazdasági oktatás továbbra
is a földmivelési minisztérium
hatáskörében
marad-c, vagy pedig ez a fontos oktatási kér*
dés is a kultuszminisztérium alá kerül, m i n t
a legfőbb oktatási ügyek központi felügyeleta
cs irányítása alá. Minden szempont azt indokolja, hogy a kutuszminisztérium fennhatósága
alatt egyesítsenek minden oktatási kérdést és
uyilvánvaló, hogy nem lehet akadálya annak
sem, hogy a legfelsőbb mezőgazdasági oktatás
ügye is a kultuszminisztériumhoz
tartozzék.
Ebben az esetben pedig igazán nem volna semm i akadálya annak, hogy a szegedi egyetem
kiegészüljön a mezőgazdasági fakultással cs az
m á r most, még az ősszel megkezdje — legalább
az első évfolyamok számára — az ok'atást. A
kultuszminisztériumnak a közeljövőben várható döntését a legnagyobb érdeklődéssel várják.
K á r volna még egy évet elszalasztani, amikor
minden nagyobb befektetés és megterhelés nélk ü l m á r most felállítható a szegedi egyetem
mezőgazdasági kara — csak éppen k i kell adni
a rendeletet

• Csak a kor lesz szép 1 C 7 T II I
a lakása, ha bútorát "J J % ^j.
V "ír | í " j f
ri. \
n á l u n k vásárolja I r l L 9 I L

Bútorcsarnoka
Szendrényi Géza és Társai,
ázeged. Dugonics-tér 11.
Tel > fonsz am: 11—28 » 9

^

Félíx-gyógyfürdő

Nagyváradtól 8 kilométer.

Cseh és Morvaországon kívül a nőmet és az os»tiák Szilézia. Lausitz, Alsóausztria és természetesen — a magyar Felvidék,
MASSARYK

Augusztus hó 25-től kezdve leszállított

utószezon-árak

49 & hőfokú, kénes rádiumos héwizforrás. — Reuma, csu*. ischiás, izületi bántalmak, női betegségek ellen, csonttörés után utolérhetetlen gyógyhatású melegfürdők, iszappakolás. _
STRAND II!

Egész éven át nyitva

Képes tájékoztatói díjmentesen küld: Fürdöisatgatóaág, FÉLIX-FÜRDÖ, Bihar-vm.
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II középeurópai bizottság német csoportjának
vezetősége Magyarországra látogat
Budapest, augusztus 23. Amint ismeretes, mintegy másfél hónappal ezelőtt Budapesten megalakult a középeurópai gazdasági bizottság magyar
ssoportjii. A bizottság működésének célja, hogy
Előmozdítsa és szorosabbá fűzze a magyar mezőgazdaság. ipar. kereskedelem és közlekedés, valamint a hilelszervez.et közép- és kcleteurftpai kapcsolatait. A magyar csoport röviddel megalakulása után közvetlen érintkezést létesített a német
csoporttal, amikor annak vezetőségét és tagjainak egy részét augusztus 25-től szeptember 4-ig

Magyarországon látja vendégül. A magyarországi tartózkodás programján elsősorban a két országot és Délkeletenrópát érintő megbeszélések,
valamint gyár- és üzemlátogatások
szerepelnek,
de sor kerül arra is, hogy bemutassák a német
vendégeknek Budapest és a magyar vidék látnivalóit. Remélhető, hogy a gazdasági tárgyalások,
valamint a gyáraknál és bányatelepeknél teendő
látogatások hozzá fognak járulni a két ország
gazdasági kapcsolatainak még szorosabbá
való
kiépítéséhez. (MTI)

A csch férhépltábora
A cseh nagyhatalmi törehvtsek heresztmefsiele Kramarz, Klofác,
Plassa rtjh es Denes hazug leraepetben
Jelentettük, hogy Benes Amerikában
olyan térképeket terjeszt, amelyeken
Magyarországot teljesen eltünteti ék a
föld színéről s Magyarország •NagyCsehszlovákia* egyik bekebelezett tartományúképpen szerepel.
A híradás senkit sem lep meg. A térképek
szerkesztése és terjesztése hagyományos
módszere a pánszláv eszméken felnevelkedett s később nyugati »demokráciák- csatlósaivá szegődött cseh politikusoknak. A térkép csak egyik alkatrész a csehek sokféle történelmi pimaszságában. Amig az Osztrák-Magyar Monarchia fennállott, a »hüségcs« csehek inesterkedései ellen nem
volt orvosság. Bécs és Burg vakon bízott ezekBbn a sokféle szinü árulókban s tökéletesen megbízott bennük. A nagy bizalom következményeit
jól ismerjük. Legalább is nagy vonalakban. De
a csehek árulása nemcsak
abban
nyilatkozotl
Meg, nmit mindnyájan ismerünk: a cseh ezredek
átszökése az oroszokhoz és később a cseh. légiók
megalakulása csak egy kis fejezet a nagy egészből. Kevesen tudják, hogy Prága már a világhV
bofu kitörése előtt nagyhatalmi szerepről ábrándozott s a »hü csehek már előre kitervelték a
Monarchia és Németország igen alapos feldarabolását. Egész Európát és az amerikai
kontinenst is behálózó propagandájuk már a világhá
ború előtt és alatt szorgalmasan szerkesztette a
'érképeket s Benes most sem tesz. mást. rsafc
folytatja n nagyétvágyú rseh aspirációk hagyományait.
v cseh

él'valit

Ha visszapillantunk
n múltba,
emlékezünk
»Óg arra, bogy a cseh hírverés mindenféle szellemi és politikai eszközzel azt a hazugságot akar'a a világgal elhitetni, hogy Oroszország, min: a
leghatalmasabb szláv ncp. fel akarja szabadítani az összes szláv népeket a Monarchia uralma
alól Ebben a hirversében a szláv népek felszabadítását hirdető gondolat egyesitette a pánszlávizmus »épitő« tendenciáját a gyűlölt Monarchia
szétrombolására irányuló cseh étvággyal és a
csehek nagyhatalmi étvágyával.
Ez a vágyálom teljesült is ugyan, csakhogy
tgcszon más tényezők közbejöttével és egészen
más formában, mint ahogyan azt a csehek eredetileg elképzeltek. Es az, ami a világháborút követő békeszerződésekben a csch
ábrándoknak
megvalósutásaképen
mégis IctrejöUA
torz és
szörnyszülött mivoltából is a lényCget képviselte a cseh vágyak szempontjából: Csehszlovákia
megalkotó-óval a maroknyi nép erejét és adottságait messze túlhaladó
nagyhatalmi
seereuet
kapott.
A nagyhala lm: szerep volt az igaxi ás lényepes alkotóeleme a csehek undorító politikai szereplésének. Xasytiatelmi
szeren**
hivatást

akarlak mindig s a történellni megítélésben a csehek pánszlávizmusa éppúgy hazug üzleti fogás
volt, mint minden más tájékozódásuk a múltban.
Csak magukhoz voltak őszinték, amikor azt tűzték ki céljukul, hogy Középeurópa kisebb népei
Tölött hatalomhoz és irányító szerephez jussanak.
Már a világháborút megelőző években fantasztikus elképzeléseket vetettek papírra s a térképgyártás szenvedélyükké vált, amelyből _
ugy
látszik — már sohasem tudnak kigyógyulni. Ezek
a térképek legbeszédesebb
bizonyítékai annak,
bogy a hivatástudattól megrészegedett csehek miképpen képzelték el azt az Európát, amelyben
dudások akartak lenni hol Oroszország, hol a
nyugati demokrációk árnyékában.
KRAMARZ

ALMA

Az első cseh térkép — amely a nemzettvozi
diplomáciában nyilvántartható — közvetlenül a
világháború kitörését megelőző hetekben készült
el. Eszmei apja K r a m a r z volt, az a cseh politikus, aki orosz védnökség alatt egy nagy európai szláv birodalom ábrándját melengette keblében. A világháború kirobbanását megelőző hetekben Kramarz kihallgatást kért a bécsi orosz
nagykövettől. Átnyújtott annak egy emlékiratot
és annak kiegészítéseképpen egy térképet. A térkép a' Kramarz-féle nagy szláv birodalom körvonalait húzta meg. A határvonal magában foglalta az egész orosz birodalmat, Keletponoszorszs'igot,
Galíciát.
Magyarországból
Kramare
•csak* a Felvidéket kanyarította le egészen Vácig. De elképzelésében egészen odáig ment, hogy
Magyarország megmaradt részeinek megkerülésével egy folyosót akart a Balkánon tervezni a
nagy délszláv birodalomig, amely a déli szláv
népeket egyesitette volna magában.
Ugyancsak a világháború kitörése előtt, 19M
májusában született egy másik térkép. Érmek mestere K l o f á c volt, a későbbi csehszlovák hadügyminiszter. A térképet Hamis
K u f f n e r , az
egyik cseh lap sserkesztöje rajzolta meg Kramarz utasításai alapján. Ez a térkép ismeretlen,
prágai orosz konzulnak nyújtotta ét azzal a kéréssel. hogy továbbítsa
Szentpétervárra S z a - .
s z o n o f f orosz külügyminiszternek. Valószínű,
hogy a térkép sok rokonságot mutatott Kramarz
elképzeléseivel.
A harmadik térkép már a világháboru kitörése után készült néhány hónappal. Vladimír S i s
De Klofác megirja emlékirataiban, hogy azt a
cseh politikus készítette s juttatta el az Antanthatalmak diplomáciai képviselőihez. Ez a tárkép már nem a minden szlávok egyesítésének
gondolatét képviselte az » j európai rendezés esetére. A cél és az alap a Mouárchia és Németország feldarabolása volt s • romok fölött épült
volna fel BT ui Crthorseág, Mint alkotó elemek
ott Meteoritek volna a kővetkező tartományok:

TÉRKÉPEI

Massaryk
maga is szenvedélyes térképgyártó volt. Első térképéi 1915-ben juttatta el a
Downing Street 10. alá Edward G r e y kezébe.
A térkép és a bozzája tartozó emlékirat egy középeurópai szláv állam határait buzfa meg, természetesen a csehek hegemóniájának
biztosításává]. Ez a terv magába foglalta a cseh és more
va területeket a Szudéta-földet és a magyar Felvidéket is.
Massaryk étvágya közben megnőtt és cgv év
umlva, 1916-ban már uj térképet küldött Londonba. Massaryk ceruzája most már lendületesebben
működött és az uj Csehországot megnövelte a bor*
orvátországi szlovénekkel s birodalma északi és
déli területeit Magyarország rovására
folyosóval kötötte ősszé
London egyik térképre sem válaszolt. A korridor terve a szerbeknek Sem tetszett. Belgrádnak semmiképpen sem volt rokonszenves, bogy *
farkasétvágyu északi testvér az ő remélt falatjába is beleharapott
K U F F N E R UR ELAJÁNDÉKOZZA

EURÓPÁT

A csch térképgyárosok
következő alkotása
1917-ben született meg. A térképet Massaryk utasításéra Hamta K u f f n e r rajzolta. E z ' a téikép
aesopusi mese békáját juttatja eszünkbe. Csehország határait ugyanúgy vonla meg. mint ahogy
később,
a
páriskörnyéki
békediktátumokban
Csehszlovákiát kialakították, ám a
telhetetlen
Kuffner egész sereg érdekörezetet kívánt köri-

Makacs fiéffáfás
ellen legfőbb a
L

A

E

I

N

N

T

Z

I

I

M

N

G

I

E

G

R

R

-

A

T

É

I

Ű

N

Kapható egyedül
L e i n z i l l g e r i r á g y i t t t t t r b a a ,
•

Szeged«»Csoagr&dl

palotában

tésnek a zsiros pecsenye mellé. Cseh protektorátus alá akarta vétetni az Elba és az Odera közötti német területeket egészen Berlinig. Bajorország keleti részét, majdnem egész
Ausztriát,
Galícia kivételével. NagylMküen Lengyelországnak ajándékozta Kelctporoszorsrágot, Stettint és
az Északi-tenger partvidékének egy szakaszát. A
Felső-Rajnát kegyesen átengedte a franciáknak.
BENES SEM HIÁNYZOTT
Benes maga. a nagybatalmi cseh ábrándok leg
buzgóbb ügynöke, aki az epfész világot elárasztotta hamis statisztikákkal és hazug emlékiratokkal, csak a páriskörnyéki béketárgyalások során lépett be a térképgyártók sorába. A békedelegációkat étrképpel és emlékirattal ostromolt?
meg.
Mint mindig, igen > szerény* volt. Azt sürgette, hogy az uj cseh államba sorozzák be Morvaországot, Sziléziát, Lausitzo*, Alsóaus/.tria cgv
részét, a magyar Felvidéket s ráadásul tereintsenek korridort Jugoszláviával. Elgondolásának
lényege az volt, hogy Németországot és Magyarországot nagyon ajánlatos lesz mentől alaposa*.
ban meggyengíteni és elválasztani egymástól.
• *
Versaillesben és Trianonban az egész Európa nagy veszedelmére győzött Benes álláspont/
Többek között megalkották
Csehszlovákiát
is
Botcsinálta hatalom volt Alapjai árulásra
é:
hazugságra épültek. Bottal is keltett
eltüntetni
Európa testéből ezt az erkölcstelenséggel telitet'
tűzfészket.
,.
S Benes W most ráérő idejében újra térképeket rajzolgat unalmában és ismét a régi becste
lenség ábrándjait szövögeti.
A Massarikok. Benesek, Kramarzok és Klója
cok Csehszlovákiája azonban eltűnt a féld felszínéről s azzal együtt semmisült meg az
ar
Európa is, amelyben hazugsággal és árulasso?
országot lehetett alapítani.
Benes Eduárd u r soha többe nem kerülhet
abba « boídog helyzetbe, bogv « prímet fújja
•
cseh dudán a világpolitikái csárdában..

. (-*

Közepes termésről számol be
a földművelésügyi miniszter
jelentése
A z egész országban csak a szegedi és a szekszárdi gyümölcstermelő kerületben volt Jégverés
Budapest, augusztus 23. A földművelésügyi
miniszter szombaton adta ki legújabb jelentését a terméshozamról és a mezőgazdaság állapotáról. A jelentés szerint az elmúlt három hót
első felében az esőzések kisebb-nagyobb mértékben hátráltatlak az aratási ós cséplési munkálatokat, az időszak második felében azonban
az időjárás kedvező volt a munkálatok folytatására.
A búza aratását az északi és észak-keleti
Kegyvidék kivételével mindenütt befejezték. A
cséplés még folyamatban van. A eséplési eredmények több helyen várakozáson alul maradtak. A vízkárok és kedvezőtlen őszi időjárás
miatt a learatott terüet a mult évinél kisebb.
Búzából ezidőszerint közepes termés várható.
A fozs aratását Máramaros vármegye kivételével mindenütt befejezték. Cséplését is
nagyrészben elvégezték. A cséplési eredmények
nem felelnek meg a várakozásnak.
Rozsból
ezidőszerint közepesen aluli termés mutatkozikAz őszi árpa cséplését befejezték. Á tavaszi
árpa öséplése még tart. Ezidőszerint közepes
termés várható tavaszi árpábóL
A zab korai vetését learatták és Csépelik- A
korai vetések általában jobb termést adnak;
mint a későbbiek. Zabból ezidőszerint közepes
termést várnak.
'A kapásnövények közül a kukorica jól fejlőjük. Beéréséhez azonban feltétlenül hosszú és
meleg őszi időjárásra volna szükség. Különösen áll ez a késői vetésű kukoricákra. Ezidőszerint a kukorica közepes termést igét.
'A burgonya késői fajtái is erős fejlődésben

vannak és a gumók szép számban mutatkoznak.
További fejlődésükhöz m á r csapadékra volna
szükség. Burgonyából ezidőszerint jó közepes
termés várható.
A cukorrépa is jól fejlődik, helyenként azonban már esőt kíván. Cukorrépából ezidőszerint
jó közepes termés mutatkozik.
A kerti vetemények
azokon a vidékeken,
ahol elegendő csapadék volt, igen szépen fejlődnek. A koraiak általában jó termést adnak.
A gazdasági növények közül a magkender terméshozama közepesnek mondható. A rostkender csak közepes termést ad- A rostlen terméshozama közepesnél jobb. Az olajlen a közepesnél valamivel gyengébb termést adott.
A takarmányfélék
közül a lóhere második
kaszálását igen j ó szénahozammal mindenütt
befejezték. A lucerna harmadik kaszálása jóminőségű és kielégítő eredményt adott. • A maglücernák termése jónak ígérkezik. A bükkönyfélék szénahozama mellett a maghozam is jó.
A rétek szénahozama általában nagy volt, a
minőség azonban csak közepesA gyümölcsfák közül a szilva közepes termést igéi. Az alma és körte téli fajtái jó és
közepes, egyes vidékeken csak gyenge-közepes
termést adnak. Sok a férges és lehullott gyümölcs. Az őszibarack késői fajtái érésben vannak és ahol le nem fagytak, ott jómiuőségű, közepes mennyiségű termést adnak. A szöllő fejlődésére az utóbbi hetek időjárása kedvező volt.
Jégverést a szekszárdi és szegedi kerületből
jelentettek-

DÉLMAGYARÖRSZÁG
Vasárnap, 1941. augusztus 24.
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Izgalmas percek következtek. A pincérek;
közül néhányan a kibic ezúttal hivatalos szerepét töltötték be a kártyázók melleit, de a
társaság egyik férfitagja: foghijjas, vén bandita, minthacsak az amerikai
gangster-filmekből lépett volna elő, hamarosan borravalót
csúsztatott a kibicelésre beosztott pincér kezébe s valami ürüggyel elküldte az asztaltól.
Időnként pincér-nirnökök érkeztek aszta-/
lünkhöz s elmondták, hogyan alakul a gangstertörténet fináléja:
Az asztal alatt lábnyomással adnak jelt
egymásnak a banditák, — lihegte egy fiatal
pincér lázas izgalommal- — Megtudtuk
azt
is melyik a két bandita és kik az áldozatok?
A bandita-főnök a foghijjas vénember volt,
bűntársa pedig egy sáppádt, vékony
fiatalAz áldozatok egyike idősebb nagykaSZlnp^di t d n c S Z a k O k r a . Fogyasztó és kondíció tréning ember.
nizsai marhakereskedő, másika pedig egy körcsoportban és külön órában. Ort'ioiáj gyógy'orM orvosi vizsgálattal és alegmoder- nyékbeli. javakorbeli jegyző.
Az idősebb bandita megérezte, hogy vihar
nebb felszereléssel, letentkczés 28,29 és 38 án d. u 5-f-ig. leák Ferenc n. 22. Teleta? 21-51
készül s hirtelen felállott, m i n t h a
rosszul
érezné magát. Engedelmet kért a távozásra s
eltűnt a folyosó irányában. Eltűnése azonban
csak időleges lehetett, mert egyik
Sheríok
Holmesünk követte. Mint később megtudtuk,
összeharácsolt pénzét próbálta elrejteni
egy
mellékhelyiségben, hogy a razzia során ne találjanak nála nagyobb pénzösszeget...
Amikor az idősebb kártyabandi la vissza(A Délmagyarország munkatársától) Szo- vezetének, bent, az esős napokra szánt kis ét- tért, bekövetkezett a bűnügyi dráma fináléja,
a gangsterek leleplezése. A két detektiv előlékatlanul mondén élet lüktet az idén a balaton- teremben heves kártyacsatiák
folytak.
Két
füredi öreg fák árnyékában, ahol más eszten- szegedi urat is láttunk ott igen gyakran pett, igazoltatás és kártyavizsgálat következett, majd a két delikvens helyszíni kihallgadőkben leginkább öreg, betegszivű emberek
bridge-fljtörésekbe elmerülve, természetesen
üldögéltek és csöndes nyugalommal követlék a legjobb balatonfüredi bridgelők társaságá- tása. A foghijjas vén gazember gengsterhe*
illő elszántsággal tagadott, a fiatalabb azona karcsú vitorlások tovasuhanását a zöldesen ban- Ok is- tanúi voltak annak a gangster-filban sáppadt, ideges volt és remegett, m i n t »
csillanó víztükör h á t á n . . . Az idei nyár meg- mékbe illő jelenetnek, amelyről beszélek.
nyárfalevél.
A két áldozat magatartása csováltoztatta Balatonfüred
képét: a
Balaton
Kora délután óta forgatta a kártyalapokat
túlzsúfoltságából jutott a ^szívbetegek mek- egy négytagú férfitársaság a belső étterem- dalatos volt. Arcukon meglepetés és bámulat
kájának« is s olyan elevenség szállta meg a ben. Deiután gvönyörü strandidö volt, a Ba- tükröződött, egyik sem se itelte, hogy két kártyapartneriik kifosztó kukra szövetkezett.
más esztendőkben talán kissé túlcsendes für- laton hűs hullámai csalogatták még azokat
— ötszáz pengőt adnék, ha a feleségem
dőhelyet, amilyenre rég nem volt példa Bais, akik a szénsavas fürdőkurának hódoltak
latonfüred történetében.
és az európai hirü balatonfüredi
»szódaviz- nem tudná m e g . . . — sóhajtozott az egyik,
Ez a világias, eleven élet, a lüktető fürdő- fürdő* kedvéért látogattak el a Balatonra. A az, akit Nagykanizsától Balatonfüredig köveidény magával hozta azt is. hogy érdekes ese- négytagú kártyázó társaságot
azonban nem tett a két vakmerő szélhámos Mint kiderült a
mények, egv csöndes fürdőhely számára
ta- csábította sem víz, sem napfény, s^m levegő; * detektívek elbeszéléséből, a két kártvabapd5t«
lán szenzációk szinhelve lett
Balatonfüred, ben ültek a fedett étteremben és szinte kábu- n>ég Nagykanizsán megfigyelte a marhakenevkedót, amikor jó vásárt csinált s tudták, hogy
szerintem: a »magvar tenger* szépségének ko- latban, játszottak.
r o n á i a . . . A mondén fürdőélet ugyanis BaAmikor társaságom
betelepedett, — nem Balatonfüreden akarja elmulatni a nyereséatonfüredre vonzotta azokat is, akik az ema kártya, inkább a hűvös éjszaka miatt —, a gét. Az egvik. a fiatalabb előrentazott s az
ieri hiszékenvségből. a szürke lelkek
örök
félhomályt csak egy falilámpa gyenge világa
kalandvágvából élnek; odavonzotta. mint
a
törte meg. A kártyázók nem engedtek világosIAVASSZAL ÉS NYAKON HASZNÁLJ A A
fény a pillangókat nvári éíszakák
idején...
ságot gyújtani, zavarta volna őket a fény . . .
Ezekről a »r>illangókról« szeretnék elmondani
Hamarosan megtudtuk, hogy megfigyelés
néhány érdekes adatot, amint következik:
alatt állanak. A társaság két tagja a félhomály
leple alatt — hamisan kártyázott. Az étterorh
batása biztos.
Készíti
tulajdonosa kezdett gyanakodni rájuk, elüzent
Káríyabanditák
tündöklése
és
bukása..
a törvény őreiért s két szikár, szigorú arcú
Éjfélutánig szólt a zene, folyt a tánc a és élesszemű detektív m á r ott lappangott az
terraszra
népszerű » G v ő r f f y « - é t t e r e m b e n minden éj- üvegajtó mögött, amely a nyitott
szaka. Míg a lombos fák alatt "»tánc-aszfa!ton» nyílt. Nem kellett hozzá conandoylei fantázia,
SZEGED, Kossuth Lajos-sugárut 31. sz. Óva-J
fiatal párok hódoltak a modern táncok rit- hogy megállapítsuk: a hamiskártyásokat még
1701
-iodjunk az utánzatoktól!
ez
éjszaka
lefülelik
és
ártalmatlanná
teszik...
musának s a hűvös éjszakákat áttiizesitő él-

Franki Lili

t o r n a i s k o l á j á b a n a tanítás szept. 1-én
megkezdődik. Felvétel 2 es sei eves Kor tál a idtekos gimnasztika,
ballet, akrobatika

Ua'/ni&kádtyá&aU és atavity-pitlaHfyók
a tündécsvép Maíanfoiwdi nyaíban

t

Gréf-kenőcsöt!
Suriányi József

ii«*nt Rókus gyógyszertárai
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idősebb követte a kiszemelt
áldozatot, aki
mindenesetre bőségesen rászolgált a »p : ;li«
névre...
Egyébként minden úgy végződött, m i n i a
regényekben szokás: a bűnösöket lefülelték,
az áldozatok — költői igazságszolgáltatási —
visszakapták p é n z ü k e t . . .

A szőke tündér, a kutya
es a méltóságos
ur...
'A költői igazságszolgáltatás nem volt ilyen
kegyes ahhoz a méltóságos úrhoz, aki szintén
egy »pillnngő« hálójába kei üli
Balatonfüreden. liz a pillangó már stílusosabban aposztrófálható, mert nőnemű l é n y ' volt és úgy
tűnt fel Balatonfüreden, mint egy' csillogo,
aranyszárnyú, libbenő és kecses lepkecsoda...
Feltűnően szóké, karcsú, magas és az utolsó
budapesti divat szerint öltözött
hölgy volt;
senki sem ismerte, de mindenki érdeklődött
iránta. Hogy ezt hogyan csinálta, annak'külön története van.
Aranybarnaszőrű japán lörpepincsivel jelent meg egy este a Grand Hotel terraszán,
ahol miniszterek és egyéb méltóságok vacsorázgattak s vidám cigánymuzsika szolgál lat
la a h a n g u l a t o t . . .
A szőke baJatonlündér se jobbra, se balra
nem nézett, büszke, jéghideg
előkelőséggel
vitorlázott lova az asztalok között és apró
csodapincsije társaságában leült s vacsorát
rendelt. A vacsora elsőrendű volt, mindent
kihordatott, ami drága és finom esak szerepelt
az étlapon. Az édes kis kutyus számára külön melegített tányért rendelt s elsősorban
megvacsoi áztatta a drága kis ebet, csak azután kezdett maga is csipegetni az eléje tett
drága ételekből. Az ételek nagyrésze szinte
érintetlenül került vissza a konyhára s a platinaszőke nyaraló-csoda fáradt hangon, imigyen szólt:
— Pezsgőt k é r e k . . .
r
A főpincér maga szaladt a pezsgőért, csillogó ezüstvödfirben hűsölt hamarosan a pezsgő a szőkecsoda asztala mellett. A hölgy meglátta a pezsgő márkáját és elhúzta halványvörösre rúzsozott, keskeny száját:
— Ó nem, francia pezsgőt kérek! _ suttogta bágyadtan.
Percek alatt szétfutott a hír az étteremben: ófrancia pezsgőt iszik, valami milbcmosnő ldiet!« Minden szem a platinahajú
íelé
szegeződött, a kissé elhízott, fáradtszívű pol
gárasszonyok szinte áhítattal néztek rá: »iine,
ilyen egy igazi úrinőU — villantak össze a
pillantások.
A francia pezsgőből is a kutvus kapott
először, apró vörös nyelvévej
mulatságosan
szürcsölgette a tányérjáról, majd a szőkecsoda is ivott belőle egy pohárkával. Aztán odaintette a cigányt:
— .látszd el az én nótámat! — szólt hozzá
halk előkelőséggel és kezébe csúsztatott egy
Mátyás király portré jával díszített banknótát...
'A cigány ettől kezdve csak neki játszott.
Húzta, búzta érzelmesen és érzelgősen. köz-,
ben áhítatos, imádó pillantásokat vetett a szőke balatontündérre... De a bölgy rá se hederített- Unottan hallgatta a tüzes magvar
nótákat, aztán felkelt és jéghideg előkelőséggel távozott.
Nosza megindult az érdeklődés hadjárata.
Ki lehet a szőke csoda, honnan jött, merre
tart? A cigány volt a főtudakozóhely:
— Szólítottuk bárónőnek, méltóságos grófnőnek, meg csak nem ls rőponzált rá! — lelkendezett a cigányprímás. — Valami fenségesnő lehet! — suttogta mmdenttudóaa.
.Másnap este megismétlődött az elbeszélt*
'elenet. Vacsora a kiskutya társaságában, jégúdeg nyugalom, unott fölény, ötvenpengős a
cigánynak a kedvelt nótáért. Az érdeklődés
tetőfokára hágott, mindenki csak a »feiif,égcsnő«-vel foglalkozott, őt bámulta, őt figyelte. leghívebb bámulója egy magasállású úr
volt, elegáns, jóvágású és vagyonos agglegény. Odaintette a cigányt:
— Hallódé Jancsi, ötszáz pengőt
adnék,
ba esak a kezét megcsókolhatnám!
A cigány elgondolkozva vakarta a fülelövél. Aztán nagyot és merészet cselekedett,
odasornfordált a »frnsége*nő«
asztalához s
miközben érzelmesen fülébe búzta a nótájátigy suttogott:
— ötszáz pengőt kereshetnék most fenséges
a s s z o n y o m ! Ha megengedné egy előkelő úrnak. hogv megcsókolhassa a k e z é t . . .

{

A ,,fenscgcsnö"

eitünik...

A »fenségesnö« fagyos megbotránkozással
nézett rá:
— Miféle badarságokat beszélsz? Ki az az
úr?
A cigány megmutatta.
Mondanunk' sem
kell, hogy a »fenségesnő« sokkal jobban ismerte az illető úr életrajzát, vagyoni helyzetét cs egyéb intimitását, mint bárki- Balatonfüreden. de azért döbbent
mcltatlankodással
szemlélte. Aztán unott Karádv-hanghordozással szólt:
— ötszáz pengőt kereshetnél? Hál
nem
bánom, hadd legyen egv jó napja az életednek . . .

Minek szaporítsuk a szót? A magasall^sö
úr odaült az asztalhoz, megcsókolta a balatontündér kezét és _ elveszett . . .
Két
hét
alatt ráköltötte vagyona nagyrészet a »fenségesnő«-re. aki két hét múlva ékszerekkel és
egyéb földi javakkal megrakodva ismeretlen
helyre távozott... A méltóságos úr is eltűnt
Balatonfüredről, mond iák, más balatoni fürdőhelyen szerény panzióba költözött s ott álmodik a kegyetlen szívű balatontündérről. J.
Az » üzleten* a cigány — előttünk dicsekedett vele — 1800 pengőt keresett...
Hát vannak még romantikus
mesehősök
nyárnak bolondos ide jén a Balaton mellett .»
Csányi Piroska

önt szívesen látja
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Szeged legnagyobb rádióraktára
Vételkényszer

nincs.

Csereakció.

Részletfizetési

kedvezmény.

Bruckner Elemér
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A jövőben közmunkáknál dolpeztatja a város
a fizikai szükségmunkásokat
A Szilléri-sugáruí áíjárí, az Efelka-sori vizfároíó és a rendezií-pályauilvar eléUi
tér csaíornázésa az ftszi-iéli programban
inségmu*
(A Délmagyarország munkatársától)
A vá- | súk az idei őszön és télen a fizikai
rosrendezési ügyekkel szoros kapcsolatban áll ' kásákat.
az időjárás. Amint beáll az esős időszak, amint
|A város már le is fektette azokat a tervemélyebben megyünk bele az őszbe, annál sür- ket,. amelyeknek alapján közmunkák keretében
gősebb azoknak a munkálatoknak- elvégzése, dolgoztatja az inség munkásokat. A terv szerint
amelyek már nem tűrnek halasztást. A rende- az idei őszön és télen elvégezik a Szilléri-suzési munka azonban nemcsak az
időjárással gárúti átjáró földmunkálatait.
Ennél a munkáfügg össze, hanem számtalan más probléma is nál felhasználják a város csilléit is. A másomelléje szegődik: ilyen többek között az a kér- dik igen fontos munka az Etelka-sori víztároló
dés, hogy a mull évek fizikai
ínségmunkásait medence kitisztítása, illetve tökéletes kiépítése.
hogyan és milyen munkáknál dolgoztatja majd
Ezzel az Etelka-sor megszabadul attól a vesze« város.
delemtől, amely talajvíz formájában állandóan
Ismeretes, hogy a város még ina is ad ki a fenyegette. A harmadik közmunka a Rendezőrendelkezésére bocsátott alapból segélyeket, pályaudvar előtti terület rendbehozatala és csakisebb inség-kölcsönöket az arra rászoruló Ín- tornázása és ennek elvégzése után a tavasz foségeseknek. Ezit a juttatást az Ínségesek ledol- l y a m a i történő fásítása. Ez a munka a várös
gozzák olyan munkák keretében, amelyeket a egyik leggondozatlanabb részét öltözteti elfovárös szükségesnek lát- A múltban gyakran gadható formába.
megtörtérit, hogy ezek az elvégzett munkák
A tervezett közmunkákat a tél folyamán i«
nem hoztak sok előnyt a városnak, mert vagy
nem voltak feltétlenül szükségesek, vagy ha el lehet végezni s elvégzésük körülbelül ki is
azok voltak, rendszerint „utána kellett dolgoz- tölti azt az időtartamot, amely alatt eddig is
tatni". Most essen változtatni kíván
a város. az inség munkásokat foglalkoztatták.
— — — — — i m m m b
A rendelkezésre álló alap is kisebb, az inségmunkások száma is megcsappant némileg és így
sokkal inkább alkalom nyílik arra, hogy pontosan kidolgozott tervek alapján foglalkoztas-

Radnai
bucsu
Szegeden

Párisi Nagy Áruház Rt.
Szeged (Csekonics ésKiss-utca sarok
élbuuszekek
J&rö" buskívonatos 2 tojásos levestészta 1 doboz
Libamájkrém 1 doboz
—üti
Likőr, vagy szörp essencia 1 üveg
-m
Mazsoia szöllő 10 deka
-m
Tortalap szegletes 4 drb
—23
Krémpor, bármilyen Íziben
-.36
Rizspótló fél kg
e--44
Kafelka kávépótlék negyed kg
—.43
Pörkölt árpa 1 kg
—.63
Szardella paszta 1 tubus
—.62
Málnaszörp fél kg
P 1.40
László féle gulyás Hiarhahusbó'
P 1A5
negyed kg Bruttó
Mustár Nettó 40 deka (üvegbetét —.20) P 1.08
-24
C karamella t> drb
Ryl karamella 12 drb
-24
Sósperec 10 deka
— 20
Tojásdrazsé 10 deka
—jw
Mézescsók 10 deka
—2u
Sósforgács 1 csomag
Méz. maláta, vagy töltött savanyu

At alsóvárosi plébánia közli:
A világháború előtt minden évben szeptember 8-án a szegediek a tanyai hívekkel együtt
a gyönyörű Mari aradna kegyhelyre zarándokoltak. 23 óv óta várjuk Ós óhajtjuk ismét azt
az időt amikor újból felhangzik a radnai Szűz
kegyképe előtt: ..Hozzád sóhajt. Előtted térdeL
Szeged város búcsúé népe."
A Gondviselés egyre vér, hogy kívánságunkat teljesítse. M á r az idén szerettünk volna
Máriaradnára zarándokolni. Míg akadályok
tornyosulnak, addig minden évben, szeptember
8-én a szegedalsóvárosi Segítő Haviboldogasszony kegytemplomba zarándokol Szeged népe, tanyavilága és környéke.
Az idei radnai búcsú programja: Szeptember 7-én, vasárnap este 6 órakor szentbeszéd,
majd Szentséges körmenet a Mátyás-téranSzeptember 8-án, hétfőn reggel 5 órától szentmisék, gyóntatás és áldoztatás. 9 órakor ünne-

pélyes szentmise és

szentbeszéd

Délután 8

órakor veesernye. Este 6 órakor szentbeszéd fa

litánia.

Himnusz a földről
Irta: Sz. Szigethy Vilmos
Mari miudeneslány volt a tekintetes urékDál és az uradalom tövéből szakadt a városba
Az uradalom a grófé volt, a népségek Itt csak
minden szent időben jntoltak földhöz, akkor is
véletlenül, hát annál többet beszéltek a földről
n ezt ők ugy mondták, hogy főd. Aki nem állt
az "uraság szolgálatában, az legfeljebb bérbe kapott kisebb mennyiségű holdakat s ezt szerette,
dédelgette, csigázta, déli pihenőkön
elábrándozva rajta, hogy Uram Isten, ha az enylm
volna!
Tekintetes urékboz úgy került, a Mari, hogy
sok volt a gyerek odahaza, minek pusztítsa a
kenyeret ő is? Nagy darab, ízzószemü lány
Volt, bő keblű és rengő Bsipejü 8 a dologtól nem
irtózott. Dalolt reggeltől estig és elképzelésekkel teli élete nótákban élte ki magát hűtlen
szeretőről, selyemkendőről, másról, pedig még
nem ismerte a szerelmet s a eelyemkendő csak
megálmodás v o l t
Szegény hivatalnok yolt a tekintetes ur
nappal, éjszaka pedig költő. Betüekével szántott
papiros-latifundiumon a tiszta büzát aratott az
aranyhajú kislányáról, akinek márványbánya
ax area, gyémántmező a két szeme. Más birtoka nem volt neki, bérházban lakott és csak
szolgálati éveket gyűjtött, De egyszer nagy
szerencse környékezte meg. hijaitalnökék felett
kiderült az ég.
— Földet kapunk bérbe, mesélte odahaza
nagy-1 elkendezve, kétszáz négyszögölet fejenHnt. Azon termesztünk krumplit, meg babot s
b'a j ó maghoz jutunk, nyárára dinnyét is.
A kis esalád értetlenül nézte ezt a lelkesedést.
Azt meg is kell művelni. K i j á r oda ki
naponta?
Mari éppen a tarbanya-levest szervírozta,
la se tette a tálat, mikor megszólalt.
— Főd? A tekintetes nr kapja*
•— Én, Mari.
— — —•— - —
— Majd föltekintem, merre van.
Marit másnap ki kellett vinni a batárba, az
osztozkodás színhelyére, tapasztalt szemmel
vizsgált mindent körül, u j j a i közt morzsolgatta
a finom fekete humust és Csettintett a nyelvével.
Ettöl kezdve tisztviselőék körülbelül elvesztették szemük elől a leányzót. Az ebédeket a
rendesnél korábban szerkesztette meg, a mosogatással villámgyorsan elkészült, kapát vásároltatott és vizeskannát s csak futólag szólt be
a szobába.
— Mék a fődbe.
A késő alkonyat hozta haza, fekete baján
ragyogott az acél, az arca boldogságtól verejtékező bronz.
— J ő kis főd, majd meglássuk mit ád?
A kis esalád eleintén mulatott Marin, néha
megpróbált bosszankodni. Mari minden idejét
a fődben töltötte, paláatázott, kapált és messzi
területről hordta a vizet
— Egyiké se olyan szép, mint az enylm.
Aa első zöldborsót ő szállította haza, a
asősszel előlegben megverekedett, hogy egy
szem nem sok, de annyi se tűnjön el itten s
valóságos görög szobor volt. amint a tekintetes
úréknak feszitette féloldalt a csípejét,
— Maguk nem is kíváncsiak rá? H á t mán
íoba meg nem néznék*
Az mindenképpen nagy ünnep volt, amikor
a kis család kivonult a birtokra. Elül haladt
Mari, vállán a kapával és valóban olyannak
tetszett, mint fehérruhás szűz a Boldogasszony
lobogójával- Kezében a kanna a füstölő, amely
tömjén-imádságot küld a magosba.
Mari büszkélkedve magyarázta a részleteket. időjárásbeJj célszerűségekről sóhaJtozatt,
legfőbb diadalát a krumpliba helyezvén, mint
amelynek be kell szogáltatnie az egész tétre
valót.
Akkoriban két súlyoe karabnény tette változatossá az egyhangú napokat. A tekintetes
urnák, aki mint említettem, költő is völt. him-

nr?
s z ó r a k o z ó i
h e l y

A h i r e s
b u d a p .e s t i
Minden este 9 órától éjjel 2 óráig

R a g y o g ó
S a n g h a y - g ö r l ö k
Kiváló
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uviszt kellett volna irnia a földről és nem tud- rakoztak egymás mellett. Bejária az apró teta, hogyan fogja meg célszerűen a témát. Ma- rületet, néhány gazgyanut eloszlatott a kapárira viszont ránehezedett a sors § előbb az val és vizet, hozott a messzi kútról. Aztán leanyját yitte el, majd vihargyorsan még két ült, nézte hosszasari, mereven a földet, amíg
családbeli munkáskezet learatottelöntötte szemét a könny.
A szegény lány, mikor, hirül.hozták a bajt,
— Itt hagylak, mondta nagyon .szomorúan
levelette magát a konyha kövére és úgy Jaj- és olyan mélyről bugó hangon, mintha knt
gatott.
volna a lélek s a szó annak a fenekéről vurne
" — Haza kell gyünnöd, Mari, mondta az Ize- föl. Itt hagylak, sose látlak többet...
nethozó asszony, nincs aki gondozza az apádat,
Mari könnyei egyre sűrűbben törtek elő, fűre
meg a testvéreidet.
kát már fojtogatta a zokogás, aztán levágl*
— J a j nekem, jaj, sirta a lány és készítette magát a földre, két karját kitárta, úgy ölelte,
a motyóját.
csókolta, hogy rengett bele a teste
— Kútnál vár a kocsi, kettőre ott legyél.
— Az Isten áldjon meg. szerbusz...
Mari könnyei kezdtek f elszáradni, rendbeAlig tudott tőle elszakadni, még a töltésen
hozta a házaf s meredten égő szemmel bámult is megállt és visszanézett, tarka kendőjével fe-i
maga elé.
léje lobogtatott, majd szeméhez emelte a ken— Majd megfőzök én, fiam, m'öndta a tekin- dőt és megindult útjára, a halotfaihoz.
tetes asszony, de a lány nem is hallotta.
A tekintetes nr pedig azalatt tovább tűnőVállára vette a kapát, kezébe a locsolókan- dött a himnuszon, arait meg kellene Írnia,
nát és tétován megindult.
csak tudná, hogyan fogja meg sablon nélkül
. —- Mingy'ár gyüvök, Bsak kisszaladők a a nehéz témát. Nagyon régen volt, nem emlékfődbe.
szem már rá, de azt hiszem, hogy nem ls frtn
— Ne bántsa, Mari, minek az? Csak feltartja meg soha. Hiszen olyan szépet úgyse tudott
magát vele.
volna írni, mint amilyen végtelenbe szárnyaló
Mari azonban nem válaszolt, szó nélkül módon zeng ez a himnusz a Marik lelkében
megindult a határ felé, ahol kis parcellák so-i

Valkó szociális felügyelő
szemleutia
az árvízi é p i f kezesek színhelyén

KOZMETIKA
II serdíi ökör arcápolása . . .
az arc festését, kendőzését nem ajánlja
a serdülő leányoknak nemcsak azért, mert ebben a korban a jóízlésbe ütközik, de azért sem.
mert ez a serdülőkorban határozottan kárára
van az arcbőrnek.
Az alábbiakban azokat az elváltozásokat ismertetjük meg, amelyeknek kezdete éppen a
serdülőkorra esik, kifejlődését pedig a helyesen és kellő időben alkalmazott kozmetika megakadályozhatja és így elejét veheti azoknak a
szépséghibáknak, amelyeknek kifejlődése a*
egész életre kiható és bizony nagyon sokszor
csak nagyon nehezen korrigálható.
Különösen két általános, kozmetikai szempontból igen fontös elváltozás veszi kezdetét
ebben a korban, még pedig: a zsíros pattanásos
arcbőr és a rendellenes szőrnötiés.
A serdülőkor leggyakoribb szépséghibájánál,
az arcbőr zsírosságánál a bőr faggyúmirigyei
fokozottabban működnek, az arc fénylő, zsíros
tapintatú, a baj pedig ragadós, csapzott lesz s
kifejlődik az úgynevezett seborrheás állapot. A
bőr tele lesz mitesszerekkel, amelyeket a genykeltő baktériumok könnyen gyulladásba hoznak és elgennyesztepek- I g y keletkeznek a pattanások. melyek sokszor nemcsak az arcot csúfítják el, hanern a mellkas és a hát bőrét is.

(Folytatjuk.)
R. O.-n á
KOZMETIKAI ÜZENETEK:
Előfizető neje, Szentes. Fogyókúrát nem
ajánlunk, mert azt orvosi kivizsgálás és ellen
őrzés nélkül végezni veszedelmes.
Szőke asszony. A további pancsolás még nagyobb bajt rejteget magában, mint amilyen
kellemetlenséget eddig okozott. Forduljon szakorvoshoz mielőbb.
K Julianna, 19. Címére levél ment.

ö crratHttocsitt, Yasoiuoro

Xállaytiá!
egole»élr1»*a

.
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Kálvária-utca 44.

(A Délmagyarország
munkatársától)
Beszámoltunk arról, hogy az árvízi építkezések
ügyének intézését a Nép- és Családvédelmi
Alap terhére a Közjóléti Szövetkezet vette a
kezébe. Valkó László dr. országos szociális felügyelő most tartotta szemléjét Szeged környékén és Arad-Csanád-Torontál vármegye egész
területén. Dr. Török Béla szövetkezeti igazgató
kíséretében járta be a környékbeli tanyákat
a megye falvait és városait, mindenütt a helyszínen vizsgálva meg, jegyezve fel a pusztulás,
mértékét Ezeknek az adatoknak alapján készítik majd el a helyenkénti költségelőirányzatot és kezdenek hozzá a l e h e t ő i g szerint a legrövidebb időn beliil az újjáépítési munkála
tokhoz. A szegedi árvízi munkák elvégzésére —
min; ismeretes — 780D00 pengő áll rendelkezésre, ebből 680.000 pengő mint kamatementes k<"
esönjuttatást osztanak ki a károsult gazdák
között, 100.000 pengőt pedig különféle építkezési
anyagjuitatás: tégla, szigetelő, stb. formájában
osztanak "ki a "károsultak között. A kiosztást és az újjáépítési munkálatokat a Közjóléti
Szövetkezet a jövő hét végén kezdi meg.
,
Az árvíz által rombadöntött házak újjáépítésével kapcsolatban felmerült az a terv, hogy
a Nyirség árvízsujtotta területeihez hasonlóan,
itt. is úgy küszöböljék ki a megmutatkozó téglahiányt, hogy a kisebb tanyai hazákat faalapra
építik. Ehhez azonban tölgyfa kellene, ennek
beszerzésére pedig a mai körülmények között
akadályokba ütközik.- Erről a tervről tehát K
kellett mondani, véglegesen elintézettnek azonban nem tekintik ezt a kérdést, mert a nyírségi
faalapú házak gyakorlati hasznossága indokolttá feszi, hogy Szeged környékén is végrehajtsák, illetve megvalósítsák ezt az életrevaló
tervet.

üsziatosmolicliiDck

alkalmas száraz és világos helyiséget — udvari
is lehet — nagykő niton beiül azonnal kivennék.
Asztalos. Dugonics u. 30.
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d e l m a g y a r o r s z ab
Vasárnap, 1941. augusztus 24.

Tíz százalékkal csökkeni k
a városnál alka mázott szellemi
szükségmunkások számát
, (A Délmagyar ország munkatársától)
Ismeretes, a belügyminiszter határozata értelmében
a yáros ösökkentette a hivatalaiban foglalkoztatott ezükségmunkások számát Az egykori
m -on felüli
inségmunkás-tisztviselő helyett
ma csak 117 szellemi szükségmunkás dolgozik
a hivatalokban a megszűnt inségalap helyett a
Nép- és Családvédelmi Alap terhére. Ezeknek
a szellemi inségmunkásoknak fizetésére ellátmányt kap a város az alapból. Tekintettel arra, hogy az iságmunka-kórdés rendezése során
a miniszter intenciója az volt. hogy a lehetőség keretein belül meg kell szüntetni az insógmunkát, el kell bocsátani az inségmunkásokat
* bizonyos juttatások segítségével önálló exisztánoiákat kell nevelni belőlük: ezért a város
már a mult évben megkezdte az inségmunkás<
számának csökkentését. Felszólította a hivatalokban alkalmazott Inségmunkásokat, hogy
igyekezzenek elhelyezkedést találni s hagyják
el a városi hivatalokat, ahol a véglegesítés reményével kezdtek dolgozni, de ahol erre semvtittemű kilátás nincs. A felszólításnak kevés
eredménye lett s ezért a város működésbe hozta az Jnség-rostát", amelynek eredményeképpen Bsaknem felére apadt le a városi Ínségmunkások száma. Ennek a csökkenteit létszám ú szellemi inségmunkásgárdának is bizonytalan asonban a sorsa, mert most újabb csökkentést rendelt el a nép- és családvédelmi országos
felügyelőség. Ennek a határozatnak értelmében december 31-ig további 10 százalékkal csökkenteni kell áz inségmunkások számát. A város
illetékes ügyosztályán már meg is tették az
előkészületeket az újabb csökkentésre, amely
természetesen azzal a következménnyel jár,
hogy az inségmunkások által eddig elvégzett
utunkat másoknak kell átvenni. A város szellemi inségmunkásai sok esetben igen fontos munkakört töltöttek be a városnál és éppen emiatt
nem is lehet egyszerre leépíteni az inségestisztviselőket, hanem így apránként, 10 százalékos Csökkentésekkel igyekeznek áthidalni és
megoldhatóvá tenni a problémát. Az évvégi dátumot azért tűzték ki, hogy addig legyen alkalmuk az inségmunkásoknak utánanézni valamilyen elhelyezkedési lehetőségnek, hogy ne
találja majd őket készületlenül az elbocsátás.
Tekintettel arra, hogy a kormány intencióinak
megfelelően a város véglegesen fel akarja számolni gz inségmunkás-kérdést, ezért már most
jóélőre gondoskodni kellene arról, hogy ha a jövő év folyamán
további
létszámcsökkentések
következnek be, az elbocsátott szellemi szükségmunkások részére maga a város is igyekezzen
lehetővé tenni, hogy sok évi hivatali működés
ptán megfelelő elhelyezkedést
találhassanak
Tény, hogy az irségpiunkarendszer felszámolására szüksér van, azonban tény az is. hogy a?
inségmunkások eddig végzelt munkájuk alapján
megérdemlik a várostól a legme.—zebbmenő tá
mogatást.

Olympsa-ber^u
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Horthy Miklós-utca IS,a, Telefon: 11-11 sz
Tulajdonos: T A R N OK I F E R E N C
előnyös feltételekkel vállal luxuskocsikon
mindennemű 'személyfuvarozást.

t ú r á k r a , esküvőre, temetésre.
HELYBEN és VIDÉKRE
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É p í t t e t ő k figyelmébe!
Asslingeni faredőnyök, vasreötóyök elsőrendű kivitelben legolcsóbb áron késziilnes

K I S S

redőnygyár

fiseged. Délibáb-utca 2—4. telefon 29 93.
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Üzletáthelyezés!

Tisztelettel értesitem t. üzletfeleimet, h o g y g a b o n a é s
SüDíII (Kálvin ter 2.)

termény

üzletemet

R e f o r m á t u s DOlO<

Vidra ulca ts Sienl István tér sarokra

helveztem át. Mint „ H o m b á i " bizományos búzát, rozsot, árpát, zabot stb. terményeket veszek
és eladok. További szives pártfogást kér
K i s * G n a
Gabona és terménykereskedő

— Dr, Ilyés Tivadar dalai. A
magyar
nóta barátai előtt már régóta ismeretes és
kedvelt dr. Ilyés
Tivadar királyi ügyésznek, az invenciózus zeneszerzőnek és szövegírónak néhány finom melódiájú és hangulatú dala. Ilyés
Tivadar eleinte csak a
maga szórakozására költötte dalait. barátai
— Délvidék felszabadulásának emlékzászlója.
unszolására azonban most a
nyilvánosság
Mint ismeretes, a Szegedi Katolikus Legényegyleelé lépett velük. Most l\agyta el a sajtót
tek a Délvidék felszabadulásának emlékére díszöt magyar nótája, amelyeket sajáf szövegézászlót készítettek s azt felajánlották a Délvidére írt a szerző. A „Kondorosi csárda melken működő katolikus legényegyleteknek. A rendlett", „őreganyó imakönyve",
„Volt egykivüli idők miatt azonban még nem tudták azl átszer egy.. . .", „Akit az Úristen . .
JTexadni s most ugy határoztak, hogy szeptember 7-étj
tamentum" című dalok azóta az országos
viszik át Zentára. hogv ott ünnepélyes keretek
között adják át. Zentán nagv előkészület folyik,
szakkörök elismerését is kivívták- Az új
mert ezalkalommal Zentára érkezik dr. Meszlénvi
kották bizonyára nagy örömére szolgálnak
Zoltán felszentelt püspök, a legényegyletek orszáa magyar dal szegedi barátainak is.
gos elnöke is. Nagyváradról nagyobb küldöttség
— A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület
hozza - Zentára azt a zászlót, amelyet a szegedi Szent Erzsébet-leányinternátusába egyetemet vagy
katolikus legényegyletek Erdély felszabadulásámás főiskolát végző fiatal leányok számára a felnak emlékére a na°vváradiaknnk adományoztak s
lehozzák Budapestről azt a zászlót, amelyet a le- vételek megkezdődtek. Az internátusban minden
gényegyletek nagv alapitója: Kölnin? Adolf szen- modern kényelemmel felszerelt otthont és kitűnő
telt fel 1856-ban. A hatalmasnak Ígérkező legény- ellátást kapnak havi 70 pengőtől kezdve. Érdekegylet! seregszemlére ezidéig is már közei ötven lődni lehet az egyesület székházában. Korona-utca
legényegylet Jelentette be. részi-ételét Szeged'öl 18 szám alatt. .
többszázan mennek s keréknáros esoport is indul
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Képesifett tanerők vezetésével áll. engedélyezett
nONVÉD - TÉRI TSKOLABAN
TANULJON

gyorsírást ős

gépírást

Legjobb államvizsgaeredmények.
Gvorsiróverscnvek szakiskolai bajnoksága. Tízújjás ritmikus
gépirásoktatás. Olcsó tandíiak. Ingyenes állásközvetítés Beiratkozás az uj tanévre Honvéd-tér 4
— Szegedi vasutasok Désen. A szegedi vasuiasok »Hazánk« Dalköre háromnapos erdélyi kirándulása során közreműködött a felszabadult Dés
Szent István-napi ünnepségein. A vasutas kórust
K e r t é s z Lajos karnagy, egyetemi
énekloktor
vezette, a MAV szegedi üzletigazgatóságát pedig
K n e f f e l Sándor műszaki tanácsos és dr. G a Jz á g ó János jogügyi fogalmazó képviselte. A
dési vármegyeháza nagytermében rendezett emlékező ünnepség közönsége élén megjelent kászonfeltizi Weres-s Jenő polgármester és a város
egész intelligenciája. A kitűnően sikerült hangverseny szólószámait is szegediek szolgáltatták:
T ó t h Ágoston jogszigorló Ady- és Sík-verseket
szavalt, B i t t ó János Dankó-nótákat énekelt,
I v á n k o v i t s ' Ferenc hegedűn játszott. A másnapi szamosparti szabadtéri hangversenyen mintegy mésfélezer főnvi közönség előtt újra szerepelt a kórus, amelv Kolozsvár megtekintése után
érkezett vissza Szegedre.
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_ Hazautazlak a Hitler-iíjak. Budapestről jelent
Szombaton délben a becsi gyorsvona ial
tértek vissza Németországba a .ároui hétig Ma
gyarországon táborozó Hitler-ifjak, akik a Balaton mellett Fonyóuligettfn, Debrecenben és a Hoitobágyon voltak és Szent Istvánt Budapesten 'öltötték A zászlódiszbe öltözött nyugati pályaudvaron vitéz B é l d y Alajos vezérőrnagy az ifjúság honvédelmi vezetésének és a testnevelés országos vezetője a német nemzeti dal elhangzasa
után örömének adott kifejezést hogy a Ilitler ifjuság képviselői, akik most hazájukba visszatéinck. jól érezzék magukat magyar földön. Reméli,
hogy sok szépet és jót láttak. Látták az erős magyar ifjúságot, amely igaz bajtársi érzéssel viseltetik a német ifjúság iránt. Biztosan tudja hosv
a vált-vált melletti harcban, amelyet apáink a
közös ellenség ellen folytattak, méltó utódok lesznek a magyar ifjak.
Elsőrendű* faszén minden
mennyiségben
kapható a Szenesi-íelepen, Damjanich utca végén.
26
W

P v t h i a postává
ütolsó hetet töltöm Szegeden
Szeretettel várom kedves ' ismerőseimet Tisza
Lajos-körut 91. d. e. 10—11, d. u 4—7. vasárnafl
d. u 5-7.
M.: Ahol akarat van, oda ut is vezet. — Családi boldogság: örülök, hogy tanácsom nyomán
megtalálták a kibontakozást.
239
_ Azonnal kapnak jól fizetett állást a Szegeden szeptemberben minden körülmények között
megnyíló az országban kizárólagos jogú laboratóriumi asszisztensnőképző tanfolyam végzett hallgatói. A kétéves tanfolyamra érettségivel, vagy
más hasonló előképzettséggel lehet jelentkezni a
Szegedi Katolikus Nővédő Egyesületnél. Tájékoztatót kérésre küld a Szegedi Katolikus Nővédó
Egyesület Szeged. Korona-utca 18.
— Házasság. A n t a 1 f f y Erzsébet oki. tanítónő és M a g y a r Ferenc felsőipariskolai szakoktató ma este '7 órakor tartják esküvőjüket *
fogadalmi templomban. (Minden külön értesítés
helyett.)
30?
Országos Társadalombiztosító Intézet
Szegedi Kerületi Pénztára.
4098—1941.

Hirdetmény
Az O. T. I. szegcdi kerületi pénztára az idén is
megrendezi a vasár- és ünnepnapi kirándulásokat.
első kirándulás f. hó 31-én lesz, a kirán.
duláson részt vehet minden 18-ik életévét még
be nem töltött fiatalkorú fiu- és leánybiztositott,
a háztartásiak és a MABI-csoportba
tartozók
kivételével.
A kirándulásokon való részvételre f hó 25-től,
hétfőtől péntekig lehet jelentkezni a pénztárnál
(I. em nyomtatványos ablak) a hivatalos órák
alatt.
Szeged

1941 augusztus 23

SŰ

latos
mo s z 0 u i

AJÁNLJA:
sajátkészitményű, valódi
lendamaszt
asztalt; ritő, szalvéta, törülköző és mindennemű más gyártmányait amelyek
a müszövészethez tartoznak
SZABADKA, -KATONA U. 33. LevélhiváSrn
mintáimat vételkötelezettség nélkül bemutatom

»

UELMAGYARORStfZÁG
Vasárnap, 1941. augusztus 24.

Szent László

Püspök-gyógyfürdő
NAGYVARAD MELLETT

AUGUSZTUS 22-TÖL KEZDVE LESZALUTOTT

utószezon árak

600 ér óta használják eredménnyel & C. 'rádiuraos, kénes hőforrásait. Forró iszappákolások, vtllany, szénsavas fürdők. —

Irdély egyetlen HULLÁM fürdőié

Prospektust, árjegyzéket díjmentesen küld az Igazgatóság.
— As olyan egyénnek, akinek bélülülése elégtelen • ezért emésztésé meg van zavarva és átadni nem tud, ajánlatos korán reggel egy pobár természetes »Ferenc József* keserüvizet éhgyomorra Inni. mert ennek hashajtó hatása alapos és
biztos, enyhe és kellemes. Kérdezze meg orvosát!
— A TISZA VÍZÁLLASA. A rendőrség sze*
gedi revkapitánysiga közli: A Tisza vízállása
augusztus 23-an reggel 7 órakor 166 em, hőmérséklete 30 fok Celsius. A levegő bőniérsék.
tete 17 lek Celsius volt,
— A Nemzeti Munkaközpont hírei. Munkanélküli ipari, kereskedelmi vagy egyéb munkavállaló
tagjait felkéri a Nemzeti Munkaköapoot szegedi
szervezete, hogy nyilvántartásba, vételük végett
sürgősen jelentkezzenek a szervezet Mérey-utca 1
szám alatti helyiségében. — A Nemzeti Munkaközpont szegedi szervezetének szabadkai Szent Istvánnapi kirándulása bensőséges testvéri találkozása
volt a szegedi munkásság küldöttségének a hazatért város munkástömegeivel. A szegedi vendégek résztvettek a körmenetben, megkoszorúzták
hősi halott szegedi bajtársak sirját ebéd után a
Palics-fürdőre rándultak ki, este pedig a NMK
székházában rendezett műsoros esten vettek részt'.
— Többszázkötetes könyvtárt létesített a NMK
szegedi szervezete tagjai részére, akik az olvasóteremben a napilapokat, képes folyóiratokat is
megtalálják, szórakoztató, tanító cs nevelő értékű könyveket pedig kölcsön vehetnek.

Nagy p é n z t

kap!

tankönyvek,
szótárak
és i s k o l a
kottáiért

Szent István
Társulatnál
K t r i U ' U l c a 14.
— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten
született: 11 fiu és 7 leánv. Házasságot kötöttek:
Butter Béla és Kókay Ilona, Holló Ferenc és Széli
Mária, Ruzsa-Bakacsi Vilmos és Hasznos Mária,
Ujbázy Dénes és Malmos Anna, Tóth József és
Deák Aranka. Kovács József és Szabó Biczók Mária, Magyar Ferenc és Antalfy Erzsébet, Dávid
Pál és Molnár Veronika, dr. Takács László és
Juhász Margit, Szabó Mihály és Komlósi Etelka,
Bullás József és Fehér Lujza, Gazsó István és
Sókj Erzsébet. Börcsök András és Bangó .Matild,
Kiss István és Németh Mária, ördög Sándor és
Bunford Mária. Mohácsi Miklós és Virágh Etelka,
Csendes Pál és Borsi Veronika. — Elhaltak: Jankovich Jánosné 73, Szél Antal 70, Kormányos Jánosné 59, Márton Margit 54, Kónya Éva 35, Vigh
György 74, Tarnai Mária 5 hó, Pigniczky László
29, Laczkó Julianna 2 hó, özv. Béres Józsefné 48,
Farkas András 72, Kovács Andris 8. özv. Vlasits
Györgyné 73. Borbély Károly 13 hó, özv. Büs Elekné 74. özv Molnár Jánosné 87, özv Juhász Mártonná 84, SzentmárL Hona 44. Horwvicz Fánni 83,
özv. Takács Jánosné 78, Kertész Ilena 17, Karainén Mifcélv 35, Kiss Lajos 38, özv. Sági Istvánné
75. Róth József 73. S rok ölni Irma 5 nap. Noel .Józsefné 35, Sztratka Katalin 1 hó. Andrássfv László
Iván 15 hó. özv Tóth Mihálvné 81. Szél Terézia
31. Andrássfi Sénderné 35 éves korában

Győrfv-aulóservice

— Házasság. H a á s z Ilona Miskolc és dr. Jez e r n i e z k y Ákos ügyvéd Szeged, házasságot
kötöttek. (Minden külön értesités helyett.)
326
Páratlanul gazdag népművészeti és kéziimmkakiállitás is lesz a budapesti öszi Vásáron. Budapestről jelentik: A megnagyobbodott ország
minden részéből szakadatlanul érkeznek a szebbnél szebb kézimunkák és háziipari remekek a
szeptember 4-én megnyíló öszi Vásárra. Ahány
darab csak kikerül a ládákból, mind más és más
szinbén pompázik, mind más és más csodálatos
mintákkal hivalkodik. Itt van már a régi magyar
háziipar remeke mellett Erdély és Székelyföld,
Kárpátalja, Muraköz. Bácska, meg a Bukovinából hazatelepitett csángók minden elképzelhető
népművészeti és háziipari remeke. • Olyan gazdag
lesz a vásár kiállításának ez a része, hogy gaéltán büszke lehet rá az egész ország. A kiállítók
tudják, hogy olcsónak kell lenniök, mert csak igy
juthat a legkisebb lakásba is azokból a szin- és
mintapompás gyönyörűségekből. • A vásár szeptember 4—12-ig tart. Á féláru utazást és egyéb rengeteg kedvezményt biztosító igazolványokat már
országszerte árusítják és ilyent bárki szerezhet
magának.
— A szentesi és mindszenti katolikus legényegylet hajókirándulása Szegedre. Ma reggel fél 8
órakor közel száz katolikus legényegyleti tag
jön Szentesről és Mindszentről Szegedre, hogv a
vgrost és nevezetességeit megtekintsék. A kirándulók számára délelőtt 9 órakor Újszegeden a Liget-kápolnánál lesz szentmise, utána a várost nézik meg. A kirándulók megtekintik az alsóvárosi kegytemplomot, a székesegyházat és á muzeumot is. Délután fél 3 órakor utaznak vissza.
_ Pályázat városi orvosi állásokr®. A belügyminiszter pályázatot hirdetett Szabadka, Újvidék, Zombor. Zenta és Magyarkanizsa városoknál
szerv-evett több városi orvosi állásra. A pálvázát
a Budapesti Közlöny augusztus 33-i számában ie,
lent meg.

Berndorfi a l o a k k f
lő 2

evöeszközök kaphatók
K /

Hungária edényházbaü
Tisza Lajos körút 55.
(Mihályi fűszerüzlet mellett?

Halálozás, özv. Tóth Mihályné sz. Aulich
Veron 85 éves korában augusztus 23-én elhunyt.
Temetése 24-én délután 4 órakor lesz a közkórház
ravatalozójából a rókusi temetőbe. A gyászmise
26-án reggel 7 órakor lesz a rókusi' templomban.
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— Az ÜTI szegedi kerületi pénztára rövidesen
megkezdi az uj társadalombiztosítási rendelkezés
sek végrehajtását. Dr. Baár Jenő igazgató nyilat*
kozata cimmel legutóbbi számunkban cikket ir*
tunk. Cikkünkbe több értelemzavaró hiba csuszoU
bele, amelyeket az alábbiakban hélyesbitúnk an*
nál is inkább, mert d r . ' B a á r Jenő igazgató a
neki tulajdonított nyilatkozatot nem hivataiosnalS
szánta és nem a cikkben megjelenteknek megfele*
lően mondotta el. Dr. Baár Jenő igazgató felkért
bennünket a cikk téves adatainak helyesbitésere
s az érdekeltek megnyugtatására a következőket
közöljük: A baleseti járadékok kiutalása továbbra
is az eddigi számitás alapján történik, csupán at
haleseti járadékok esedékességét koncentrálják
hónap elsejére. Az eddigi gyakorlat az volt, hogyj
a járadékok esedékessége mindig a báleset megtör*
téntének' napjához igazodott: Az "uj rendelkezés
értelmében az érdekeltek a hónap bármely napjám
bekövetkezett baleset után első járadékukat tói t
részben, a következő hónap elsejéig megkapják,
éspedig az egyes napokra az egy hónapra eső já*
radekok egyharmincadát számítva. A szegedi biz*
tosítottak száma az uj rendelkezések folytán nem
növekszik, csupán az egyes üzletágakból kerülnek
ál egyes biztosítottak a másik üzletágba. Éspedig
a háztartási alkalmazottak közül felsoroltakból
ki lesznek véve bizonyos képesítéssel birók és átkerülnek az általános üzletágba. A háztartási alkalmazott öregségi biztosítása továbbra is függőben marad.
S. G r ó f
K a t ó
zeneakadémiát végzett oki. zongorapedagógus

a zongora tanítást
valamint a
tangóharmonika tanítást szept
t-'én megkezdi. Jelentkezés: d. e. 9—11-ig.
Deák Ferenc n. 25a. TeL: 20-08.
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— öngyilkossági kísérlet. Anhauer Ottó ének*
és zenetanár öngyilkossági szándékból a nyakán
és csuklóján felvágta az ereit. A mentők az. idegklinikára szállították.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnaK
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 2 kovács
helyben, 1 vízvezeték szerelő helyben, 1 kályhás
helyben, 1 .szallagfü részmunkás vidéken. 1 fiatal
asztalos helyben. 7 kádár helvben és vidéken, U
bognár vidéken. 1 kosárfonó vidéken. 1 köteles vidéken. 1 kárpitos helyben, 1 szabó helyben, 2 cipész helyben, 3 férfifodrász helyben és vidéken, f
cikrász vidéken, 100 kubikos vidéken, 20 fakitermelő napszámos, t magántisztviselő helyben, fl
házmestercsalád helyben, 4 gazdasági mindenes
helyben és vidéken Nők: 2 hölgvfodrász helyben
és vidéken, 1 manikürözőnő helyben. 5 dobozkészitőleány helyben, 1 cukrászdái kiszolgáló helvben, 1 vendéglői kiszolgáló helyben, 2 kifutóleány
helvben. Tanoncbclyek: 1 lakatostanonc helyben,
1 kárpitostanonc helyben.

iő

10 kishold

f e k e t e

f ö l d

feléből k i a d ó felsővárosi Feketeföldek 250 szám
K e r t é s z István. Útbaigazít: a fehértói halászcsárda.
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M e g é r k e z t e k az uj rádiók!
Orion, Standard, Philips,
Siemens rádiók
nagy választékban kaphatók

Boldogasszony sj-ut 3.
Hősök kapuja mellett.
ShaH-carvlee.
Tét 29-09.
riéf— Cárna«»alvá«y kiosztása. A szegcdi ipartestület férfi-, női szabó, febéruemükészitö, cipőfelsőrészkésaitö, cipésziparosak cérna utalvány kiosztása megkezdődött az ipartestület hivatalában
mindennap 13—3 óra között • hónap végéig
— Tanulnaányutamró] vj&satérre, a német, angol ás frwei* nyelv, irodtlomtörttmet, társalgás
és kereskedelmi ismeretek tanítását szeptember
1-án megkezdem Érdeklődni TMiju-könyvkerre
kedésben, Kárész-utca 11. Heitnine Wasehelmann.
Tisza Luios-körut 3tL
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Vasárnap, 1941. augusztus

24.

X Keméndy. a SzUE tehetséges sprirtere képviseli a magyar színeket a Boroszlóban vasárnap
megrendezendő nemftetközi sportnap keretében lebonyolítandó 100 méteres gyorsúszásban. Keméndy indul a 4x100 méteres stafétában is.
X SzTK—SzVSE—Békéscsabai MAV klubkö/.t
atlétikai viadal lesz vasárnap délelőtt 9 órai kez
dettel a Hunyadi téri sporttelepen A versenyen jó
crédmények várhatok.
X A SzUE Zomborban. A SzUE uszó- és viziInbdncsapata vasárnap Zomhorhan vendégszerepel Ellenfele a ZSE egvüttese lesz
X Berezeg Andrásné. a SzVSE kiválrt céllövője
megnvprte az országos vasutas hölgybainoki versenyt Második klubtársa, Berzsenvó Lajosné lett
X Kováes TT. _ a SzFAC bán. Az egyetemisták
a kéthetes szüneti meghosszabbítást erösi'és-e
használják fel Telenfettük. hogv q SzF.AC leigazolta Dósát. Sebestvén igazolása pedig mos! van
folvamatban Mind a két iátékos erősítést jelent,
a legjobban ké'ségtelenül annnk örülnek a ' ""vetemi sportkörökben hogv Kováes I I , a SzFAC
volt válogatott csatára aki levttéhb q Pénzüvvben szerenelt. visszatért e^vesütrtéhez. Kovács
már aláirta az igazolólapot, most már csak a
Pénzügy kiadatása szükséges A Pénzűgv semmiesetre sem gördít akadályt Kovács átigazolása
elé. mert a futballista szolgálati ideiének letelte
után visszatér Budapestre.
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iVasárnap megkezuődnek a bajnoki küzdelmek
a szegedi pályun is. Temesvári-körúti sporttelepen kerül eldöntésre a nagy érdeklödessel várt
Szeged—Kolozsvár NB 1. és az
SzTK—Öbecse
NB ÍIL osztályú bajnoki jaies Bar tartaiekosan
kénytelenek kiállani a küzdelemre, mégis derűlátóan néznek a mérkőzés ele a piros-lehen s Markovies Szilárd ügyvezelo-olnök
közölte,
nogy
Szabó nem játszhat, vi i aynl M 'ster
játékjogát
nem függesztették fel. Mestert — araint ismeretes a Gamma elleni éremmérkőzésen állította ki
a játékvezető, ügyében azonban még nem hozott döntést, erre csak szerdán kerül sor, addig
viszont játszhat. Ezzel megoldódott a jobbfede?et kérdése, de hogy ki lesz a jobbhátvéd, ez közvetlenül a meccs előtt dől el SzéU és Gyuris költött.
A délután fél 6 órakor Moldoványi vezetésével kezdődő mérkőzésre igy állnak ki a csapatok:
Szeged: Tóth—Széli (Gyuris), Raffai-Mester,
"Baróti.
Bertók—Bognár, Harangozó,
Kalmár,
Toldi, Nagy.
Kolozsvár: Seprényi—Szaniszló II., Vass—Bokor, Telegdi, Csákány—Lukács, Szántai, Kovács
I I , Weinhardt, BrassaL
A Szeged—Kolozsvár találkozó előtt
fél 4
Arakor játszák le az SzTK—Öbecse NB III. osztályú bajnoki játékot Rozsnyay vezetésével.
Az SzTK összetétele: Vámos— Komlódy. Ko•"ilrorni—Fixmer, Pakó. Tormayi— Kakuszi.
KóJtay I I , Márton. Honti, Kiss.
, ,Az óbecsei Bocskai közvetlenül a meccs előtt
dönt az összeállítás kérdéséről a következő 13
futballista közül: Nagy, Kovács, Szpajics, Sági,
Milovanov I I , Crveni, Tolics. Reljin, Bukovi, Tihanyi, Rádv, Kostyál, Milovanov I. .
Á két bajnoki meccset a SzAK—SzATE barátrágós ifjúsági találkozó vezeti be délután fél 2
órai kezdettel.
Az NB I. és III. osztály többi mérkőzései: I
osztály:
Elektromos—Újpest,
NAC—Lampart.
AVMFC—Szolnok,
UAC-Gamma,
BMAVAtfDMAVAG, III. osztály alföldi-csoport:
CsAK—
Kula. Cegléd— UMA V, Bácska—Topolva, WMTK
—HTVE. Szentes—Mnkó, M. Pamut—B. Törekvés.

ciahegy dülőbeli 400 n. öl szántójukat, 6.75 K k a t
tjövedelemmel 1000 P-ért.
Ifj. Török Imre és neje szegedi lakosok eladták Kővári Pál és neje szegedi lakosoknak Tarján dülőbeli 223 n. öl szántójukat, 3.76 K kat.
tjövedelemmel. 892 P-ért.
Kuzmits Imre és neje szegedi lakosok eladták
Oláh Györgyné szegedi lakosnak Kiskirálicza dülőbeli 180 n. öl kertjüket és Kállay-u. 17. sz
házukat 14.500 P-ért.
Kállay Vilmos és neje szegedi lakosok eladták Csanádi András és neje szegedi lakosoknak
Tarián dülőbeli szántójukat, 4.61 K kat. tjövedelemmel 1064 70 P-ért.
Csókási Antal és neje szegedi lakosok eladták
Bors László és neje szegedi lakosoknak Somogyitelep 80 sz. házukat 5500 P-ért.
Márton János és neje szegedi lakosok eladták Kovács Béla és neje szegedi lakosoknak Zákány-u 19a sz házukat. 3500 P-ért
id. Varga István és neje szegedi lakosok eladták ifi Karáesonvi Sándor szegedi lakosnak
Vitéz-n 10 sz házukat 210 n. öl udvarral. 63.500
peingőért
Horváth János és peje Knninezi Julianna szegedi lakos eladta Márki Árpád é« neje szegedi
lakoso1 nak Hajnal-u 1b sz. bázót 137 n. öl kerttel. 1 07 K kat t i ö v c d e l e m m e l 7000 p_£ rt
15221/1941. tk. szám.

INGATLANFORGALOM

Szeged város területén 1941 augusztus 11-től
23rig a következő ingatlanok cseréltek gazdát:
Tóth Rókus ószentiváni lakos eladta íd. Ábrahám Ferenc és neje szegedi lakosoknak Hudi
erdeje dülőbeli 1 hold 1560 n. öl szántóját, 4148
K. kat. tjövedelemmel, 3200 P-ért.
Kolnits Józsefné és társai szegedi lakosok eladták Eperjesi György és neje szegedi lakosoknak Csillag-tér 3 és Lugas-u. 2a. sz. házukat, 200
n. öl kerttel, 4.38 K kat. tjövedelemmel. 4000 P-ért.
Császár Józsefné és társa szgeedi lakosok eladták Juhász Vilmos és neje szegedi lakosoknak
Csizikhalom dülőbeli 831 n. öl szánójukat, 14.02
K kat. tjövedelemmel, 2409.90 P-ért.
Hajck Mihály és neje szegedi lakosok eladták
Makra Vince és társa horgosi lakosoknak Béró
dülőbeli 1118 n. öl szöllőjüket, 16.77 K kat. tjövedelemmel, 1500 P-ért.
Tanács Ferenc pusztamérgesi lakos
eladla
Jójárt István és neje szegedi lakosoknak Csórva
dülőbeli 971 n. öl' szöllő és szántóját, 3.59 K kat.
tjövedelemmel 575 P-ért.
Daka Mihály és neje' Ábrahám Taníari Julianna szegedi lakosok eladták Ábrahám Lajos és
neje szegedi lakosnak Ilalászka dülőbeli 4 ho'd
—ooo—'
368 n. ól szántóját, 22.11 K kat. tjövedelemmel,
X A SzVSE Salgótarjánban. A SzVSE 12 játé- 7444.80 P-ért.
kossal, Vasas József szakosztályvezető és Pintye
Császár Sándor és neje szegedi lakosok eladIstván segédedző vezetésével szombatén este meg- ták Nánási Károly szegedi lakosnak Szent Annaérkezett Salgótarjánba. Erre a mérkőzésie saj- utca 1. sz. a. házukat és Marostő dülőbeli 266 n.
nos, még nem erősíthetett az SzVSE, eDnek elle- öl szántójukat, 3.49 K kat. tjövedelemmel, 4600
íére reménye lehet a tisztességes eredményre, P-ért.
bár az SBTC otthonában mindig veszélyes ellenfél
Juhász Toacbim és neje szegedi lakosok elszokott lenni. A játék előtt dől el, hogy Sulyok, adták Epstcin Hugó szegedi lakosnak Barosc GáBakos lesz-e a jobbszélső, a csapat többi ic- bor-u. 7. sz. házukat. 73 n. öl udvarral, 6500 P-ért
M e ugyanaz, mint a WMFC ellen volt. A TihauyiVass Imréné szegedi lakos eladta Kónya Apttgy még mindig nincsen elintézve. A futballista tal és neje szegedi lakosoknak ' Papok dülőbeli
személyesen akarja megtárgyalni a csepeli veze- 839 n. öl szöllőjüket, 13.40 K kat. tjövedelemmel,
tőkkel az ügyet, ezért szombaton Budapestre uta1160.00 P-ért.
zott. A NMFC 2500 pengő lelépési dijat kér a jáOrbán Lajos szegedi lakos eladta Orbán Sziltékosért és egy olyan kötelezvény aláírását, amely veszter és neje szegedi lakosoknak Ladányi düázerint ha 1913 december 31-ig más csapatba men- lőbeli 1081 n. öl rétjét,' 6.63 K kat. tjövedelemne, akkor még 2000 pengőt köteles fizetni. A SzVSE mel. 2500 P-ért.
I5Ó0 pengőt hajlandó a játékosért adni. Maga a
Tóth Antal kiskundorozsmai lakos eladta CsálUtballista is sokallja az összeget
szár József és neje szegedi lakosoknak Farkas
X Barátságos játék Makón ás Kisteleken. Va- dülőbeli 1181 n öl szántóját, 5.17 K kat. tjövedesárnap két barátságos mérkőzés lesz az alföldi
lemmel, 1181 P-ért.
kerületben; Makón, a marosparti pályán rendezik
• Szíjgyártó Albert és neje szegedi lakosok elmeg délután fél 5 órai kezdettel a MA 1^— Postás adták özv. Bomosoh Béláné szegedi lakosgak
találkozót. Kisteleken 5 órakor kezdődik a KiTE
Leehner-tér 2b. sz. házukat. 70 n. öl kerttel, 1.18
KTK meccs.
K kat. tjövedelemmel. 53.000 P-ért.
A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár Rt. szeX SzVSE—III. kerületi TVE vizilabdabajnoki
mérkőzés az ujszegedi versenyuszodában. Vasár- gedi cég eladta Franki Józsefné szegedi lakosnap délután 4 órai kezdettel kerül eldöntésre az nak Szentpvörav-tér 26 és Dugonies-u. 27. sz.
ujszegedi versenyuszodában a SzVSE—III. kerületi házát 45.000 P-ért.
Kolauch Károly és neje szegedi lakosok elTVE I. osztálvu vizilabdabajnoki mérkőzés. A
meccsnek a szegedi csqpat a favoritja és igy áll adtuk Róth Bcrnáfné szegedi lakosnak PetőF S.sugárut 84. sz. házukat 14.500 P-ért.
ki a küzdelemre: Pintér — Tombáez. Laeza —
Rárz Antal és pe?e szegedi lakosok
eladták
Kiss — Szaniszló Tary. Báthv Játékvezető- Nagv
dr 7ö!d Tanfl. f. >.>nv<dí 'akoqrqV Mnári dniő^c :
Barna.
a h Vd 191 n '
TÓpfÁ ás < öV«iö' e»
V
K
X Pnatáa-réllövőverseny. A szegedi pn-tveo'
!;p- ; í ö w ' le
és Szatyran* kap 167 «z háffatóság körzetébe tnrtozó postaalkalmamtmk cél
lftvöversenyt rendeznek vasárnap Szegeden. A ver- zukat'15.000 P-éii.
Bories Mária ís .társa szegedi lakosok elad'ák
senv reggel 7 órakor kezdődik a Vasutas-stadion
kbtabáni- Béla és neje szegcdi titkosoknak Franlőpályáján.

árverési hirdefmény-k vonat
E n g i Ilona végrehajtatónak K i r á l y István
végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 172 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett Szeged városban fekvő s a
I . Szeged kült 7612 sz. tkvi betétben felvett
A I 9—10 sorsz. 56735/7, 56734/4 hrsz. a. rét a
Szirtos dűlőben 264 n.-öl és rét n. o. 150 n.-öl
kiterjedésű és végrehajtást
szenvedő
nevén
álló ingatlanra 153 P 50 f kikiáltási á r b a n ;
I I . az u. o. A I I 4—9 sorsz. 56735/6; 56737/1-b,
56737/3, 56741/3, 56742/1, 56743|1 hrsz. a- rét »
Szirtos dűlőben 309 n.-öl rét u. o. 86 n.-öl, rét
U. o- 237 n.-öl, szántó u. o. 1 h 46 n.-öl, legelő
11. o. 224 n.-öl, rét u. o. 563 n.-öl kiterjedésű és
végrehajtást szenvedő nevén álló
ingatlanra
1248 P kikiáltási árban elrendelteAz árverést 1941. évi augusztus hó 27. napj á n délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság
helyiségében (Széchenyi-tér 4. fsat. 15. ajtó)
fogják megtartani.
Az árverés alá eső ingatlanok közül az L
alattit 550 P, a I I . alattit a kikiáltási á r 2/3á n á l alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908.
X L i . t c. 26. §.)
Bánatpénz a kikiáltási
ár
10 százaléka,
amelyet a magasabb igéret u g y a n a n n y i százalékára kell kiegészíteni
Szeged, 1941. j ú n i u s 25.'
f)f, Kalkics s. £
kir. járásbiró.
5837—1941. vh. szám.

Árverési hirdetmény
v Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX.
tc. 192. §-a értelmében ezennel közhírré teszem,
hogy a szegedi kir. járásbíróság 1911. évi 3051
számú végzése következtében, dr. Vajda Lajos
ügyvéd által képviselt Eidus Bentián végrehajtató javára 220 pengő és járulékai erejéig 1941.
évi május 23-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján felülfeglalt és 1S70 pengőre becsült
következő ingóságok, u. nu: házibutorokat és egyéb
ingókat nyilvános árverésen eladom.
Ezen árverésnek a szegedi kir. járásbíróság
1911. évi Pk. 25271. számú végzése folytán 220
pengő tőkekövetelés és járulékai, 1941 május 1.
nápjától járó 5 százalék kamatai és eddig 5099
pengőben biróilag már megállapított, valammt a
még felmerülendő költség erejéig Szeged, Polgárutca 1. sz. a. leendő foganatosítására 1941. évi
augusztus 25. napjának délelőtti 10 óráját határidőül kitűzöm és ahhoz venni szándékozókat oly
megjegyzéssel hivom meg, hogy az érintett ingóságokat az 1881. LX tc. 107.. 108 §-ai értelmében
készpénzfizetés mellett a legtöbbet igerönck. szükség esetén a becsáron alul is de legfeljebb a becsérték kétharmadáért el fogom adni.
Szeged, 1941. julius 19.
323
Kovács Ferenc kir. bir. végrehajtó.
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1941 augusztus 24-föl, augusztus 30-ig.
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BUDAPEST 1,
8.00: Szózat. Hanglemezek,
8.4a: Hirek.
9.00: Görög katolikus egyházi ének és szentbeszéd a Fő-utcai Szent Flórián-templomból.
10.00: Egyházi ének és szentbeszéd a belvárosi
főplébánia templomból. A szentbeszédet dr.
Tihanyi Tibor kegyesrendi főiskolai tanár
mondja.
11.15: Evangélikus
istentisztelet
a
Deák-téri
templomból. Prédikál Scholz László.
t2.30: Időjelzés, vízállásjelentés.
12.30: Utry Anna és Horti Lajos magyar nótákat
énekel,
Farkas Béla cigányzenekarának
kíséretével.
13.45: Hirek.
14.00: Hanglemezek.
15.00: G'azdatanácsadások a matyóföldi téli gazdasági iskolában. Hangfelvétel.
15.45: Szórakoztató zene. Hangfelvétel.
16.40: Böngészés a népkönyvtárban. Dr. Jeszenszky Sándor előadása.
17.20: Honvédmüsor.
18.00: A rádió mellett .Wass Albert előadása.
18.20: Hanglemez.
18.45: Aprily Lajos verseiből ad elő.
19.00: Hirek magyar német és román nyelven.
19.20: Hangképek
vasárnap
sporteseményeiről.
Beszél Pluhár István és dr. Legenyéi József.
Utána sport és lóversenyeredmények.
50.00: Saint Cyr báránykái. Vigjáték négy felvonásban. Irta id. Dumas Sándor. Fordította
és rádiószinpadra alkalmazta kondói Kiss
Jenő.
M.40: Hirek.
12.10: Tánclemezek
<83.00: Hirek német, olasz, angol és francia nyelven.
53.25: Szalonötös.
34.00: Hirek.
KASSA

Ferencné

tanári vezetés alatt álló, államilag engedélyezett

gyorsíró- ós gépirészakiskotája
Szeged, Széchenyi-tér 7. II. 22. Előkészít államvizsgára
és tanítói vizsgákra.
Telefon 28-15.
H É T F Ő ,

A U G U S Z T U S

KASSA
6.40—11.00: Azonos Budapest I.
műsorával.
11.05: A ruszin nép harca Prágával. Dr. Pászlor
János előadása. 11.25: Hanglemezek. 11.40: Hírek.
18.05: Deme Dezső tilinkózik, Csuvara Gyula magyar nótákat énekel/Illés Jóska cigányzenekara
muzsikál. 19—00.15: Azonos Budapest I
műsorával.

Nemzeti Hitelintézet r.
KÖLCSEY

2 5

BUDAPEST K
«]40: Ébresztő. Torna.
7.00: Hirek. Közlemények. Étrend. Hanglemezek.
1020: A török idők krónikása. Tinódi Lantos Sebestyén. Felolvasás.
10.45: A golyvamütétek atyja. Dr. Hady
Antal
előadása. Kocher Emil születésének 100.
évfordulóján. Felolvasás.
'2.10: A 15. bönvéd gyalogezred zenekara. Vezényel Seregi Artúr.
15.00: Árfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak.
15.20: A rádió zenekara

U. 7b.

TELEFON

12-79

Aranyra, ezüstre, ékszprre és minden értéktárgyra, mindenféle ingóságra előnyös felté•telekkel magas kölcsönt nyújt.
464
k e d d ,

8—9: Azonos Budapest L műsorával. 8.45-kor
hirek. 9: Egyházi ének és szentbeszéd a Minorita rend miskolci templomából. 10: Református istentisztelet a miskolci Kossuth utcai templomból.
11: Hanglemez. 11.15: Hirek. 11.35: Hanglemez.
Székely népdalátiratók Bartók és Kodály feldolgozásában. 11.50: Nyirő József: A vihar. Elbeszélés. 15.4: Az ősember barlangjától a legmodernebb gyógyfürdőig. L rész. A Bükkhegység geológiai viszonyai és az ősember telephelyei. Közvetítés Tapolca-fürdő tavas-barlangjából.
16.15:
Cigányzene Görőmböly-Tapolcáról. 16.35: II. rész:
Séta Tapolca fürdő gyógytelepén. 17—00.15: Azonos Budapest I. műsorával.

Gál

16.15: Az erdélyi unió költője. Mentovicb Ferenc
emlékezete. Irta Jékely Zoltán. Felolvasás.
A verseket Apáthy Imre mondja el.
17.15: Mindnyájunk gondjai. A Közellátási Szolgálat közleménye.
17.35: Máté Aron klarinétozik zongorakísérettel.
17.50: Székely apróságok. Irta Joó Gábor. Felolvasás.
18.05: A chilei csalogány. Hanglemezek
Rosita
Serrano műsorából.
18.35: Izabella és Martinuzzi. Dr. Asztalos Miklós előadása.
19.20: Baksa Kató és Orbán Sándor magyar dalokat énekel, kiséri Horváth Gyula cigányzenekara.
20.10: Az Operaház zenekara. Vezényel
Rajter
Lajos. Közreműködik
Bisztriczky
Tibor.
20.50: A balatoni Sporthét jelentősége. Báró Csávossy László előadása.
22.10: Közvetítés a Császárfürdő étteremből. Buttola Ede tánczenekara játszik.
22.35: Közvetitiés a margitszigeti Palatínus-szállóból. Weidinger Ede szalonzenekara játszik.
23.00: Hirek német olasz, angol, francia és eszperantó nyelven23.30: Hanglemezek.
24.00: Hirek,

A U G U S Z T U S
BUDAPEST

i «
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6.40: Ébresztő. Torna.
7.00: Hirek. Közlemények. Étrerid. Hanglemezek
10.20: A 80-as évek érdekes eseményei. Irta dr.
Sándor Géza. Felolvasás.
10.15: Divattudósitás. Felolvasás.
12.10: A Melles Béla-zenekar. Vezényel Vincze
Ottó.
13.30: Sthymmel Miklós tánczenekara.
15.00: Árfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak.
15.20: Nadler Ilse zongorázik.
15.40: Mit főzzünk. Háziasszonyok beszélgetnek.
15.55: Garay György hegedül zongorkisérettel.
16.15: Gyermekdélután. A só. Mesejáték dalokkal.
Benedek Elek meséje nyomán irta és zenéjét szerezte Jánó Ida. Átdolgozta és vezeti Kilián Zoltán. Előadják a gyermekszereplők.
17.15: Magyar nóták hanglemezről.
17.50: Vándortarisznyás
erdélyi
tudósok.
Féja
Géza előadása.
18.15: Kelenvölgyi Regös Dalkör. Vezényel Nagy
Sándor.
18.40: Magyarkák, avagy a rágalom iskolája.
19.20: A rádió zenekara.
20.00: A székelyek kenyere. Hangképek a Székelyföld életébőL Irta
és összeállította
Csanády György.
22.10: A Mária Terézia 1. honvédgyalogezred zenekara. Vezényel Pongrácz Géza.
23.00: Hirek német, olasz, angol és francia nyelven.
23.25: Tánclemezek.
21.00: Hirek.

Szemüvegét
orvosi receptre is pontosan
304
elkészíti
Széchenyi-tér 5. Törvényszék melleti

SZB&EB

KASSA
6.40—11.00: Azonos Budapest I.
műsorával.
11.05: A székely nép. Jávorszky Ernő előadása.
11.20: Hanglemezek. 11.40: Hirek. 15.20: Hanglemezek. 17.15: Karsa Katalin hegedül zongorakísérettel. 17.40: Felvidéki vadásztörténetek. Reininiezky Károly előadása. 18.05: Részletek
Gríeg
müveiből. Hanglemez. 18.15—00.15: Azonos
Budapest I. műsorával.

A U G U S Z T U S

S.Z E R D A,
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BUDAPEST U
6.40: Ébresztő. Torna.
7.00: Hirek. Közlemények. Étrend. Hanglemezek.
10.20: Emlékezés régi nagy színészekre.
Ditrói
Mór előadása.
10.45: ösi aranymosás a Duna mentén. Irta dr.
Timaffy László. Felolvasás.
12.10: Hanglemezek.
13.30: Országos Postászenekar. Vezényel Eőrdőg
János.
15.00: Árfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak.
15.20: •Pertis Jenő cigányzenekara.
16.15: Hangképek a KISOK szentendrei vizitáborából.
17.15: A rádió zenekara.
18.00: Bach és Horatius. Kresz Géza előadása I
zenei középiskoláról.
18.20: Deák László Liszt-müveket zongorázik.
1845: Külügyi negyedóra.
19.20: A salzburgi ünnepi játékok műsorából. Az
1911 augusztus 21-i
előadás közvetítése
hangfelvételről. (I, és II. felvonás). Rózsalovag
Zenés játék
három
felvoná-ban.
Szövegét irta Hugó von Hofmannstha! Zenéjét szerezte Richárd Strauss. Vezényel
Hans Knappertsbusch.
22.00: A Rózsalovag c. zenés játék 111. felvonásai
Hangfelvétel.
23.00: Hirek német, olasz, angol és francia nyrib
ven.
23.25: .Közvetítés a
Gellért-szállóból. Uniczky
László tánczenekara játszik,
24.00: Hirek.
KASSA
6.40—41.00: Azonos Budapest I
műsorával.
11.05: Ipar és tanocoktatás. Kerekes István előadása 11.25: Hanglemezek. 11.40: Hirek. 17.15: A
keleti népek zenéje. Manga János előadása hanglemezekkel 18: A 21-ik honvéd gyalogezred zenekarának műsora, vezényel Hadányi Antal. 18
óra 45—00.15: Azonos Budapest I. műsorával.

II vidéki
kedvenc hotelje aa

ESPLANADE

nag ysziflloda.
BUDAPEST, H l ZSIGMOND UCCA
S8-*
Telefonok: 191—735, 161—736, 157-398.
Szemben a világhírű Lukácsfürdővel <a Császárfii rdő vei, a Rózsadomb alján. — Teljes
komfort, folyó melegvíz, központi fűtés. — Vk
Nyugati pályaudvartól 1 kisszakasz távolságra. A szálloda teljesen sjjáilakitaa,
«í
vezetés alatt álL
ELSŐRANGÚ CAFB
6ARI

RESTAURANT.
ARAK.

Olcsé azobák pensióval, vagy anélkül

átalánybiztositás keretében
biztosíthatta legolcsóbban!

PcLüÁÖl

Dús vUamintartamú
állati v é d ő - és tápszerkaiönleges&ég
erősiti a csontozatot és a szervi zetet.
Elősegíti az állatok gyors fejlődését és
felhizását. Naponkinti adagolásával 7—8
héttel előbb felhizik az állat és 25—30
kg-mal többet szed magára, miután a
szer olvaD vitaminokat tartalmaz. ímelyek az eleségből hiányzanak Mindenfejlődésben
levő állatnak adagoljunk
PELEXOL-t, igy elérhetjük hogy a csirkék 7—8 hetes korukra szép rántani valók lesznek. A PELEXOL elősegíti a tyúkok tojásképződését s legnagyobb hidegben is rendszeresen tojnak.
Kapható nz 53 éves
K A R D O S
festék ü z l e t b e n
Szeged, Valéria tér L — MINDENFÉLE NÖVÉNYVÉDELMI SZEREK, olajok, fesfékánib
nieghi/hntó é* nlosó beszerzési helve

CSÜTDBTDK.
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BUDAPEST V
6.40: Ébresztő, torna.
7.00: Hírek Kozlemenyek Étrend. Hanglemezek.
1020: Háziasszony a magyar föld terményei között Paradicsom és zöldpaprika a táplálkozásban.
10.45: Külföldi híradó. Felolvasás.
12.10: Kendőrzetiekar. Vezényel Szölfőssi Ferenc.
13.30: A rádió zenekara.
15.00: Arfolyainhirek, piaci árak, élelmiszerárak.
.UÍ20: Szórakoztató hanglemezek.
16.10: Ruszin hallgatóinknak.
L2J5: Veress Károly cigányzenekara.
\7i45: Világpolgárból falusi apóstól. Biró Sándor előadása Balázs Ferencről.
18.10: Fegyverkezik a tábori színház, Hangfetvétel.
18.35: Pajtásságban. Asztalos István elbeszélése.
Felolvasás.
13.20: Megmagyarázzuk a slágereket Vidám ze^
nés est. Irta Medvey Gusztáv dr. Közreműködik Farkas Ilonka, Kiss Manyi, Weygand -Tibor, Szabó Miklós, dr. Legenyei József, Mecseki Rudolf és a Chappy tánczcnckar.
20.15: Üveghintó. Irta Bibó Lajos. Rádiószinpadra átdolgozta és rendezi Csanády György.
£0.10: Székesfővárosi Zenekar. Vezényel Rajler
Lajos.
Ü3100: Hirek német olasz, angol, francia és eszperantó nyelven.
13.30: Közvetítés a Britannia-étteremből. Csorba
Gyula cigánvzenekara muzsikát
Í4.00: Hirek*
KASSA
6.40—11.00: Azonos Budapest L műsorával,
71105: Szlovák hallgatóinknak- A jó veiőmag jelentősége. Hornvák Margit előadása 11.20: Hanglemezek. Olasz szerenádok. 11.40: Hirek. 17.15:
A felvidéki Tabán: Rimaszombat Kozlay Kálmán előadása. 17.35; Hanglemez. 17.45—00.15:
Azonos Budapest I. műsorával

Gonooskodion csatádéról
kösse n életbiztosítást
Háború esetére is érvényes
a l u l ö z l l s '
£»
1* e h t h
BUDAPEST

i.

6.40: Ébresztő Torna.
7.00: Hirek. Kozlemenyek. Étrend. Hanglemezek.
10.20: Ruszin előadás. Román lstvánne: Nyár végén. Előadás.
10.45: A nyári táplálkozás. Irta dr. Székely László. Felolvasás.
12.10: Koiényi Aladár cigányzenekara
13.30: A JóAef nádor 2. honvédgyalogezred zeuekara. Vezényel Seregi Artúr.
15.00: Arfolyamhirek. piaci árak, élelmiszerárak,
1520: Dániclné Magyar Ilona énekel, zogorakisérettel.
15.40: Mit főzzünk. Háziasszonyok beszélgetnék.
15.55: Pősz József és ifj. Jáhn Antal szájharmonika és harmonika kettőse.
10.15: Világhírű muzeumok: A firenzei Pitti. Irta
dr. Csabai István. Felolvasás
,

17.15: Hanglemez.
17.30: Buda elesik — Erdély születik. Dr. Makkai László előadása.
1800: A rádió zenekara.
18.25: Sportközlemények!.
19.20: K. Füzesséry Mária Chopin-müveket zongorázik.
19.45: Erdélyi költők Buda vesztéről. Bevezeti
és összeállítja dr. Geréb László. A verseket Major Tamás mondja el.
2010: Zenei főtárgyalás. Irta és rendezi Kiszely
Gyula.
22.10: Közvetítés a Valéria kávéházból. Horváth
Elemér cigányzenekara muzsikál.
23.00: Hirek német, olasz, angol és francia nyelven.
23.25: Tánclemezck.
24.00: Hirek.

20.00: Hírnök Árpád. Tamás! í r ó n elbeszélései.
20.20: Kóréh Endre magyar nótákat énekel, kiséri
Oláh Kálmán cigányzenekara.
21.00: Ma egy éve. Dr. Ravasz László püspök
előadása.
21.20: A Királyhágón. Az 1941 augusztus 20-i adásunk megismétlése hangfelvételről.
22.10: A rádió zenekara. Vezényel Bertha István.
Közreműködik Kőszegi Teréz.
23.00: Hirek német, olasz, angol és francia nyel*
'ven.
2325: Hanglemezek,
24.00: Hirek.

KASSA

méltányos
|.ell0taÍ MítlálV
árért készit
Rudolf-tér I I .
Rendelés előtt tekintse meg Horthy M.-utca 8 és
Vár-u. 4 sz. alatti épületekre szerelt szellőztető259
rácsaimat

6 40—11.00: Azonos Budapest I. műsorával.
11.05: Háziasszonyok tanácsadója. A tojástermrsztésről. Fazekas József előadása, lt.25: Hanglemezek 11 40: Hirek 17.15: A halhatatlan olasz
fametsző művészet. Luigi Servolini, a fortii állami kéntár és múzeum igazgatójának előadása,
dr. Tóth Ervin forditásában.

Bfoyer étterem
házhoz szállít

elsőrendű ebédmenüt
Kihordás.
Horthv M. u. 8.1. em.
SZOM

BA

T,

Bentétkez's.
Telefon: 27-30.
A Ü G Ü S Z T D S
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BUDAPEST I.
6.40: Ébresztő. Torna.
7.00: Hirek. Közlemények. Étrend. Hanglemezeit.
1020: Magyar humor a XVII. században. Irta dr.
Eörssy Júlia. Felolvasás,
10.45: Mit nézzünk meg? II. Lajos páncélját a
Nemzeti Muzeumban.
11.30: Beszélgetés egy leventével a kiképzési év
elején. Farkas Gyula főoktató előadása.
12.10: Ilniczky László szalonzenekara,
13.20: Hanglemezek.
15.00: Arfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak.
15.20' Szórakoztató zene hangfelvételrőL
10.10: Ifjúsági rádió. Mit látunk az uj betlehemi
templommal kibővült Szentföldi Múzeumban? A rádió gyermek játszó csoportjának
látogatása. Vezeti Kilián Zoltán.
1715: Mádav-hármas műsora
17 50: Rádióposta.
•
V
n
18.15: A honvéd légierők fuvószenekara. Vezényel
Doroszlai Károly.
19.20: Innen-onnan. Hangképek

Filléres motoros faváiófc
összmunkát vállalnak jutányosán, felelősség mellett. Dugonics tér L
Telelőn 39-18

Dani Ferenc
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Elcőranga családi
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egyáfyya* s z o b á k
5 . - t ő l X I . - P-lg
Kétágyas szobák
9 . - t ő l 18.- P'Jg.

Külön
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óvóhelyekre előírásos

Szellőztetőrácsot

KASSA
6.40—11.00: Azonos Budapest L műsorával,
11.05: Mátyás király költője. Geréb László előadása. 11.25: Hanglemezek. Magyar nóták. 11.40:
Hirek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés. 17.15: A Kassai Szalonnyolcas műsora. 17
óra 55: Jó szerencsét! Varró István előadása a
bányászokróL 18.20: Hanglemez. 10—00.15: Azonos Budapest I. műsorával.

D l z í o s l i s o n föiKár ellen,
K á r a meétfrülf
Szegőd sz. kir. város I.
igazgatósági
26.177—1941, kig. sz.
.
Tárgy: Tej és
árának

L
mw

Pemlórendszer Is
b e v e z e t v e .

J

tejtermékek fogyasztói
megállapítása,

Hirdetmeny

Az Arellenőrzés Országos
Kormánybiztosa
Szeged sz kir. város területén forgalomba kerülő tej és tejtermékek fogyasztói árát az alábbiak
szerint állapította meg.
1. A tejipari vállalatok által forgalomba hi»
zott pasztőrözött (palackozott) tej legmagasabb
fogyasztói ára literenkint 34 fillér.
2. A tejipari vállalatok .által forgalomba hozott 3.5 százalék zsírtartalmú teljes tej (kanua
tej) legmagasabb fogyasztói ára literenkint 31
fillér.
3. Piaci és egyéb árusok által forgalomba hozott legalább 3.5 százalék zsírtartalmú teljes tej
legmagasabb fogyasztói ára literenkint 30 fillér,
4. Piaci és egyéb árusok által forgalomba hozott fölözött tej legmagasabb fogyasztói ára literenkint 12 fillér.
5. Legalább 16 százalék zsírtartalmú kimér}
tejfel legmagasabb fogyasztói ára literenklut
1.40 P.
6. Legalább 25 százalék szárazanyagot tartalmazó sovánv tehéntúró legmagasabb fogyasztói
ára kg-kint 90 fillér.
7. 25 százalék szárazanyagot tartalmazó és
szárazanyagában legalább 1.5 százalék zsirt tartalmazó tehéntúró legjnagasabb fogyasztói ára
1.10 P.
Erről a közönséget azzal értesíteni, hogy ak!
a fenti áraknál magasabb árat követet, elfogad,
vagy magasabb árat fizet, árdrágitás visszaélés
vétségét követi el, amiért súlyos büntetés jár.
A tej minőségére az edényen levő felirás az
irányadó.Szeged, 1941 augusztus 19.
Dr, Bi«csy Béla,
városi aliegvzö. tb. tanácsnok.
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SZEGED—KISKUNHALAS—KALOCSA
15.40 ind Szeged, szértienyt tér érk, 9.45 18.20
—
Arpádkórront
— 1734
16.59
Kiskunmajsa
8.30 —
17 53
Kiskunhalas pu.
1.45 18.80
18.40
Kecel
6.56 15.5?
19 30érk Kalocsa Budavári étt ind 6.05 IS 10

16.00 ind
16.39
17.20
18.21
18 50
19.25 érk

.SZEGED-BAJA
Szeged. Széchenyi-tér
Alsóközpont
Kelebi a p. u.
Bácsalmás. Repp vendéglő
Felsőszentiván
Baja. Nemzeti -.zállé

érk. 8.55
8.18
7.38
6Í8
5.49
iud. 5.15

Szeged se. kir. város ka ton a ügy osztálya.
45961—1941'. sz.

Hirdetmény

A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter Dr
rendelete folytán felhívom a város bel- és külterületén tartózkodó
•
1931. évben
szüleett hadköteleseket — tekintet nélkül,
bogy
hol születtek, az állitáskötelesek összeirási lajstromába való felvételük céljából Bérház, I. em.
4. sz. katonaügyosztálynál délelőtt 9—12 óra közt
minden körülmények között személyesén jelenjenek meg és szerihélyazonnságukat (születési, iskolai bizonyítvány),
valamint
származásukat
igazoló okinanyaikat hozzák magukkal.
Összeírás végett tartoznak jelentkezni a fenti
évfolyamba tartozó azon hadkötelesek is, akik
ipir az elmúl évben (toborzó) sorozó bizottság
előtt, mint korengedélyesek megjelentek és ott a
honvédség kötelékébe besoroztattak.
•:
összeirás végett tartoznak jelentkezni a fenti
évfolyamba tartozó azon hadkötelesek is, akiknek állampolgársága nem áliapitbató meg
Azok a hadkötelesek, akik az összeirás iáe^
jén való lakhelyükről utóbb elköltöznek és uj
lakóhelyük nagy távolsága miatt netán már az
uj lakhely alapján Szegeden óhajtanának előállni,
erre irányuló kérvényüket f. évi november hó
l-ig adják be a polgármesteri iktató hivatalba.
Jelentkezési

napok:

1941 szeptembtu 2-án A-G betűvel kezdődő neeüek
1941 szeptembet 3-án D-F
„
„
„
1941 szeptembet
1-én G-H
„
„
„
1941 szeptember ' 5-én I-K
,,
» í »
1941 szeptember li-án L-M
„
„
„
1941 szeptember 9-én N-P
„
„'
„
1941 szeptember tO-én R-S
,,
„
1941 szeptember 11-én Sz
„
n o
1941 szeptember 12-én T-U
»
„
„
1941 szeptember 13-án V-Z
„
„
,,
Egyetemi és főiskolai hallgató vidéki lakosok
betűjelzésre való tekintet nélkül 1941. évi november hó 1-lg jelentkezhetnek.
A származás igazolásához szükséges
okmányok a következők:
1. Karpaszoinányosoknál: kérelmező Születési
bizonyítványa, érettségi bizonyítványa, illetőségi
vagy állampolgársági bizonyítványa és erkölcsi
bizonyítványa.
ha nős, ezenkívül: saját házassági levele,
felesége születési bizonyítványa,
felesége apja és anyja születési bizonyítványa,
felesége apjának és anyjának házassági bizonyítványa.
felesége apai és anyai nagyszüleinek születési
bizonyítványa,
és végül felesége apai és anyai nagyszüleinek
házasági bizonyítványa.
2. Nem karpaszományosoknál: saját születési
, bizonyítványa.
apja és anyja születési bizonyítványa,
apja és anyja házassági levele,
ha nős, ezenkívül: saját házassági levele,
felesége születési bizonyítványa,
felesége apja és anyja születési bizonyítványa
és végül
felesége apja és anyja házassági levele.
Tartalékos tiszti kiképzésre külön
kérelmet
kell benyújtani, melyhez csatolni kell: saját születési bizonyítványát, apja és anyja születési bizonyítványát, apja és anyja házassági
levelét,
___
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városi katonaügyosztálynáL
A papjelölt) kedvezményt, a családfenntartói,
va g v örökölt mezögazdai kedvezményt ngyancsak
külön kérelemben kell kérni, mely kérvények 1942
január hó l-ig nyújtandók be a városi kalonaiigyosztálvnál.
A bizonyítványokat az anyakönyvi hivatalok
bélyeg- és dijemntesen állítják ki.
A jelentkezett állitáskötelesek
szóban
vagy
irssban mindennemű lakásváltozást tartoznak a
városi katonaügyosztálynál (Bérház I. em. 4.1 bejelenteni.
Az összeírásra való jelentkezés elmulasztása
a honvédségről szóló 1939. évi II. te. 177 S-a értelmében kihágást, illetőleg vétséget képez és 2
hónapig, illetőleg 1 -évig terjedhető fogházzal
büntettetik.
Szeged, 1941 szeptember hö 1-én.
Dr. Kemenessy Tiboi,
tanácsnok, a katonaügyosztály vezetője.
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Szilbereisz Andrásné Párisi-kórut 21. szám alatti
kocsmáját.
Felhívom nevezett hitelezőit, hogy követelésüket 3 napon belől Dudás Anna-féle vendéglőben
Szeged, Gróf Apponyi Albert-u{ 8. jelentsék be,
mert ellenkező esetben követelésük jogérvényót
veszti.
293
Snrinya Ferenené.

Elő dó olcsó hózok, tiáiíelkek, siöllö, gyümölcsös ts
szántó toniiásüiriokok I
Újszegeden házteiek, köves utcán 5000 P. —
Háztelek h i d n á l 8000 P. — Adómentes
ház
2x1 szobás lakással, nagy kerltel 4500 P. —
Adómentes h á z 2 szobás lakás, kert vámháznál 0000 P. — Villa 5 szobás, kerttel, fasori 16.000 P. — Villa 3 szobás, fürdőszobás, nagy kerttel, strandnál 15.000 P. — Adómentes családi ház, 3 szobás,
fürdőszobás,
2x1 szobás, kertes, h i d n á l 26000 P. — Adómentes esaládi
ház, 4 szobás,
komforttal,
kerttel, k ő r ú t n á l 35.000 P. — Szegedi oldalon
háztelek 200 n. öl, K á l v á r i á n á l 4000 P. — 250 n.
öl közműves 6500 P. — 76 n. öl Boldogasszonysugáruton 5000 P- — Adómentes családi báz
2 szobás nagy
kerttel,
Csongrádi-sugáruton
800Ö P. — Adómentes
ház 2 szobás,
kertes
Petőfi-sugárutnál 12.000 P. — Adómentes ház
3 szohás,
fürdőszobás,
kertes,
Kálváriánál
16.500 P. — Emeletes 2x2, 3x1 szobás lakással, körúton belől aszfaltos utcán 25.000 P. —
Emeletes szép b á z 2 és 3 szobás lakásokkal
főúton, kerttel 38.000 P. _
Adómentes h á z
2x2 szobás, fürdőszobás, kertes, köves
utcán
33.000 P. — Szép, emeletes h á z 7 lakással Rókuson 24.000 P. — Emeletes bérház, pincés 7
lakással, kerttel Kossuth Lajos-sugáruton 40
ezer P. — Emeletes, üzletes sarokbérház, pincés, körúton belől, fő uton 45.000 P. — Emeletes, részben adómentes bérház, üzletes, fürdőszobás lakásokkal, fő uton 65.000 P. — Kétemeletes bérház, 10 lakással, közműves 85.000
P. — Nagy belvárosi bérház, üzletekkel, komfortos lakásokkal 150.000 P. — 4 holdas szöllő,
gyümölcsös tanyával. K i r á l y h a l o m 7000
P. _ '600 n. öl szántó T a r j á n b a n 3200 P. —
12 hold bánáti szántó tanyával 18.500 P. — 56
hold bánáti szántó tanyával 65.000 P. 120 hold
szántó lakóházzal, gazd. épüleltek, ártézi kúttal 120.00 P — Eladó m a l o m Szeffed legjobb
búzatermő vidékén, emeletes, 9 j á r a t ú ,
modern berendezésű, v i l l a n v dinamós, 8 lakással
ára 100.000 P.
A l k a l m i vételek

P. M. ingatlan irodánál, H o r t h y Miklós u. t .
(Kultúrpalotánál).

APRÓHIRDETÉ:
Szépen bútorozott szoba teljes ellátással is
kiadó. Bocskai utca 4.
Keresek október tizen- •
ötre egy külőnbejáratu
szobát üresen vagy kevés bútorral. Utaszínktanya környékén,
villany, faház. Cimem: —
Gazda
törzsőrmester,
Dunaföldvár, Postafiók
30.
Különbejáratu csinosan
bútorozott szoba kiadó
Kossuth Lajos sugárut
10, I. 2. ajtó.
Üres vagy
bútorozott
szobát keresek
báró
Jósika és Kálvária utca környékén: Esetleg
konyba használattal jeligére.
Különbejáratu
bútorozott szoba fürdőszobahasználattal kiadó. —
Bocskay utca 4, I I em.
jobbra.
Kétágyas bútorozott —
szoba
különbejárattal
kiadó. Sándor u. 4.
Bútorozott szoba
különbejárattal , szeptember l-re kiadó.
Kigyó
u. 2. sz. fdsz. 6 ajtó.

Különbejáratu,
csinos
bútorozott szoba, tiszta
csendserető
nyugodt
zotthonra vágyó egyénnek kiadó. Szerény díjazás jeligére.
Kellemes szép butot ozott szoba fürdőszobával elsejére kiadó. —
Jókai n. 3.
Lépcsőházi
bejáratú
bútorozott szoba esetleg teljes ellátással kiadó. Korona u. 6.
Emeleti szép bútorozott
szobában 1 vagy 2 jobb
férfi lakótársat
keresek. Tündér utea
17,
emelet
Elegáns bútorozott szoba fürdőszobahasználat
tal kiadó. Maros utca 9,
ajtó 2.
Csinosan bútorozott —•
szoba, szoba, konyhás
lakás kiadó. Ugyanott
iigves bejárónő kerestetik. Érdeklődni tehet
d. u. 6—7 kőzött hétfőtől. Zárda utca 22.

Elegánsan
bútorozott
szoba fürdőszobával 2
személy részére kiadó.
Megtekinthető 8—12-ig.
Bercsényi u. 10 ajtó L

Elcserélném

Lehetőleg belvárosban
féregmentes tiszta bútorozott szobát
keresek elsejére: Szeréuyigényü jeligére.

kétszobás modern összkomfortos belvárosi
LAKASOMAT
ugyanilyen.
földszinti,
vagy L emeleti

jzlelhelyiséq

DÉLMAGYARORSZAG
Vasárnap, 1941. augusztus 24
HÁROMSZOBÁS
LAKASSAL
Cimeket ° kiadóba kerek.
Talajvizmentes
pincét
keresek.
Ajánlatokat:
28-05 telefonra kérek a
délelőtti órákban.
4—5 szobás komfortos
lakást átvennék. Cimet
kérek: Mielőbb jeligére.
Asztalos műhelynek —
megfelelő száraz világos helyiséget keresek,
nagv körúton belül. Értesítést kérek.
Dugonics u 20 alá
Egy szoba konyhás lakást keresek legkésőbb
november l-re:.
Harminc pengőig jpligére.
Édesipari üzemnek alkalmas pince helyiség< t
keresek. Ajánlatot Tápszer jeligére kérem.
Szoha, konyha, fürdőszoba u j házban csendes lakónak kiadó. —
Zárda u. 16.
Gyönyörű lakás 2 szoba
előszoba, üresen
vagy
bútorral —
magányos
egyénnek kiadó Garzon
jeligére.

15

Két komoly
BÚTORASZTALOS
SEGÉDET
felvesz Kovács , Bertalan rriübutor
asztalos,
K Félegvháza.
298
Lakástertötlenitb Vállalat

CÍMN
irodáli Szegőd, Somogyi u. 10,
Tel. 3U 77.

Dugasz
FEST. TISZTIT! Ipar*
telep Tápéi u. 7. Üzlet:
Károlyi u. 3. Gallértisztitás. Telefon 33-40
200
GYAKORNOK,
vagy fiatal tisztviselő
felvétetik nagykereskedésbe: Szorgalmas 1
jeligére kérjük ajánlataikat.
259
MÁV.

háztól kád*

forgatom ügynökség*
Bútorszállítás
helyben vidéken
o t ü k a c s l k k ü l Ja.
Fuvar felvételi irods.
Kölesei utca 10.

Diáklányoknak, főiskolai hallgatónőknek otlhont nyújt uripsalád ké'
nyetme lakásában. —
Fürdő
ürdőszoba,
zongora,
telefon, családias élet.
Dr. Boross József utca
30. KálváriaJérnél.

KÖTÖMUNKASOKAT
azonnali belépésre, állandó munkára
felveszünk. Jelentkezés
—
Szent Miklós u. 14 sz*
Déri Kötöttárugyár.

KERESÜNK
a központhoz nem raesz
sze gyárépületet bérbe.
Ajánlatot kérünk: Állandó jeligére a kiadóhivatalba.
308

Stoppoltassa
ruháit *
•Budapesti* kézmftsrövőnél
Eredeti
gyári
beszövések Üzlet: H í *
gt sdrkerttel szemben.

Petőfi
Sándor-sugárut
40. szám alatt
SZATÓCSÜZLET
eladó.
328

IGAZOLVÁNYKÉPEK
sürgős esetben 16 pere
aJatt készít Kosé totó,
Mikszáth Kálmán n. U ,
3 drb gyorsfénykép
I
pengő. Felvételek est*
.is készülnek.

Üres, száraz nagy ndvari helyiség
raktárnak vagy autó garázsnak is alkalmas, szeptember l-re kiadó. Polgár u. 24. Házfelügyelő.
Négy vagy ötszobás —
komfortos lakást, esetleg magánházat
azonnalra keresek. Vértesi,
Londoni körút 19.
Szoba, konyhás
lakás
szeptemberre kiadó —
időseknek. Topolya sor
5 szám.
Katonatiszt
keres
4
szobás lakást azonnalra, esetleg november 1ére, vagy elcserélné 4
szobás komfortos kolozsvári lakását hasonló nagyságúval Szegeden. Cim a kiadóhivatalban
EGY SZOBA,
konyhás lakást keresek azonnali, lekésőbb
elsejei beköltözésre. —
Közvetítőt magasan díjazom.
Ajánlatokat:
Franki gyógyszertár —
Szentgyörgy tér.
310
Magánházban házkörüli teendőkért lakás kiadó. Osztrovszky utca
27 sz.
Kétszobás lakás kiadó
novemberré.
Újszeged.
Székelv sor 10. Erd.
Hétvezér u. 21.
kiéss
Kisleányom
mellé kisasszonyt felveszek: —
Fiatal íeliaére.

Késárugyár gyakorlott
csiszolót keres.
Hpti
akkord kereseti lehető*
ség 50—60 P. Budapest,
Telepes u, 21 szíám.
Tejkihordó leány vagSl
asszonyt azonnal félve*
szek. Gizella tér S. 4
fiók.
JutalékiigynÖk. ki rövidáruban jól be van
vezetve, felvétetik.
—
Ajánlat: Rövidáru Jete
igére kéretik a kiadóba.
Árukihordó 16—18 éses
ki puttonnyal tud kerék
pározni, felvétetik
a
Damjanich utcai szénatelepen.
Gépírónő, ki kiszolgálásban. is
segédkezik,
felvétetik
Corvina
könvv-, papirkeresk fedésben Gróf
Klebelsberg tér (Hősök kapuja
mellett.)
Középkorú iparos házmesterpór
felvétetik,
szeptember 1. Honvédtér 8.
A
kiskundorozsmai
Eszes malom és gőzfürész legalább
négy
középiskolát végzett jóirásu szerény fiatalembert keres
GYAKORNOKNAK
ugy irodai, mint külsü
munkákban való
*egédkezésre.
321
Segédleány
felvétetik
Teri "kalápszalon, Kelemen u. 8.

16

D E L M A G Y A R O R S Z A G
Vasárnap. 1941 augusztus 24.

Fatelepre munkást felveszek, cirknlá/ni tudó
előnyben. Feltámadásu . 8. '

Ügyes varróleányokat
állandó munkára
felvesz Braun
Mihályné.
Széchenyi tér 9.
Gyakorlott kiszolgólónő a kézimnnkaszasmából: Perfekt munkaerő
jeligére kerestetik.
Szabósegédet férfiruha
vasalásra felveszek. —
T,cdnit7kv
veaytiszlitó
Gr. Apponvi u 17.
Unhaztól mosást válintők: Otthon mosok jeligére a kiadóhivata'ba.
Ügyes urifodrósz vagv
nő és manikűré-- któa-z
szony felvétetik. Heim
fodrász, Takaréktár u.
8 sz.
Géphimzőnő kinti munkára kerestetik Polták
Testvérek. Csekonics u
Fiatal leány szépen ír
rajzol,
irodába
vagy
pénztárosnak elmenneJ ó munkaerő jeligére a
kiadóba
Varróleányok és kifutó
lány felvétetik. NVigner,
Szeged. Széchenyi
tér
15 I. 1
Cipő, vagy u n , női divatáru üzletben, eláru
sitónőnek elmenne, keresztény intelligens fiatal nő Cim a kiadóhivatalban.
.Vasalónőket állandó —
munkára felveszek
—
T^dnitzky
vegy tisztító
Gróf Apponvi n 1/
35- éves. őskeresztény,
magvar, német, angol,
román nveivtudásu. te*
titszukmában és iroíai
munkákban jártas menekült, állást
keres.
Szíves megkeresést —
Oberst József. Borskai
u. 6. I. em 7 eimre kér
5 éves kis lány mellé
gyakorlattal biró intelligens nőt keresek délutánra" Dr. S/écsi. Pallavirtiji u 3>
Tanuló leánvokat felvesz Császiné női divatszalon. Horváth Mihály n. 1.
Idősebb nr mellé
JÓLELKŰ
ÁPOLÓNŐ
kerestetik.
Széchenvitér 16. II. emelet udvaron jobbra.
önállóan dolgozó varrólányt felvesz.
Pailai
kézimunkaipar, Kígyóit. 4.
Betegápolásban jártas
társalkodónő állást keres: Júlia nővér jeligére.
Két németajkú
leány
njánlkoz.'k Egvik gyermek mellé, másik köny
nyebb helvre mindenesnek. Címeket: Becsületes jeligére
kiadóba
kérem.
J ó gép- és
gvnrslrót
felvesz nagy
vállalat.
Ajánlatokat
fizetési
igénv megjelöléssel:
Elsőrendű 'eligérc kiadóhivatalba.
Óvadékkal biró üz'etkezelőt keresek
hoszs/.abh időre
trafikUa.
Itószletes ajánlatot: —
C/lctvezető jeligére a
kiadóba kérek.

Gyenge tanulóknak lelkiismeretes correpctálás. Feketesas u. 15. 1.
°m t.
Mosást, vasalást
vállalok. Zerge u. 20.

wviiaAiast

a£fefl£mjqzütt.

Elsőrendűen főzök, —
mindenes bejáró állást
keresek: Jó
bizonyítvány jelige.

Dr. Sebők Ferencné

zongora, pián nó, harmónium
kereskedése
S z e g e d , P e t ő f i S. s u g á r u l 13.
Olcsó Dérlet. Kedvező rész etfizetés.
Vé'e', c«ere.
Eladó magánház a Bihari u. 22 sz.
Érdeklődni- Sándor u. 40 sz
Nagykorúinál
féltelek
eladó. Római körút 28
sz. I. cm.
G B F F I - V A A

veszek
ISKOLAKÖNYVEKET,
Chován zongoraiskolákat szótárakat Pen ős
regényeket
legmagasabb árban, Criiiiwald
könyvkereskedő
Hoi182
Bejárónő azonnaira fel- ! thy M u 2
vétetik Wigner,
S'é- ]
chenvi tér 15. I. 1.
Tudja-e minüerki?
f'otrv
Bejárónőt keresek dél- j
előtti órákra szept. 1Ishofflktfnuvef,
re. Jelentkezni d. e. 10
tiotiát,
—3-ig. Vitéz u. 5. II.
szótárt
em. 2 sz.
magas áron v á s á r a
Házvezetőnőt és minHenec főzőnőt vidékre
keresek. Jelentkezni —
önyvkereskedése. ®
Széchenyi tér 8. I. em
Klauzál-tér
3. Kiss D. pal
6.
Intelligens fiatal nő —
házvezetőnőnek
ajánlkozik magányos egyénhez vagy cukrászdába
gyakorlattal.
Délibáb
utca 9 sz. Mohácsi Irén.

TRAUB

Bejáró takarítónőt keres fiatal házaspár —
Cim megtudható: Vincze füszerűzletbcn. Kállav u. 6"
Mevbizható takarítónőt
reggeli órákra
felveszek Hoffmann Feketcsas u. 22. I I I 24.
Két személvből álló házastárs keres
m i n d é n f<st
24 évestől 35 évesiü''
jelentkezzen Pe'fífi S- 1
sugárul 6. bal csengő
333

tttilrti
A l k a l m i olcsó
hiívéte'ek!
Belvárosban iöv
szép
bérház 8x2 szobás für
dősznhás parkettá' lakásokkal 8nonO Másik
adómentes 4x2 szobás
komfortos nj ház 50 W
P Adómentes 2x2 szo
bás
uj báz 150110 P
3 szobás
fürdőszobás
ut ház 12.000 2x1 szobás uj ház 7000 2 szobás uj ház 6000 P
_
Mpgvehető LAZAR Iro
da által. Attila utea 5.
T e l e f o n 33-56
Tölgyes u. 20 sz. teljesen modern 2 szobás
magánház, fürdőszoba,
nagy melléképület, gyümölcsös eladó. Tudás ozódni ugyanitt. Ügynököt díjazok.
ÍV^4~helviségbőÍ
álló
házat udvari
épületet
keresek bérbe csatornázott utcába, lelépéssel
is. közvetítőt
díjazok.
Kálvária u. 26 I em.
3 hold gyümölcsös —
Nacymarostőhe átadó.
Tud ' Csaba u 24.
Magánházat keresek —
bérbe vagv mPffvé'eire
belterületen. Ajánla»okat: Egy évi bért dőre
fizetek jeligére kérek a
kiadóhivatalba.
IJázat vennék lehetőleg
adómenteset, kerttel a
város bármely
i észén
12.000-ig készpénz/cl. A
vételt létrehozó ügynököt díjazom. Ajánlatokat Rauscherné Petőfi
Sándor sugárul £ 1

\
t-.K
férfi, női, gyermek ruhákat. fehérneműk írógépet. varrógépet, kerékpárt, fényképező gépet régiségeket, antik,
pénzeket stb.
Csehó.
Attila u. 8
291
-olirqcni olló

,

o o r o t v á V , kések

r>aey választékban kaphatók. azok köszörű Ásét. iav tását fe e; ősség
soo mellett váliaóa

neszeli, eladón
Mindennemű férfi-, női
ruhát, használati
tárgyak hangszert, bútort,
stb. Jelenleg raktáron
van:
hálószobabutor,
külön szekrény, varrógép. sezlon, cipő. ruha,
konyhabútor és
egy
nagy hentes-jeges, stb.
slb.
Hivásra
házhoz
megyek. P a p p á 1 István, Mikszáth K. u 19
338
Egy
DUKKOZŐ A P P A R A T
cipőfestésre is
alkalmas eladó és egv- dekopire fűrész. Hajós u.
24b. szám. '
329
Modern kombinált szek
rénvt vennék- Bútor jeligére a kiadóba.,

Itonvhakutor
és fénvezett háló állandó raktára
RÓ7SU N ANDOR asztalosnál. Pacsirta u'ra
8 szám.
251
Kgv SING RR-féle bitliárd soknak örömet
a tulajdonosnak őrömön kivül
iövedelmet
lelpnt
•twtittt ANTAL P S FIA
, 6lUÁfiDGYÁ.RA
SZEGED
«i.4fin»T0TT i m

K<i.„ni,, i,H)n»

- in

F r á t e r műköszörűs
MfknzAlh KAlmíln a

J ó állapotpan lévő kerékpár eladó.
Lukács,
Újszeged, Bethlen u. 11.

BÁRMILYEN
IGAZOLVÁNY
fénvkép 3 drb elsőrendű kidolgozás 1211 fii).
3 drb levelezőlap 2 P.
Speciális amatőr filmkidolgozás és másolás.
Próbália meg és állandó megrendelőm
lesz.
Nyitva: vasárnap
és
ünnepnapokon is. állandóan reggel 8-tól csle
7 óráig. Brunner fényképészmesterriél. a rókusi templom mögött
137

Modern kombinált szekrényt és íróasztalt vennék: Bútor jeligére
a
kiadóba.

Bélyeget

gyűjteményt, tömegbéyiget jo aron megvételre keresek.
Farkas Karoly
Szoffed, P41 u. 6. Tel. 15-5 '
Egy jókarban levő 15x
20 métermázsa hordképességü stráf kocsi eladó. Csongrádi sugárut
1 sz. Magyarnál.
Keltetőgép 500 tojás be
fogadására készült, —
igen jó állapotban eladó. Db. Timár László,
Szeged, Királyhalom.
Eladó felújított uj huzatos tiszta széles sezlon 56 P. Lakatos Boldogasszony sugárul 60
Ugyanott nő albérlő lakást kaphat.

Bőrgarnitúra eladó. Ei
dcklődni az
Újszeged'
Gőzfürészgvárban.
Kézikötéssel

kosztümöt
20 pengőtől, ruhái 14
pengőtől
vállalunk
Cim a kiadóban.
Elköltözés miatt elaock
kombinált barokksztkrénv három
tükörrel,
szekreter,
festmények,
pontosan járó ingaóra,
süllvesztős Singer varrógép, Jteveset használt
porszivógép száziizes és
kettőszázhuszas motorral, finom női uti ka
lapdoboz, teljesen
uj,
pácolt kisládák, moly
talanitás vagv
szenynyesruha céljaira, utazó
kosarak vesszőből, függönyszáritó keret komp
lett prótnbaba, kisasztal, konyhaasztal, hokkedlik Szentgyörgy utca 12. jobbópiilet," első
emelet.
Garnitúra
kézimunka
függönv és abrosz eladó Feketesas utca 10,
I. 4.

Egy garnitúra kerékpár
gumi használt
eladó.
Jakab Lajos u, 16, földszint 17.

Valódi szegedi
nvári
rózsnkrumpli előj gyez.
hető Csala, Zrínyi utca
4. Telefon 28-02.

Perzsa szőnyeget vagy
más egyéb gyári szőnyeget veszek. Cinicket
kéFem a kiadóba: Zombor jeligére.

Nagy álló tükör, szaIon garnitúra eladó. —
Gabrielné, Oldal utca 2.
szám.
Megtekinthető
délelőtt.

Egv gyermek sportkocsi eladó. Groszné, Füredi ü. 2.
Eladó női mormotabunda középalakra, 2 mázsát biro férfi
kerékpár, 2 nagy
szentkép
üvegezve, sezlon tal:a„
róval. uj vaskályha és
tűzhelyek. Fodor" u. 38.
II. em. 9.
Egy jókarban levő hasz
náít
GYERMEKKERÉKPÁR
jutányosán eladó. Érd.
György, Fodor u, 11.
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Eldaó: kontrafékes kerékpár, 2-f rádió, tölcséres gramofon. Kossuth sugárut 46, udvar.
Női kerékpár
eladó.
Csognárdi sugárul 38
Női és leányka ruhák,
utcai és estélyi, fekete
téli kosztüm, gyermekcipők eladó. Kígyó 2.
sz. fdsz. 6 ajtó.
Eladó egy keveset hasz
nált 3—4 mázsáig biró
tricikli Damjanich
u.
11. házmester.
Teljes I I I és IV. osztályú polgári (Maigitutqai) iskolai köpwek
eladók.' Gyöngytyúk utca 12. Háztulajdonos
Jómenetelü kocsma üzlet sürgősen eladó. Betegség jeligére a kiadóba.
3 és félx4 és fél méieres Arganian s z ő n y e g ,
nagyméretű kép eladó.
Feketesas u. 15, I. em. 1
Modern jókarban levő
kisalakú
gyermekkív
esit vennék: Feltétlenül
tiszta jeligére a kiadóba.
4x4 méter keleti sinirna szőnyeg. 2 lámpás
rádió, egy jókarban levő bécsi, gyártmányú
zongora, egy gvönyőrü
üzletberendezés, csemege. cukrász,
ékszerüzletbe megfelelő, eladó.
Liget u. 3.
TÜKÖR!
üveget keresek megvételre 160x80. 160x40 méretet, nagyobb
lehet!
Muesy szabó, Károlviu. 2a.
312
Egy jókarban levő balkaros tűző gép alkalmi áron eladó
Keoskéstelep, Csantavéri u.
6 szám.
Olcsó LIBA.
KACSA. CSIRKEhusok egészben
részekben
minden
nap
frissen kapható Rózsa,
Mikszáth K. u. 5.
327

Varrógépek
nagy választékban, kerékpárok, bútorok, fér*
fiöllőnyök,
Wertheimkasszák eladók. Vessek
mindenféle
használt
tárgyat,
bútort, ruhaneműt — Zálogjegyért
bármiről, legtöbbet fi*
zetek. Szinberger, Mikszáth K. u. 11.
419
Nívósra házhoz megyek
Magasszáru betétes 16i
bagaria cipő 38 számú
cs ecv teljes fronthar.
cos öltöny eladó. Kossuth L sugarat 43. sz^
földszint 1 szám.
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Már sok SZERENCSÉS
boldog házasságot hozott össze, őskeresztény
szellemben diszkrécióval, bizalommal: Méltóságosasszonv. Bpest fő
postafiók: 304. Válasz>
boríték
Posfán mára®
dóra nem felel.
117a
Elveszett egv pénztárca fényképekkel és iratokkal. Kérem a megtalálót a kiadóban le.
adni..
Két diétát teljes
e'láz
lássál elvállalok.
Dr.
Basch Ferencné, Horthy
Miklós u 11. I em.
Házasság céljából megismerkednék: Birtokos
jeligére a kiadóba.
Házasság céljából megismerkednék
feltétlen
komoly urleánnyal
—
vagy özveggvel 27 évig.
Pontos i cimmcl ellátott
levelekre válaszolok —
Jelige: Havi kétszáz fix.
őskeresztény.
komoly
fiatal úriasszony mindenféle szabad
iparra
jogosult,
pénzestársat
keres
vállalkozáshoz,
Cim a kiadóban.
KERESZTÉNY
PÉNZES TARSAT
KERESEK
5—8000 pengővel. Havi
jövedelem 150—200 R
»Jó üzlete jeligére »
kiadóba.
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Egv szegénvsorsu családnak 2 vagv 3 évei
kislánvát örökbe venném. Szeged, ^lsótiszapart 9. szám. Csikosné,
Biz.tos mcgélhctésü üzlethez tőkéstársat
keresek.
Jelige:
Férfi
vagv nő.
Férjhez mennék idősebb
int. református úriemberhez. aki szintén hitéletet 61 Választ: Krisg
tusban az élet jeligére.
Elveszett fekete
pali
névre hallgat. Megtáláló vagy nyomravezető
magas jutalomban részesül. Pille n. 11.

Fénvezett mahagóni háló szoba és fehérre festett konyha bútor eladó Kötszövő iparomhoz tát
Érdeklődni
Kazinczi- sat keresek
párezer
u. 11. Bari
szabónál, I pengővel. Jelige: * BizÉrd. hétfőn.
' tos megélhetés.
Szerkesztésért

és kiadásért

feleli

B E R E Y
GÉZA
főszerkesztő,
a Délmagyarország Hírlap-és Nyomdavállalat rf,
ügyvezető-igazgatója.
Szerkesztőség: Szeged. Kölcsey-utca 10, I. em
Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal: Szeged. Aradi-utca 8. — Telefon
(szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 13—06,
Kiadótulajdonos:
Délmagyarország Hirlap- és Nyomdavállalat R t
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógépén,
Szeged. Kálvária-utca 14, telefon 10.-81
Felelős üzemvezető: Ablaka litván.

