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600 halott és 1000 sebesült
az angolok által bombázott Párisban

légi támadás Nagypáríst. A támadást angolok hajtották végre, töbi.
előváros: Neuilly, Boulogne és Villancourt lakónegyedei ellen. Az
NST jelentése szerint szerdára virradóra hajtották végre az angolok
Paris elővárosainak lakóneqyedeiben egész utcasorokat semmisítettek meg az angol bom- a légitámadást, amelynek sorún
igen sokan meghaltak vagy megsebák — Pétain nemzeti gyászt rendelt el
besültek.
Egy másik NST távirat jelenít,
hogy Párisban március elsején egy
német őrszemet meggyilkoltak. V
A tavasz nincs már messze és hogy különösen a Krímben és a döttjei lesznek, amelyeknek területé- franciaországi német katonai paágy látszik, hogy a tavaszi hóna- Donec-medencében tovább folyta- ből az új országot kiszakították. Raj- rancsnok rendeletére megtorlásul
tuk kívül az Egyesült-Államok úgy- húsz zsidót és kommunistát agyonpok március, április, de minden- tódtak az elkeseredett harcok. Ez a
nevezett műszaki bizottsága vesz részt lőttek. A rendelet szerint ha a tetesetre május nagyszabású esemé- tény kapcsolatban van a tavaszi a kormányzásban A vezetésben Brates nem kerül kézre, újabb husz
nyekkel bővíti majd a második vi- olvadás közeledésével, a jelek sze- ziliának túlsúlyt biztosítanak, hivatzsidót
és kommunistát lőnek agyou.
lágháború krónikáját. Egyszerre áll rint a tavaszi nagy offenzív cse- kozással arra, hogy Brazília járul
az
érdeklődés kereszttüzében a lekmények a déli részeken kezdőd- hozzá legnagyobb területtel az új ál- Szerdán a meggyilkolt német kato'Földközi-tenger
partvidéke,
az nek majd meg először, itt máris lamalakulathoz, mert mintegy 1 mil- na temetése napján, az összes szóa
Északi- és Keleti-tengerrel határos enyhült a hideg. Az általános hely- lió négyzetkilométert ad. A Giornale rakozóhelyek zárva maradtak,
partok, de ugyanakkor India kérdé- zetben a jelek szerint — jelentette d'Italia értesülése szerint az új állam vendéglőknek pedig este 8 órakor
terve Argentínában és Columbiában be kellett zárni.
se is már elsőrendűvé vált a há- szerdán berlini tudósításában Heynagy nyugtalanságot keltett. A cohim.
Az NST párisi jelentése arról száborús események színterén. Wavell debreck a Pestben — meg nem kö- biai" Estampa című lap azt irja, hogy
tábornoknak Jávából való eltávo- vetkezett be változás. Német kato- Columbiának annakidején már Pana- mol he, hogy anrint szerdán illetékei
francia helyen közölték, a Parist ért
zásával úgy látszik, hogy a brit nai szakkörök,— mondja tovább az ma megalapításához is nagy teriiletet
angol repülőtámadás halálos áld<*
közvélemény előtt is közvetlen kö- idézett jelentés, — továbbra is azt kellelt adnia, most tehát nem kíván- tainak száma már meghaladja
az
zelségbe került India
problémája. emelik ki, hogy a szovjet hadveze- hatják, hogy ujabb áldozatokkal tá- 500-at. Hangsúlyozzák, hogy a bombák,
London tudja, hogy Indiát Esak a tőség több helyen számos hadosz- mogassák az Egyesűit-Államok dél- legnagyobb része elővárosokra hulbennszülöttek teljes felfegyverzésé- tályból álló nagy erőket vetett harc- amerikai imperiálizmusát.
lott, távol az ipartelepektől. Legnagyobb pusztítást a villanegyedekben
re! védheti meg a modern japán ba, helyenkint pedig nemcsak gerilAz aostai herceg h^PSIa tették a bombák. Pétain államfő szer/
hadviselés ellen, éppen ezért bár- laharEosok üzelmei, hanem a német
dán délutón rádióüzenetben felhábomennyire ellenzik a tory-k. Chur- vonalak mögé betört zárt szovjet
rodásának adott kifejezést a bombázás
"Rómából
jelenti
az
NST,
hogy
chill kénytelen lesz az angol törté- alakulatokkal való küzdelem jelmiatt Amint az NST stockholmi tudó,
nelemben eddig példa nélkül áló el- lemzi a helyzetet, — mondja Hey- Mussolini meleghangú részvéttávi- sitója jelenti, a Páris ellen véghezhatározásokat deklarálni. Ugyanekdebreck idézett tudósítása. A né- ratot intézett a király és császár- vitt első angol bombatámadásról a
kor hírek kerültek szárnyra arról, met sajtó haditudósító századok je- hoz az aostai herceg elhalálozása londoni rádió azt közölte, hogy a kihogy Burma meghódítása ntán To- lentéseit közli a Sztaraja Russzánál alkalmából. A pápa szintén részvét- tűnő időjárási viszonyok mellett végkió újabb békeajánlatot tesz Chung- elhárított betörési kísérletről, ame- táviratot küldött úgy Viktor Emá- hezvitt támadás jó eredménnyel járt,
kingnak, esetleg felajánlja
az el- lyet — mint tegnap már idéztük — nnelnek, mint feleségének. Nápoly- bár nem túlerős légikötelékek végezfoglalt kínai területek kiürítését. egy majdnem teljesen megsemmi- ban az aostai herceg állandó lakó- ték. Az Aftonhladed azt írja, hogv a
bombatámadás Darlan tengernagyhoz,
Dr. Sun Fo, a kínai végrehajtó ta- sült szovjet rohamhadsereg kísérelt helyén a gyász jeléül a színházak
intézett figyelmeztetés, hogy ne mennem
tartottak
előadást,
ugyanígy
nács elnöke hozzátette a hír lehető- meg minden eredmény nélkül. A
jen túlmesszire a németekkel való
Rómában
sem.
Nairobiból
érkező
sévéhez, hogy a fcsungkingi Kína haditudósító századok részletes tuegyüttműködés terén. Azt irja azonnem köt különbékét.
dósításban számolnak be egy szov- jelentés szerint a herceg halála kívül a lap. hogv a támadás az új anjet betörés eredményes elhárításá- kedden hajnalban háromnegyed 4- gol légi hadviselés első példája,
kor következett he. A herceg már
A lovai harc ról, A többi arcvonalszakaszon to- előző este közeledni érezte halálát amelv arra irányul, hogv megakadályozza, a keleti frontra és Líbiába
vábbra is eredményesen tartottak
és megírta végrendeletét, valamint iránvitott hadianyagszállításokat.
Negyedik napja teljes erővel tart az elkeserítő harcok.
búcsúlevelet apjához-anyjához
és
Az NST későesti jelentése arról
x jávai csata, amelynek megvívákét
húgához.
A
haldokló
mellett
sára Wavell távozása után Sitwrll
Amazonas mindvégig ott volt hadsegéde Nasi számol he, hogv az angol repülőgépek szerdán délben ismét megjelenViktória-keresztes tábornokot hízRómából jelenti az NST tudósító- tábornok, aki vele együtt esett fog- tek Páris felett. A légiriadó 13 óra
ták meg a jávai brit csapatok veja, hogy az Amerikai ligyesült-ÁHá25 perctől 14 óra 25 percig, tehát
zetésével. Ugy látszik, hogy a hol- mok még jobban ki akarja szélesíteni ságba,
landiai kormány a fő ellenállási befolyását déíamerikában s ezt a terP ó r s pontosan egy óráig tartott. Az angol gépek ezúttal nem dobtak le
fészket Bandung környékén szeret- vét úgy szándékozik megcsinálni, hogy
Két év óta az 1940 júniusi ösz- bombákat, csak köröztek a város
né berendezni. A bandungi csata Brazília segítségével új államot akar
alakítani az Amazon folyó vidékén. szeomlás után, szerdán érte újból felett
teljes erővel tombol.
Burmában a rangoon! frontsza- Az új államot a terv szerint Brazília,
Perit, Columbia és Equador területékaszon egyelőre nem történt váltoből hasílanák ki. Az új államalakulat
zás. úgy látszik mind a két fél a neve Amazonas lenne és területe felPáris, márciíís 4. Angol repülő- Neuilly,
Boulogne
és
Billnncour}
döntő Csata előtt átszervezi haderő- ölelné az Amazon folyó egész felső gépek} a szerdára virradó éjszaka elővárosokban több polgári személy
it. Tokiói hír szerint Rangoon eles- folyását 2.1 millió négyzetkilométer légitámadást hajtottak végro Páris meghalt vagy megsebesült a bonite csak rövid idő kérdése, mert a nagyságban. Amazonas! nyugaton az lakónegyedei ellen. A párisi rend- barobbauások következtében. (MTI)
városban érezhetővé kezd válni a Andok hegység határolná. Ezen a te- őrprefektus
közleménye
szerint
rületen rendkívül bőven terem a növízhiány.
Az NST saghaji távirata, szerint vényolaj, a keményfa és egyéb crlékes
természeti kincs. Az NST értesülése
t jávai szövetséges főhadiszállás
szerint kedden már meg is történt az
Vichy, máreius 4. Az O F I jelen- dozatok száma még növekedni fog.
szerdán este közölte, hogy Ban- első lépés az új állam megvalósítása
Boulogneban egy óvóhelyet, ahova
dnngban a kevés ellenállás dacára felé, amennyiben a washingtoni Fehér ti: Boulogneban szerda délután 3
mintegy 150 ember menekült, a. roóráig
126
holttestet
húztak
ki
a
ronő a japán nyomás. Kiilönöen a Házban aláírták az első errevonatkomok betemették.
mok
alól.
Az
eltakarítás
folyamatjapán légitevékenység erős.
zó egyezményt. Az egyezményt BraSeine Otae helységben délután "4
zília részéről Costa pénzügyminiszter ban van. Két bomba a kórházat ta- I
óráig
30 halottat és 21 sebesültet
lálta
el.
A téli háború látta el aláírásával. A tervezet értelBoulogneban 150—200 háj rom- j számoltak össze.
mében az új államot nemzetközi te'Az O K W
hadijelentése abban rületnek nyilvánítják, a kormány tag- badölt. A halottak száma körülb-*- « A sevresi porcellángyÜíSán oBo
-ifoglalta össze a harctéri helyzetet. j a i azoknak, as .államoknak a kikül- lül ÍQ0, de lehet hogy a halálos ál- Llfi-tt. károkat 50 millióra becsülik.

Megsemmisített ek egy szovjet fovashadtestet a keleti fronton —
A japánok 70 kilométerre közelitették meg Batáviát

Péris bombázása

A bombázás hatása Páris elővárosaiban

6C0 határos és 10CU sebesült áldozat
Páris bombázásánál
Vichy, március 1. Paris bnmházá*.iról érkezett legújabb jelentések «/erini a bomba támadásnak 690 halálos
áldozata van, mintegy ezren pedig
rtiegscbesiiltek. Attól tartanak, liogy
az áldozatok száma még emelkedni
fog.
Pétain tábornagy, aki hajnal óta
távbeszélő alján tájékoztatta
magát
Paris lakónegyedei ellen végrehajtott

angol bombatámadás halálos és sebesült áldozatainak számáról és az anyagi kár nagyságáról, legmélyebb részvétét fejezte ki a támadás által sújtott munkások és a támadás ártatlan
áldozatai családjainak.
Pétain elrendelte, hogy az áldozatok temetésének napja nemzeti gyásznapnak tekintendő. (J?ud, Tud.)

A Német TI Páris bombázásáról
Hrótin. március 4. A Német TI
n Páris ellen végrehajtott brit légitámadással kapcsolatban katonai
részről a következőről értesül":
Nem felelnek meg a valóságnak
azok a külföldön terjesttelt híresz-

telések. amelyek szerint a NotreDame a támadás következtében súlyosan megrongálódott. Ezzel szemben igaznak bizonyultak azok a jelentések, hogy a világhírű
sevresi
porCellá n gyár niegron gálódoft.

A romok eltakarítása
Páris, március 4. Az OFI jelenti:
A légitámadás okozta romok el takarítása folvik. Páris lakossága a legnagyobb izgalommal lesi az ujabb és
ujabb lifreket a brutális támadás á|lozatairól és a károkról. A bombázás
színhelye
borzalmas képet
mutat.
Kg ész utcasorok tűntek el a munkásnegyedben, f>f- és hatemeletes épületekből csak füstölgő romok maradtak

meg, alattuk egész családok pusztultak el. Páris környékét fekete füstfelhő borítja. A romok alól még mindig sebesülteket Szabadítanak ki. A
mentés egész éjjel folyt és csak a hajnali világosságnál lehetett felmérni a
pu«zfftás nagyságát. Az összeomlott
házukból még a szerdai nap folyamán
is lángok törtek elő. (MTI)

Petain részvéte a munkáscsaládoknak
Vichy, március 4. Az, O F I jelenti: A következő hivatalos
közleményt tették közzé":
— Pétain tábornagy államfő a
késő esti órákban értesült, a párisi
külvárosokat ért hombatámadásról.
Az államfő fájdnlommal telt szívvel hajlik meg azok előtt a munkáscsaládok előtt, akik ennek a gyá-

va vérengzésnek az áldozatai lettek. A véres támadás, amely kizárólag a polgári lakosságot sújtja,
az egész országban mély felháborodást keltett és benpe kifejezésre jut
a francia nemzet balsorsa. Pétain
tábornagy elhatározta, hogy a temetés napja nemzeti gyásznap lesz*
(MTT)

Egyórás légiriadó szerda délben
Páris. máiéin* 4. Az O F I jelenti: Szerdán déli 1 óra 25 perckor
újabb légi riadó volt
Parisban,
amely egy óra hossz,at tartott. A
repülőgépek, amelyeknek úgy lat-

szik "csak az éjszakai támadás eredményének a megállapítása volt
*
feladatuk, bombákat nem dobtak
le. (MTI)

Német hadijelentés
Berlin, március 4. A Führer főhadiszállásáról jelentik a Német Tl-nak:
A véderő főparancsnoksága közli:
— A Szebasztopol körül vonl bekerítő arcvonalon körülzártuk és megleminialtett&k azokat a szovjet erőket, ainelvek megkísérelték átlörni a
német állásokon. Az ellenségnek okozott súlyos veszteségek mellett 910
foglyot ejtettünk és 16 páncélos kocsit, valamint sok géppuskái és gránátvetőt zsákmányoltunk.
— A Donec-vldéken az ellenség
folytatta sikertelen támadásait. Ellentámadás során hegyivadász-, páncélos- és légierő példásan együttműködve, szétszórták egy ellenséges lnvashndtestet. Páncélosaink benyomultak
n hátráló ellenség soraiba és súlyos
veszteségeket okoztak neki A középső és északi arcvónalszakast több helyén az ellenség támadásokat intézett,
amelyek azonban sikertelenek maradtak Egyik saját helyi lámadó vállalkozásunk sorún az. ellenséget kivetettük állásaiból. A „Flandria" SS légió
e támadás során elkeseredett közelharccal 25 ellenséget kiserődöt foglalt el.
Az ellenség március 2-án cs 3-án a

keleti harctéren összesen 75 péncéloskucsit vesztett.
— A l.a Manche-csatornában ütközet fejlődött ki német aknaszedő naszádok és angol gyorsnaszádok között. Egy ellenséges gyorsnaszád több
telitalálat következtében megrongálódott.
— Északafrikában a március 3-úra
virradó éjjelen német harcirepülőgépek támadást intéztek a Szuezi-csatorna mentén a Nagy KeSertí Tavaktól
délre fekvő Kl Ka brit sivatagi repülőtér ellen. Nagy tiizek keletkeztek,
valamint heves robbanások a repülőtér repülögépszíneihen, üzemanyagraktáraiban cs más berendezésekben.
A földön veszteglő több ellenséges
repülőgépet elpusztítottunk. Az elmúlt
éjjelen bombákkal árasztottuk
el
Alexandria kikötő katonai célpontjait.
— Az ellenség a mult éjjelen berepült a Német-öböl fölé és egvik bombázó nepiiflögépét elvesztőt le. Brit
bombázó repülőgépek más éjszakai
támadásai Nagv-Páris területe ellen
irányultak. A francia polgár! lakosság körében a bombázásnak sok halálos és sebesült áldozata van 'MTI

Olasz hadijelentés
Róma, március 4. (Stefáni-iroda szonyok' ellenére is a tíaífcokha eréjelenti): Az olasz főhadiszállás 641 lyesen beavatkozó légi haderőnk az
számú jelentése:
ellenséges kötelékeket üldözőbe vet— A Dél-Líbiába benyomult el- te cs szétszórta. A német és olasz
lenséges- gépesített kötelékeket Sza- repülőkötelékek
Tobrnk
terében
hara különítményeink
hnladékfalft- egymásután
következő rombolási
nul megtámadták és kényszerítet- müveleteket hajtottak végre. Háték. hogy veszteséggel visszavonul- rom Curtis-gépet a harcokban lejanak
A kedvezőtlen idő iá rési wU lőttünk.-A aeryedik rémet sivatAsa.

légelliárításunk semmisítette
meg.
Máltát újból megtámadtuk. La Valetta kiötőjében német, repülőgépek
találatot értek el egy brit cirkálón,,
amelyből
azonnal magas lángok
csaptak fel.

— Angol repülőgépek bombázták
Bengázlt. Tekintélyes károk nem
keletkeztek. Három bensziilött megsebesült.
— A keddi hadijelpntésben
említett Palermo elleni
légitámadás
áldozatainak száma a polgári la-

OROM NÉZNI

UEBMANN

szemüvegen
Kclemen-u'ca 12. szám.

kosság körében halra emelkedőt!, a
sebesültek száma 98. A legtöbben
könyebben sebesültek meg.
— Az Egyesült-Államok partjai*
nál tevékenykedő tengeralattjárós
ink összesen 27.224 tonna
ellensó*
ges kereskedelmi
hajóteret
süly*
lyesztettek el.
(MJIJ

Tíz nap alatt hat hadosztályt vesztett
a szovjet
Berlin, március 4. 'A Német TI f
katonai helyről értesül: A csataterek átvizsgálása során
megállapították. hogy a bolsevisták február
13-tól 24-ig a keleti arcvonal delf
szakaszán 15.000 halottat és legalább
ugyanannyi

sebesültet

és

vesztettek. Ez a szám fiat ellenségei
hadosztály

elvesztésével

egyenlő,

Német vadászok az egyik hndtesf
arcvonalszakasza felett 11 nap le*
forgása alatt, 70 ellenséges révülő*
gépet lőttek le.

foglyot

Német repülőtámadás Alexandria ellen
Berlin, március 4. Mint a Német
TI katonai helyen értesül, a német
harci gépek a máröius 4-re virradó éjjel megtámadták
Alexandria
brit ellátási kikötőt és haditengerészeti támaszpontot. A német repülők áttörték a felhőket és nagyméretű bombáikat ledobták a kikötő katonai berendezéseire. A köny-

nyű és nehéz légvédelmi ütegek He*,
ves tüzében, amely a központi kíJ
kötő és a nagy
tchcrpályaudvafl
vidékén, a raktárak és rakberende-*
zések védelmére kiváltképen
erős
volt, a német, repülőknek
sikerült,
céljukat elérni. Különböző helye*
kon nagy tüzek és rombolások ko:
letkeztek. (MTI)

Harcok Jáva szigetén
Tokió, március 4. A Stefani-lroda jelenti: Japán gépesített csapatok Surabajától nyugatra elértek
egy helyiséget. Itt most heves harcban állnak a szövetséges erőkkel.
Ezek kétségbeesett kísérletet tesznek a japán előrenyomulás
feltartóztatására. (MTT)
Tokió, március 4. A Német Távirati-Iroda
jelenti ? A
YomlUrl
Simbun sansrháji jelentése szerint
a bandnngi hollandindiai
főhadiszállás máreitís 3-án 20 órakot kö-

zölte, hogy Bandnengtől észnVnyn'
gatra fekvő szakaszon heves kar fi
folyik a. hollandi és a japán csupa*
tok, között, és hogy a japánok ha*
talmas támadó hadműveletet hajtanak végre Bandneng irányában. |
Tokió, március 4. A Stefáni iroda jelenti: A lapok jelentése szeriül
a japán csapatok Jáva szigeten elfoglallak több fontos állást.
Hír.
szerint a japán csapatok elfoglalták a Banduengtől északra fekvő
repül öl eret.

Hetven kilóméternyíre Batáviátó!
Stockholm, március 4. A Német TI
jelenti: Batávia vidékén a helyzet válságos _ jelenti az amerikai hírszolgálat Londonból. A japán csapatok,

amelyek
Indramayoerbcn
szálllak
partra, már 100 kilométernyi útat tettek meg és most 70 kilométernyi tá*
volságra vannak Batáviától. (MTI)

Katonai utánpótlási bizottság megy Indiába
Washington, március 4. Roosevelt elnök rendeletére a legközelebbi nap katonai utánpótlási
bizottság megy Tndiába. Ennek a bizottságnak feladata India védelmének

erősítése
az Egyesült-Államokból
történő
hadianyagszállításokkal,
gondoskodás a Kínába vezető bur*
mai út pótlására szolgáló új útvonalról; (Bud. Tud.)

Olaszország gyászolja
„az afrikai herceget"
Róma, márPius 4. Az aoslai hefccg halálának híre egész Olaszországban a legőszintébb megdöbbenést keltette és mélységes gyászba
hozta az olasz nemzetet. Róma középületein megjelentek a félárbocra
engedett lobogók és a magánházakra is gyászlobogót vontak fel. A lapok különkiadásban írtak az „afrikai herceg" haláláról. Az aoslai
herceg halálával az olasz nemzet a
királyi
ház legnépszerűbb
tagját
vesztette el. A Duee elrendelte, hogy

FEREKCJÓZSEF

három napon át minden
ten gyászlobogó lengjen.

középülrá
(

Külí;aynrpniszferi nyilatkozat
oz angol alsóházban
Stockholm, március 4. A Német Tt
jelenti: A külügyminiszter
mint nS
Associated Press Londonból jelenti —
szerdán az alsóházban kijelentette,
hogy a brit kormánynak Németországgal szemben követett magatartása ig p n
jól megfér Sztálin legutóbbi nyilatkozatával. A brit kormánynak ez a
magatartása megfelel az elmúlt év
augusztusában lett nyilatkozatnak.

Major Akosné

szakiskolájában

tanuljon

gyorsírást, gépírást*
levelezést. Állásban levő v nekesti tanfolyamok. Horválh M.-u. 3. Tel. 19-10.

Pálfy polgármester jelentése
a belvízveszély elhárítására
megtett Intézkedésekről
(A Délmagyarország
munkatársától) H í r t adtunk m á r azokról az
intézkedésekről,
amelyeket
nagyrészt a belvizek levezetése, másrészt
pedig a Tisza várható magas vízállása miatt életbeléptetett a város,
Dr. vitéz
Szabó Géza
tanácsnok
mostrnár naponként tart szemlét a
körtöltésen és a vízvédelmi berendezések fölött s ezekről a szemlentakról, a tapasztalatokról
és a
megteendő intézkedésekről állandó
tájékoztatást ^ad
a polgármesternek. A fokozottabb árvédelmi
intézkedéseket az tette most m á r szűktégessé. hogy a Tiszán megindult
a
\('g és Szegedre ért a folyó első árhulláma. M i n t az árvízvédelmi biztos jelentése hírül adta: a Kőrösök
áradása nagymennyiségű vizet, hord
magával, a lenti „viharsarokban"
m á r meg is kezdődött az erős harc
a víz ellen. Sok helyen katonák robbantják a folyók jegét, hogy szabad útat biztosítsauak az á r h u l l á m
lefolyásának*
A megtett és életbeléptetendő intézkedésekről P á l f y József polgármester a következőket m o n d j a :
— A szegedi homokos
vidékek
belvizeinek levezetését biztosító csatornák építése
december
végével
szünetelt, a felesleges vizeket azonban a lehető mértékig leeresztették
s így az általános olvadás időpontjára a víztartó medencék megfelelően kiürültek.
A rendkívüli időjárás következtében a belvizeket levezető
csatornákkal
vízlefolyást
skadályozó befagyások, eldugulások
keletkeztek s olvadás esetén a viz
különösen k a n y a r o t o k b a n
és áteresztőkben fennakadva —
veszelyes elárasztásokat okozhat.
Minden intézkedés megtörtént arra nézve, hogy az esetleges károsodásokat megelőzzük. Minthogy a terület nagysága, a hálózat hosszúsága
s a rendelkezésre álló idő rövidsége
miatt a hatóság az akadályok elhárítását csnpán a legfontosabb szakaszokon biztosíthatja, ezért falragaszokon arra hívtam
fel a város
lakosságát,
hogy utcák, terek, dűlök — tanyákon
esküdtségek
—
vagy más területi érdekeltségek szerint. csoportosuljanak
s
azonnal
kezdjék meg a belvízlevezető árkoknak, csatornáknak
hótól és jégtől
való megszabadítását
s különösen az
átereszek, hidak és kanyarodok helyein — az olvadás kezdetétől gondoskodjanak
azok. állanó
tisztántartásáról. Egyidejűleg
megtörténtek
sz intézkedések annak meggátlására is, hogy hírtelen olvadás, vagy
ezzel egyidejűleg fellépő
esetleges

Belvárosi Mozi
MÁRA

prolongáltuk

I KELETI CSATÉ
5. I.
Legközelebbi műsorunk
A MONTÉ CIIRISTO
testvérfilmje, az

ÖRDÖG
TORONY

JJumas Sándor örökbecsű regrénve.

esőzések
beálltával a
szomszédos
vármegyék területéről a csapadékvizek szegedi területekre zúduljanak.
— Dr. Bárczay J á n o s államtitkár,
mint a vízügyek
megbízott
kormánybiztosa február 6-án törvényhatóságunk területén helyszíni
szemlét tartott s az ezt követő értekezleten a szakértők nyilatkozatából
megállapítást
nyert,
hogy
Szegeden most a talajvízszint nem
magas, ennek dacára számolni
kell
belvízveszéllyel.
Ennek elhárítására
a m u l t év folyamán csatornák készültek. amelvek a belvizek elfolyását megfogják osztani, ilyen a dnngéri csatorna, a kecskeméti
vizek"
levezetésére s az alpári Csatorna a

pestmegyei vizek elterelésért. A fehértói öblözet csupán a tiszai zsil i p zárásáig folyik szabadon, a széksóstói öblözetet a paphalmi csatorna szivattyúzás nélkül mentesíti 8
méteres Tisza vízállásáig, ugyanezt
a célt szolgálja az algyői szivatytyútelep is. Megnyugtató, hogy
a
vízgyűjtők
üresek s
legnagyobb
mennyiségű vizek befogadására képesek. M a sokkal több tároló hely
á l l rendelkezésre, m i n t a múltban.
Az időközben megindult m u n k á k a
veszély mértékét lényegesen enyhítik. A szakértők véleményének meghallgatása u t á n
a
belvízveszélyt
megállapítottam s a közigazgatásról szóló 1886. évi X X I I . t. e. 136.,
v a l a m i n t a Wözútakról szóló 1890.
évi I . t. C. 123. §-aiban foglalt rendelkezések alapján az összes gyalogos és szekeres erőt a veszély elhárítására törvényhatóságunk egész
területén igónybevettom s erről
a
város közönségét hirdetmény ú t j á n
is értesítettem.

Előkészületek
városrendezési
Elkészüli

a tavaszi
munkákra

a városházi
átcsoportosítások
nek a nagy árviz előtt épüli

terve
házak

— Eltűn-

(A Délmagjarország munkatársa- hány külvárosi utcában kell még az
tói) Több alkalommal
foglalkozott J árkokat kitisztítani, amelyeket eddig
már a Délmagyarország azzal a pro- j a magas hó miatt nem sikerült. A emblémával, ameylet a mai körülmények { tornatisztátássaJ egvidőben megkezdközött az építési munkálatok folyto- lék a Lugas-utcai átjáró földmunkáit
nosságának megőrzése és biztosítana is. 200 munkást foglalkoztatnak 2 hejelent a városnak, libben a tekintet- tes turnusokban a földmunkáknál
ben az általános helyzetből adódó kö- háza épületében is. Az új berendezkerülmények bizonyos nehézségek
elé vógrehajtása is zavartalanul folyik. A
állítják a magánosokat es a közülete- városnak sikerült kieszközölni, hogy
ket egyaránt. Mind a magánosok, mind soronkivül kapott megfelelő szállítópedig a varos részéről a legszüksége- eszközöket a szükséges építési anyasebb lépések és intézkedések megtör- gok szállítására, ezeknek idehozatala
téntek és folynak atekintetben, hogy és tárolása megtörtént. Ilyenformán
akadálytalanul sikerül majd a meleaz építkezési anyagok beszerzése előtt
álló akadályok
a lehetőség szerint gebb napok beálltával a szegedi utmegszűnjenek. Ezek a lépések és in- cákon tervezett javítási és átépítési
tézkedések szegedi viszonylatban igen munkálatokat elvégeztetni, Az útépíszép sikerrel és eredménnyel
jártak tési program egyes részeit már közöls ennek tudható be, hogy a mai ne- tük; sor kerül — mint ismeretes —
hézségek kőzött is sikerült a város- több szegedi utca útburkolatának felútnak elvégeztetnie, vagy megkezdetnie újítására, illetőleg kijavítására,
a legszükségesebb építési tennivaló- jelző táblák beszerzésére és felállíták a t Az építkezések tempója termé- sára, a terek rendezésére — főként
szetesen nem lehet a regi, a jelenlegi a Mátyás-, a Kálvária- és a Lechnerkörülményekhez mérten azonban még- tér rendezésére.
is jelentősnek mondható, különösen,
ha összevetjük más vidékek és más
A városi
hivatalok
városok ilyenirányú munkájával. Orátcsoportosítása
szágos viszonylatban a harmadik heAz építési osztály megkezdte a
lyen áll Szeged az építkezési statisztikában: számottevő jelenség ez már mult esztendőben a rendőrségi székcsak azért is, mert az itt folyó épít- ház építését. A rendőrségi székház
kezések nagyrészt a köz legégetőbb építési munkálatai n nyár folyamán
problémáit oldják meg, vagy igyekez- befejeződnek, akkor kerül sor a belnek a problémák megoldásának szol- ső berendezések elhelyezésére és felgálatában állni.
Az elvégzett és a szerelésére. úgy, hogy az eredeti termár
most folyó középitkezési munkálatok veknek megfelelően ezév őszén
új székházába költözik a
rendőrség.
adatai érdekes képet alkotnak,
Az átköltözés nagyobb irányú átalakításokat tesz szükségessé a városCsaioenailsztUások
ház aépiiletében is. Az új berendezkeés utburkolai
iavitások
dés tervei már csaknem teljesen kéA városrendezési osztály nemrég szen állnak, természetesen a szükség
még vátlozá® előtt
állnak
megkezdte a városban lévő nyílt át- szerint
kok kitisztítását. Ez a munka az el- aszerint, hogy az őszi átrendezés foIvamán miiven megoldó*- látszik maid
következendő
talajvizesebb
időszak
Az eddigi teresetleges kárait van hivatva megelőz- a legalkalmasabbnak
ni és kiküszöbölni. A munka csaknem vek szerint teljesen mea-szftnik a váteljesen készen áll már, csupán né- rosi hivatalok szétszórtsága; a bérházban és a városháza épületében kap
helyet az adóhivatal, a népjóléti hivaKgy alól liete kacag
tal s mindaz a hivatal, amely jelena mi közönségünk!
j leg a város különhö-ő pontjain 'évö
épületekben kapott eihelvezést
Központi elhelyezésű hivatalokat kapn-k
nz összes városi tanáesnokok. A váB1L1CSY, LAT A BAR,
rosi levéltár helyiségein is megfelelő
SIMOR ERZSI. KISS MANYI
átalakításokat eszközölnek. Igen heIves az a terv. hogy az. iktatóhivnI >alt, a kiadót és a városi levéltárt,
illetőleg
irattári
egyesítik, vasrvis
egymás mellett lévő hivatali szobákSH

KORZÓBAN

Behajtani mos!
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ban helyezik el. Ennek a három hivatalnak működése
annvira
összefügg, hogy pontos és gyors munkai
csak az eredményezhet,
ha egymás
mellett van a három hivatal. Szó van
arról is, hogy a váposházái. egy „központi tudakozódét'' állítanak fel. A
tudakozóban egy régi és tapasztalt aljegyzőt helyeznének el. aki a postázás
munkájának ellátása mellett a feleknek adna útbaigazítást arra vonatkozóan, hogy ügyieket melyik hivatalban intézhetik el. Ezzel az intézkedéssel azt akarják megakadályozni, hogy
felesleges és hosszadalmas keresgélések után találják csak meg a felek
azt a hivatalt, ahová tulajdonképpen
menniök kell. Igv azután a tisztviselők is sok hiábavaló munkától szabadulnak meg, mert nem rabolja el az
idejüket az, hogy a városházán megforduló sokszáz félnek sokszor órákon keresztül magyarázzák az illetékes hivatalok helyét s a követendő
eljárások módját. A városházának ez,
az új átrendezése egyelőre mée csak
terv, mihelyt azonban a rendőrség elköltözik a városházából. ®zonnal megteszik a szükséges intézkedéseket u
hivatali helyiségek új beosztása ügyében.

Városrendezés
A városi mérnöki hivatal épitési
osztálya a rendőrségi székház építési
munkálatainak
megkezdésén
kívül
megtette az előkészületeket a városi
elemi iskolák és óvódák épületeinek
kijavítására is. Az erre vonatkozó előzetes vizsgálatok a móravárosi iskola
ismeretes tetőbeomlásával kapcsolatban kezdődtek meg és nemrég befejezést is nyertek. Az újjáépítési munkálatokat a rendkívüli hideg és nagy he
eddig megakadályozták, most azonban
teljes erővel megkezdik az iskola, óvoda és napközi otthonok
épületeinek
kijavításit
A mérnöki hivatni gépészeti osztálya a város vízellátása terén végzett
munkálatokat. Jellemző adat a vízszükségletre, hogy míg 1941. augusztus 13-án — egyik legmelegebb nyári
napon — a városi vízmüvek 11.425
köbméter vizet szállítottak, addig ezév január 25-én 13.707 köbméter volt
a vízszükséglet. A vízmű egyelőre
minden rendelkezésre álló vizet elhasznált a hálózat táplálására s igy
vízhiány nem mutatkozott. A gépészeti osztály azonban állandóan ellenőrizteti a hálózatot s a vízpazarlás
megakadályozására
megtett
minden
szükséges intézkedést.
A középítkezések között fontos helyet foglal el az; hogy a Fodor-tele.
pen 90 méter kisnyomású és a Cserzv Mihálv-utcában 110 méter nagynyomású vízvezetéki csőhálózatot fektettek le. Ugyanekkor a gépészeti osztály
megkezdte az alsó és felső szennvví/szivattyútelepen a gépek
tisztítását
és az újabb berendezések felszerelését. hogy teljesen felkészülten
várja
a város a nagy havazás folytán bekövetkezhető magas tiszai vízállást. A
szivattyútelepek el vannak látva elegendő szénnel.
A középitkezési munkák megkezdése, vagy folytatása mellett a mérnöki
hivatalban folyik az építési engedélyek kiadása. A legérdekesebb adatok
ezen a téren azok, amelyek a régi,
árvizelőtti házak eltüntetésére vonatkoznak. Lebontják n Szentháromság,
utca néhány árvizelőtti házát, a Pfie-

SZbCfrUENYl MOZI
Ma 5, 7, 9 órakor
Izgalmakban, bravúrokban
kedő kalandorfilm

bővel-

Z a lekeie lovas!
Azonkívül: H Í R A D Ó
Csak 16 éven felülieknek'

D É L M A « I V R O S S Z A íj
Csütörtök. 1912. m á r c i u s 5.
'lök-utca és előreláilialúlug a/ Appolyi-ulea pébány réui árvízcl'úii ha/át
< helyükre egyrészt a magánosok,
uásrészt pedig a közület töhhemelers bérpalotát emelnek. Az egykori
ö.igner-fűrdö helyén is megindul rö-

videsen m CplTkezes es a varosna*
több politján is folynak, vagy megkezdődnek emeletes lakóházak építési
munkálatul. Ezek az új lakóházak a
szegedi lakáshiány
megszüntetésére
lesznek majd jótékony hatással
s
ezért maga a város is szorgalmazza,
hogy minél előbb megekezdődjrnek,
illetőleg be is fejeződjenek ezek a közérdekű munkálatok..

Cérna, szappan, bors, fa,
burgonya
Árdrágitási ügyek

a szegedi

(A Bélmagyar ország
munkatárKától) A szegedi törvényszéken dr.
Újvári István törvényszéki
bíró
szerdán ismét sorozatosan tárgyalt
árdrágitási ügyeket. Biacsy
Jenő
Sárulorfnlvi füszerkereskedő ellen
azért emeltek vádat, mert borsot 10
fillér helyett 28-ért. cérnát 50 fillér
helyett 1 pengő 10-ért, mosószappant 2.08 helyett 2.70 ért adott egyik
vevőjének. Azzal védekezett, hogy
neui borsról, hanem egy gyári csomagolású füszerpótlóról volt szó,
cérnát pedig keveset kapott és ezért kénytelen volt a spnlnit 5—6
felé osztani, a szappant gyári áron
adta. Dr. Szarvas János ügyészségi alelnök megállapította, hogy igen
is van cérna, legutóbb éppen Kelti ag Lajos mondotta a híróság előtt,
hogy van cérna, Csak mesterségemii csinálják a hiányt. Kihallgatlak a két vevőt, majd a törvényszék még két tanú
kihallgatását
rendelte el, maj.l azután hoz ítéletet,

Vas Ferenc Csongrádi-sugárúti
tíizifakereskedő ellen nz volt a vád,
hogy nyerészkedési célból korlátozta a szén forgalmát azzal, hogy
esak úgy volt hajlandó szenet adni, ha a vevő ugyanannyi fát is vásárolt. Vas kijelentette, hogy nem
bűnös, éppen akkor vitték haza neki az egyik vagon szenet, amikor a
vevő jelenikez,ott. esak ezért nem
tudta azonnal kiszolgálni neki. de
akart, adni tíz-tizenöt kilót. Kihallgatták azután Tneze Miklós városi
tisztviselőt, aki a feljelentést tette,
Iner.e leányát. Végül is bűnösnek
mondotta ki a törvényszék Vas Ferencet és 100 pengő pénzbüntetésre
ítélte

Jakab Antalné 64 éves piaci árust
a bíróság 50 pengő pénzbüntetésre
ítélte, mert 18 darab legömbölyített
cérnát darabonkínt 20 fillérért akart
árusítani a piacon, holott a cérnák
éri éke 10 fillér volt.
Túri Ferenené Ozirják Etel 54
've* baromíifceroskedő és özv. Karikás Jánosné ellen az volt a vád,
mgy 19 libát árusítottak a piacon
kilónként 3 P 10 fillérért, holott az
ár 2 P 80 volt. A híróság Tuvlnét
egy hónapi fogházra. Karikáimét
15 napi fogházra ítélte.
Kothencz
FerenSnő
szalymazl
a*szóny nyolc napi fogházat karúit. inert a tejfölt 1 P 60 ért árusította. Ahrahárn Istvánné október
.15 én drágábban adja az őszi burgonyát. a törvényszék 100 pengő
pénzbüntetésre ítélte.
A rendőrségen
szerdán ismét
több
őrizelhevflel
történt árdrágítás miatt. Kószó Józsefné Dobó
Anna
iwgyszéksósl
asszony négy zsák burgonyát hozott be a piacra, kosárszárnr-á mérte. amelyben 3—3 kíjó volt és 50 fii-

törvényszéken

lért kért. A rendőrség őrizetbe vette és 199 kiló burgonyát lefoglalt.
Özv. Tandari Jánosné piaei tejárús
fél kiló túróért 70 fillért kért, két
deci tejfölt 40 fillérért akart árusítani. Dr. Klement Antal árcllenőr
tettenérte, a rendörségen
őrizetbe
vették.

Palotás FerenE renrfőrfőtörzsőrniester és Seheiher Gyula
árnyomozó a Tisza Lajos-kőrúton leállították Kocsis Imre újszegedi fakereskedő kocsiját, amelyen két szállítmányt vittek 100 kilós és 400 kilós tételben. Lemérték a mennyiséget és ekkor megállapították, hogy
a zsákokkal együtt az egész szállítmány súlya 492 kiló volt, a zsákok
46 kilót nyomtak, tehát a feljelentésük szerint 54 kilóval volt kevesebb a két szállítmány. A rendőr
ség árdvágítás gyanúja miatt Kocsis ImreI őrizetbe vette

Az időjárás hátráltatja
a közúti építkezések
befejezését
(A

Délmagyarország

munkafáf-

sálól.)
A
berettyóújfalö—szegedi állami
közút algyői
Tiszahíd—Szeged közötti szakasza átépítési munkálatai annyira előrehaladtak, hogy a forgalom Hódmezővásárhely—Szeged
között ezen úton
újból
megindult.
Budapest—
szeged—belgrádi
állami
közút
Kistelek—Szeged közötti
átépítési
munkálatai is előrehaladtak Tígyhogy az utat forgalom számára Szeged-Felsőközpont és a város kó
zött már szintén átadták. Minthogy
Kistelek— Szeged-Felsőközpont
között az építési munkák befejezését
a rendlcíviili időjárás
megakadályozta. a közlekedés Budapest—Szeged viszonylatban továbbra is
a
kijelölt terelő útakon
bonyolódik
le,
végiil
szeged—bátaszéki állami
közút
Szeged—Szegedalsóközponti szakaszán a makadáu
kőpálya kiszélesítés! munkálataihoz
szükséges
kőanyagok
szállítása
nagy erővel folyik.

Bukaresti német lap dicsérő
cikke a magyar katonáról
Bukarest,

március 4. A Bukares-

ler Tagblatt D. T. forrásból "Cikket
közöl arról, hogy a magyar katona
újra ugyan ott áll, ahonnan a magyar nemzet ezer évvel ezelőtt elindult útjára. A lap
elismeréssel

Guy la Chambre elképpesztá vallomása
a francia repülőgépgyártásról
A volt légügyi miniszter szerint a francia hadseregnek
volt 1000 repülőgépe

alig

Iliem, március 4. Az O F I jelen- dászgépa.
ti: A szerdai tárgyalás fél 5-kor
Az elnök emlékezteti" a volt ml*
kezdődött fíuy la Chombre volt lég- niszter, hogy 1939. április elejém
ügyi miniszter kihallgatásával. La
1878 repülőgépnek kellett volna kéChambre elmondta, hogy 19,38. ja- szen lenni és ugyanez év szeptem*
nuárban, amikor a légügyi tárcát herében mindössze 422 korszerű var
átvette,
súlyos
helyzetet
talált.
dászgépe
és .5.2 korszerű
felderít6
1930401 1938-ig 761 repülőgépet renrepülőgépe, volt a francia
hadsereg,
dellek meg és ebből mindössze 83
nek. A bombázók pedig mind régí
repülőgépet szállítottak.
L a Chamb- típusúak voltak.
re szerint elődje nem tett meg minLa Chambre elmondta, hogy af
dent, amire szükség lett volna. La
Egyesült-Államoktól is Yendeltelo
Chambre elmondta ezután, hogy
repülőgépeket, Amerika azonban
amikor ő miniszter lett, egyetlen
csak kevés gépet tudott szállítani bombázó
repiUőgépminta
sem volt
készen.
A hadseregnek
alig
volt
A tárgyalást 6 érakor elnapoF
1006 repülőgépe és mindössze 500 va- ták.

I

Súlyosan megsebesítette
rendőrtársát
egy rendőrfdtörzsőrmester
A törvényszék 3 évi fegyházra, a szegedi tábla tizhónapi
börtönre Ítélte
(A

Délmagyar ország

müpkalAr- • m e r t
gyanú merült fel. Ij'ogy Ka*
tona nem épelméjű,

scitó) Megniagyurázhntalán
dráma
játszódott le májusban
az éjféli
órákban Zenián. Katona
Imre 52
éves rendőrfőtörzsőrmester
súlyosan megsebesítette járőrszolgáltat
közben réndőrtársát, A főtörzsőrmestert letartóztatták és szándékos
emberölés címén indult meg ellene
a bűnvádi eljárás. Első fokon a szabadkai törvényszék tárgyalta
nz
iigyet. bűnösnek mondotta ki Katonát és 3 évi

fegyházra,

5 évi hiva-

talvesztésre ítélte. Katona fellebbezett az ítélet ellen és így keriljt
szerdán a szegedi ítélőtábla Currytanácsa elé.
Az íratok ismertetése során kiderült, hogy május 26-án éjfélkor
járőrszolgálatra küldték
Katonát,
vple ment az éjszakai útra Szabó
X X X I X . István fiatal rendőr is.
Nem messzire a vasúti sorompótól
a járőr összetalálkozott egy másik
rendőr járőrrel, megálltak,
néhány
percig beszélgettek és eközben játszódott le a fegyveres jelenet. Katona előrement és ekkor Szabó valamit feléje kiáltott. A kiáltást úgy
látszik a főtörzsőrmester félreértette, lekapta fegyverét,
egy pillanatig célzott és
lálőtf leiidörtársái a.
A
Tstván

lövés
Szabó
XXXIX
jobb
comh'esontjár
találta és súlyos
törést.
roncsolást okozott, a fiatal rendőrt még
ma is kezelik: megrokkant,
egyik
lába rövidebb lett,
Katona
főtörzsőrmester
azzal
védekezett, hogy Szabó megsértette
ő t sőt lekapta fegyverét és mintha
a závárzat
csattogását
is
hallotta
volna. Ekkor kapta le fegyverét és
önvédelemből célzás nélkül lőtt. Kihallgatták a járőrök többi rendőrtagiait is, akik elmondották, hogy
anufror Szabó összeesett, a
vállán
találták fegyverét, be sem volt töltve. Mivel abban az időben a lőfegyverrel elkövetett bűncselekményekre rögtönbíráskodás volt kihirdetve, a főtörzsőrmester ügye tulaj-

és dicsérettel ir. a magyar
katonáról. Az ősmagya rokat vitéz népnek,
kiváló lovasoknak é/j megfélcmlitheletlen hősöknek tie'ezi. Ismerteti a m a g y a r s á g ósj szokásait és
harci módszereit- A $ikjt \ge.tí «$«-' douképpeij statárium eléfcepgltvoíjia. Erre azonban nem -került sor.
gynrbarát
érzetni*

^

megvizsgálták elmeállapotát és ek*
kor megállapították, hogy
elmeállapota zavartalan,
de mogorva ember, akinél bizonyod
korlátolt
beszámithatóság
megállapítható. Emiatt azután rendes bírói
útra terelődött a dolog és a szabadkai törvényszék háromévi fegyházbüntetést- szabott ki.
A szegedi tábla előtt mégegyszei
leperegtek az éjszakai dráma részletei, a perbeszédek elhangzása utín
a tábla megváltoztatta az elsőfokú
ítéletet és Katona főtürz % mestert
esak súlyos
lesli sértés
miatt mondotta ki bűnösnek és ezért tjzbónapi börtönre ítélte.
A büntetésből 8 hónapot az elszen^
védett vizsgálati
fogsággal
kilök
lőttnek vett. A tábla megál]iipítot'
ta ítéletében, hogy a bizonyítás nrn%
igazolta, hogy Katona
ölési
szán*
déliből lőtt volna a rendőrre, ezér!
nem lehetett megállapítani a szán*
dékos emberölés kísérletét. Az ító*
let jogerős.

Vadvíz Keleí-Csanád
és Csonka-Arad megyében
Makó, március 4. (A
Délmagyar*
ország munkatársától)
Csanád vármegye keleti részére és Csonka*
Arad megyére hatalmas
vudviitömeg tört rá. A vadrízveszély a&I
idén a tavalyinál
is
sokkal
nagyobb.
Nagykamarásnál
a makadai
fáin út'J
burkolata alatt áramlik a víz
víj a*
egyik oldalról a másikra. A főheri
cégi uradalomnál
szintén az eleit*
csanádapárai úttestet szintén ellepj
te a víz, A
kétegyháza—kevermest
út egy négyzetméteres szakaszán
ugyancsak átcsapott a víz. A sámson—apátfalvi csatorna vize 1 méterrel a környező szántóföldek fölé emelkedett.
A Maros vize annyira kiáradt,
hogy a? árteret qúodeflütt e}öptötte ós behatolt a M A K sportpályára.

A korerkölcsíség védelmét
sürgette a Katolikus Nővédobcn tartott előadásában
dr. Hamvas Endre prelátus
(A Délmagyarurszág munkatársától) |)r. H a m v a s Endre prcláluslanonok, budapesti általános érseki
aelylprtó „Tiszta nemzet" cím aiatt
artolta meg érdekes és mélyreható
ílőadását a Katolikus Nővédő Egv©
síi let nagyböjti "előadássorozatában,
szerdán este 6 órakor. Az előadó a
tiszta nemzet alapfeltételéül az erkölcsi tisztaságot állította fel, amely Isten törvényen alapszik. Ennek az erkölcsi tisztaságnak legfontosabb tényezője a nemi élet tisztasága, amely
a házasságban is kötelező. Csak a
tartós és felbonthatatlan
házassági
kötelék és a rajta felépülő család
biztosítja a gyermekek testi, szellemi és kulturális nevelését és igv a
nemzet fennmaradását és virágzását.
Az előadó történelmi és szentírásbeli
példákra támaszkodva, szembeszállt
»zzal a téves felfogással, hogy a nemi önmegtartóztatás lehetetlen. Gall©
uust, a római orvostudóst idézi, aki
csodálatosnak mondotta a kereszt©
nveket, mert igen sokan közülük egy
bizonyos szeméremérzéstől vezetve,
önmegtartóztató, tiszta életet élnek.
5 ez nemcsak az első keresztények
életmódja volt, de a mai igazi keresztények" között is sokan vannak,
akik tiszta éleiet élnek. Nemcsak nz
egyház szerzeteseiről és szerzetesnőiről beszélt, de példákat hozott fel gazdag papi pályája élményeiből, amikor iiven tiszta, erkölcsös keresztény
rérfiakk'al és nőkkel találkozott.
Dr. Hamvas prelátus-kanonok beszélt ezután a papi nőtlenségröl, amelyet az egyház azért vesz szigorúan,
mert ezzel vértezi fel hadseregét a hiratásbeli küzdelmekre. Majd orvosi
véleménveket hozott a hallgatóság
elé azt igazolva, hogv a tiszta élet
nemcsak szép, hanem egészséges is,
HangsúlvoztaJ hogy a tisztaság építi
» családot és erősíti a hosszú életű
nemzeteket. A tisztaságot mindig nemesnek és szépnek tartolták, még a
aogány népek is. Végül rátért a tisztátalanságra s annak következméiiveire. Aíegdöbhentő statisztikai adaokkal igazolta, hogy a pusztulás útján indul el az a nemzet, amely nem
tekinti a házasságot
a tiszta élet
alappillérének és a nemzet legfőbb
életerejének. A tisztátalanság vétke
a nemzet halála, pusztulása lehet Beszólt azokról a betegségekről, am©
vek valóságos nemzeti szerencsétlenségek s amelyek nem egy nép sírját
ásták meg. Nagv figyelemmel kísérte
a hallgatóság az előadásnak azt a részét. amelyben az előadó rámutatott
» tisztátalan élet lelki követke/méavefre s befejezésként a közerköicsi<ég védelmét sürgette, a szeméremérzet kíméletét, óvását és ápolását és
hangsúlyozta, hogy tiszta erködcsől
enntartani, tiszta nemzetet nevelni hit
aélkül nem lehet, örök igazság ma~ad a költő szava: „Minden állam talpköve a tiszla erkölcs'', de még igazabb és mélyebb érteinifi lesz ez a
költői ige. ha hozzátesszük: „. , . tiszla erkölcs, amelv vallásos hiten alapszik."

A Szentatya ál'apota
kielégítő
Vatikánváros,
máricus 4. A pápa szerdán fogadta
Maglione bíboros államtitkárt. A Szent Atya
"gészségi állapota a lehető lcgkíriégítőbb. de pár napig még pihenőé kell
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Halálos gyógyszer-adagcsere miatt
500 pengőre ítéltek
egy dorozsmai gyógyszerésznőt
Felnőtteknek való adagtól meghalt egy öthónapos kisleány
(A

Drlmagyamrszág

munka tár-

sától) A szegedi törvényszék Ung.
váry-tanácsa szerdán egy halálos
gyógyszer adagcsere ügyében hozott ítéletet. Az ügyészség gondatlanságból okozott emberölés vétsége Címen emelt vádat Fodor Mártonná dorozsmai gyógyszerész ellen,
mert amikor az elmúlt év februárjában Ónozó Imre zákányi gazda
egy recepttel megjelent a patikában. kétszeres adagot adott ki egy
gyermek részére s a kétszeres adagtól a gyermek meghalt.
Ónozó Tmre öthónapos kislánya,
Mária súlyosan megbetegedett. Dr.
Boleman FerenB orvos receptet készített, amelyen medohis-kupot rendelt és ráírta a vényre „Pro infante", gyermek részére, tehát enyébh
hatású kúpot rendelt, mint a felnőttek számára használatos. A vádírat szerint ezzel szemben a gyógyszerésznő kétszeres dózist adott ki
az apának, felnőttek részére készült
adagolásban és ennek volt a következménye. hogy az öthónapos Ónozó Mária nemsokkal késSbK mérgezési tünetek között
meghalt.
Fodor Mártonná
kihallgatása
során tagadta bűnösségét és kijelentette. hogy amikor hozzá került
a recept, nem dllott rajta a külön
jelzés, az úgylátszik' szerinte később
került rá a vényre. Nem követelt
el gondatlanságot, mert még figyel-

C

'

I F •

» • R

meztette is az apót. hogy kérdezze
meg orvosát, mielőtt alkalmazná a
gyógyszert
Ónozó Imre elmondotta vallomásában, hogy amint belépett a patikába, mindjárt megmondta, hogy
öthónapos kisleánya a Beteg, annak kell a gyógyszer. Nem mondták neki, hogy csak a fele adagot
alkalmazza.
Kihallgatták ezután <Tr. Intse
Gyula törvényszéki orvosszakértőt,
aki elmondotta véleményében, hogy
a kisgyermek a gyógyszer erős alkalmazása következtében halt meg.
A gyógyszerészül5 védője írásszakértő kihallgatását kérte arra, hogy
a recepten szereplő „Pro in fan te"
megjelölés más tintával íródott és
Csak később kerülhetett rá a receptre. A törvényszék az indítványnak
nem adott helyt, majd a perbeszé,
dek elhangzása után bűnösnek mondotta ki Fodor Mártonnét,
gondatlanságból
okozott emberölés vétségében és az enyhítő körülmények figyelembevételével
500 pengő
pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet indokolása megállapítja, hogy Fodorné m í g
akknf is gondatlanul járt. el. ha
nem lett volna rajta a vényen a
külön megjelölés, mert külön figyelmeztetnie
kefletl volna az a pút
az adag nagyságára.
Az ítéletben
úgv dr. Szász Dezső ügyész, mint s
vádlott megnyugodott, így az jogerőre emelkedett

_

Színházi oriarat

Budapest nagy szinházi sikerei:
a „Naplemente előtt", a „Néró"
és a „Sasfiók"

Minden szinház jól megy, még a Nemzeti Szinház is zsúfolt...
(A

Délmagyar ország

munkatár- | likus élmény miatt, amely elhiteti
velünk* hogy az igazi szépség és
a művészetben rejlő öröm már csak
a kulisszák festett világában élvezhető csendben és zavartalanul . . .

sálát) Ha másért nem, érdemes néha felmenni Budapestre azért, hogy
színházba eljusson az ember. Sajnos, a vidéki színjátszás
hovatovább annyira rászolgál jelzőjére,
hogy igényeinket mag sem kísérli
többé kielégíteni . . . Erre
vonatkozólag Budapesten alkalmfflnk volt
beszélgetni Kiss Ferenccel, az Országos Színművészeti Kamara elnökével, aki nem sok reménnyel bíztatott a, vidéki
nak emelkedése
lás megoldása

színjátszás
nívójá$ a
szinészulánpóttekintetében.

Kihasználtuk hát az alkalmat és
megnéztük azokat a kassza darabokat, amelyek a pesti színházakba
valósággal ontja a nézők seregét a
amelyek a legfissebb sikereket jelentik Budapesten. Talán soha ilyen
jól nem ment a színházaknak, mint
ebben a nem minden hendikep-nélküli szezonban. Gyalogosan, esti öltözet nélkül, sokszor kötött kabátkában és trottőr eiRőkben sietnek a
budapestiek, főként a hölgyek
»
színházba. A rendkívüli idők akadályt. jelentő, külső
körülményei
ugyanis elsősorban
a hölgyeknek
szólnak, akik bebizonyították, hogy
nem a suhogó, ragyogó és elegáns
esti ruha miatt vágyakoznak a színházba. hanem talán a nagy. ronmn-

Á „Naplemente előtt"
Gerhard Hauptmann
költői színjátéka ma a legnagyobb siker Budapesten. A darab s mondanivalója nem új, az elmúlt évek során bejárta már az egész művelt
világ
színpadait s most visszatért ismét
a Vígszínházba, hogy még egyszer
felesillanjon és fellángoljon a tiszta művészet jegyében. Klausen tanácsos fzzó naplementjének hangulata a szellem örök diadala a testileg, az anyagi erők múlandósága
fölött. Ezt a Csodálatos, nagy tanítást érzékelteti
a
Vígszínház
nagyszerű egyHittese. gócpontjában
Somlay Artúrral, aki életének egyik
legnagyobb, legművészibb alakítását adja. Estéről estére tódul a közönség a színházba és a. ,, Naplemen,
te előtt" valósággal ú j hajnalét,
reneszánszát éli a színpadon . . ,
Szegedi szempontból külön érdekessége az előadásnak
Sdndof
Iza első vígszinhózbeli szereplése.
A budapesti kritika nem
fogadta
azzal a reverenűiával, amit a Vígszínház igazgatósága, elén a kitfi-

D E L M A ü Y A K O Ü > /• A 0
Csütörtök. 1542. ro á r c i 8 s 5.
nő érzékű Bókay Jánossal, elvárt
volna, azonban elfogulatlanul megállapíthatjuk, bogy ezúttal a kritika kissé túlságosan tartózkodó vo't
a „vidéki"
felfedezettel
szemben.
(Lehetséges, hogy ez a mostani vidéki színjátszás túlsötét
árnyékát
vetette
Sándor
Izabellára? . . .)'
Sándor Iza Klausen tanácsos bet©
ges. gyenge idegzetű, kissé testihibás leáuyának nehéz jellemszerepét
alakította. Ahhoz képest, hogy
a
szegedi színpadról — a mai szegedi színpadról — úgyszólván egyik'
napról a másikra belecsöppent a
legkultúráltabb fővárosi együttesbe, nagyszerűen
illeszkedett boti
helyzetébe és szerepébe. Kissé félszeg mesjdelenése is csak előnyére
vált ebben a szerepben, egyedüli
„hibája" talán az volt, hogy bele*
adott játékába
apait-anyait;
szívét,
lelkét és minden tehetségét. Meri
a tehetsége elvilathatalan és egy
kis vígszínház) csiszolás, fésülés és
mértéklejtartáshoz
való szoktatni
után még nagy sikerei lesznek.

A Madách Szinhái
„Néró"-ja
a másik hangos és átütő siker. A
darabnak igen sok hibája vau, elsősorban talán kissé kevert, szatírából a grand guignol-ba hajló műfaja és alakjainak
bábszerfteége,
mondanivalóinak
ve zé r clfek - sí 1 us a,
de nagy előnye és erénye, hogy
amit mond az időtlenség nagy szerb
kohójában izzik s vpjószíoű, hogy
ebben rejlik értéke, a közönségre
gyakorolt varázsereje . . . Itt i« a
szellem fellángoló dia laltüzével találkozunk. akárcsak a ..Naplemente
előtt"-ben; a Kereszt gondolatának
örök és nagy szépségével, a szeretet diadalmaskodó tanának az erőszak felett aratott győzelmével. A
dilettantizmus
diktatúráját
megszemélyesítő Néró szerepébeo Tűrpolczay Gyulát láttuk, aki Gregusí
Zoltánt váltotta fel ezúttal előszőS
a Madách Színház kitűnően összehangolt együttesében, Nekünk nagyon tetszett s még inkább a mindent átfogó, nagyvonalú reude/és,
amely Piinkősti Andor nagykultúrájú tehetségét érezteti. A Madách
Színház is állandóan zsúfolt nézőtér előtt játszik, sőt még a Nemzet)
Színház is, amely soha olyan jól
nem ment talán- mint az idén,

A „Sasfiók" romantikája
elevenedik meg a Nemzetiben olyan
revü szerű feltalálásban,
hogy délelőttönként már sorfalat állnak az
elővételi pénztárnál. Vasárnap délelőtt legfeljebb a pénteki előadásra
lehet jegyet szerezni, ez volt gr. oka
annak, bogy a „Sasfii5fe"-ot, diákkorunk legkedvesebb romantikífs drámáját ezúttal nem sikerüli végigélveznem. Hallomásból
tudom, no
meg a budapesti kritikák nyomán,
hogy az előadás ..nagy szenzációja" Kiss Ferenc Flambeauja,
aki
sajnos, oly ritkán csillogtatja nagyszerű tehetségét a színpadon... Tőle tudjuk, hogy a közeljövőben Szegeden is fellép, mégpedig a ¥ Cornevillei harangok" című bájos, rég*
operett híres jellemszerepében.
A „Sasfiók" helyett meg keltett
elégednünk újabb fajin szórakozható színművel: Asztalos Miklós ,.Ségyes" Pipin vígjátékával az U j Magyar Színházban. Ttfrgy Ida argtivos h<uui« SiuKW F.r/Ai va'v»zi-
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nűtlenül szép és Főidényi, meg Bilicity icren jók. A darab
seui báat
-cukit . . .

A színházi őrjárat befejezésekor

meg kell állapítanunk, hogy lehet
még ma is komoly, igényes színházi kultúrát csinálni, régi darabok
sikerén kersztül is, csak hozzáértés
cs művészi érzék kell hozzá . . ,

CSANYI PIROSKA

íis&átnO'táS'
— Kérlek szépen, édes Margitom, totta meg, hogy nem mossa a nyakát.
számoljunk végre el, mert félek, hogy Am jött egy kevésbé finnyás vőle•jugyou belebonyolódunk életünk apto gényjelölt, az megdicsérte a naptól
közgazdasági bitiárjaiba s valamelyi- tajlekpipa szintire szivolt kreol hókünk rosszul jur, Ezt pedig egyikünk iét s ez/.ei megmentette Veronikái az
sem akarja, iga/.-e szivein"/ Kezdodoli életnek. Viszont a zsirszóda nálunk
iz egész a tojásokon, amiket az öreg maradt. Elég furcsaság, hogy a halalíozu búzott a legnagyoüb hovibar- dó élet mennyire megváltoztatja a
ii.jU, mikor a Tisza ugy be volt tagy- népi erkölcsöket, amit falukutató ifvh, hogy meliözni lehetett a kompot, júink nem látnak meg. Az én gyeruiiely a technika fejletlensége folytán mekkoromban gyufát ivott minden báu,ég neiu tud a jégen járul. Akkor natos cselédleány, a legzöldcbb pcszidtum neked tizenöt tojást, viszonzá- lonka is tartott dugaszban néhány
sul a darab füstölt szalonnáért, amit pakli masinát, aztán jött az a Kriiger
,e szereztél egy bolygó lélektől, llle- apó, vagy minek hívták a híres gyuuségi helyét nem lehetett megállapí- fakirályt s a svcdgyufával kiszorítottani, mert különféle falvakat vallott ta a becsületes régi svcfliket. A ma
akármennyit,
kedvenc tartózkodási helyéül. Uczsi- használtból mcgihalik
nem lesz baja. Dc oktalanság is lenjegycvcl, amit az idők szolgálatába
komponál, egyszer egesz Biharig el- ne pazarolni, mikor minden sz.álért
három tábori levelezőlapon rimánkoszáguldott, máskor feltűnő topográdik a valahol messze járó katonafiái ismereteket árult el Alsótanya
fiam. Egyszóval, te még tartoztál ne•izsungeljeiből, A városban
katonai kem valamivel a szappanért, azért
szolgálatot teljesítő unokafivérét akar- igen szcp cselekedet volna, ha ezálni meglátogat!, de a fiút közben át- tal nem változnék át maga a tej olyan
helyezték mit tudom én, hova. Igy a
kémiai vegyületté, ami
nagymosásszalonnát visszavinni kellemetlen ér- nál pompásan helyettesíti ugyan a
zésekkel járt volna. Azonban több kékitős vizet, pörkölt szöltőmagból
volt értékben, mint tizenöt tojás, ezért derűit kávénk felderítésére azonban
te felajánlottad pótléknak azt a két kevésbé alkalmas. Két szál sárgarékosár fürészport, ami a favagás üdi- pával viszonoztam előzékenységedet,
tö korszakából maradt meg hűséges mellékeltem az urad kúrájához egy
bejárónőnk, Juli néni, határozott szan- fél zellert is, továbbá husz szem rizsdeka cs lelki hajlama ellenére is. kását, ami anyira meghatotta zsenge
igaz ugyan, bogy ezzel veszélyeztet- szivedet, hogy juttattál
háztartásom
ted házatok elölt az emberi életek biz- részére egv röf száraz disznóbelet.
tonságát, mert olyan napokon, mikor Mihelyt annyira kegyébe vesz a esaa nappali olvadás jégpáncélt öltött ládi hentesem, hogf szerénv kívánsáestére, otthonukba igyekvő öregek pegom alázatos előterjesztéseért nem
dig nem restellették elfelejteni ifju- átkozza anatómiai részletességgel felsiguk kedvenc táncát, a macsicsit, — menő anyai ágazatomat, szóval ha én
eszembe jutott, hogy nálunk tartalék- is kapok tőle egy kis hust, házikolban bever egy kocsira való homok, a bászt szerkesztek a belekbe. Csak melgyerekek nyári szórakozásának alap- lékesen jegyzem meg, hogy ha egyja és lényege s készséggel átengedtem szer megint béke lesz a világon,
neked, amiből viszont az a baj szár- nincs az a hentesejellemü ember, akimazott, hogy a házmesteretek beszór- nek a köszöntését is foggdjam. nem
ta ugyan a gyalogjárót, de a régi ro- hogy szóba álljak veie. Azt tudod,
mokat eltisztitani pillanatnyi iudisz- hogy fűszeresemnél sem vásárolok
pozicióból Dem volt hajlandó, miért már könyvre. Meguntam, hogy tízféis a párda olyan szép domború lelt a lét hozatok, aztán részletezés helyett
természet gondos és gyakori hozzá3 P
ndásai folytán, hogy mikor
végre cz van bejegyezve: 'Árukért
most a közerő felvágta, egyszerre 66 fil!.« Soha nem tudtam meg, hogy
eszembe jutott boldogult geológus mit mennyire számláz. IIol is hagynagybátyám, aki épp igy állapította tam el? Tgaz, öt deka vajat adtam
neg tudományos kutatásai
során, mikor zsurt rendeztél, ennek az elszá
hányféle korszakon nient át édes molására bizonytalanul lóg a levegőanyaföldünk. Elárulták azt a különfé- ben két deci petróleum, de ha nem
le rétegek, jelen esetben egyszer hó, fagyott meg minden krumplid, beszélnztán piszok, majd jégkéreg és megint hetünk róla. Épp igy lehet szó egy
piszok. Ez a legsűrűbben. El tudod-e j gombolyag ócska pamutról, vagv egv
•\epzelni ebből a kis példából is, hogy gyüszüről, mert azt hallom az egyik
mennyi lerakodás kellett, amig kiala- barátnőmtől, akinek a szavahihetősékult a földgolyóbis? Azt állítja azon- gében még eddig mindig sikerrel kéban a tudomány, hogy végleges for- telkedtem, hogy a gyflszügyárak hamáját még nem érte el. Am ez mind marosan beszüntetik az üzemüket. A
mellékes, fő az elszámolásunk. A fő- pamutra szükségem van, fel fejtettem
ied kapott zsiradékért én szappant ugyanis az uram régi vadászharisadtam neked, régi relikviát. Nem nyáját s hugvogóra minősítem át a'
akarlak megsérteni, sokkal jobban fiamnak, de félek, hogy az anvng
••/.etetlek .csak a tények kedvéért em- nem lesz elég. Hájjal, aranyom, nem
segíthetlek ki, magam is az előirt
lítem, hogy azokban a holmikban minporcióhói élek s csak ugv juthatnék
ih ii volt, csak a zsiradék hiányzott
többlethez, ha a pvevi szállítóm lebelőlük. A csontok úgy ki voltak uzso- olvasztaná derekáról. Bár nem varázva, mint a bérbe vett urasági föl- gyok honno biztos, hogy nem kellet'
h'k, házbeli kutyáinknak, amiket az volna ezt is bejelenteni? Egyelőre
udvari tórsaséiet élénkebbé tétele ér- ennyire
emlékszem, bár
bizonyos,
dekében tartanak a gazdáik, volt al- hogy volt még más is, dc nincs annyi
kalmuk szemlét tartani felettük. Rá- időm. hogv minden részletet számba
néztek, összenéztek, aztán némán há- vegyek. Majd a jövő héten. Gondold
tat fordítottak nekik. Igy álltak ün- át te is az egészet, ellenőrizd a tétenepélyesen egv percig, majd tovább leket, aztán szólj, aranvom. B'zto'i
futottak. Egyszóval, a zsiradékból nern tnlak. hogy a mai komoly időkben
fűzhettem volna tisztességes szap- nem fogunk összeveszni.
pant, ba nem adok hozzá elegendő
(Az elszámolást kihallgatta)*
zsírszódát. Ahhoz is úgy jutotam, hogy
csalédtartó koromból maradt, mikor is
(ft
f>
Veronika öngyilkosságra szánta ma<! CTÜV
gát, mert a vőlegénye azzal gyanúsí-

HIREK
Szegedi

utmutató

A Somogyi-könyvtárban és az
egyetemi könyvtárban vasarnap és
ünnepnap kivételévé! könyvtárszolgálat,
A Városi Muzeum egész évben
nyitva.
Szolgálatos gyógyszertárak: Takács István Klauzál-tér 3, Just Frigyes Petőfi Sándor-sugárut 59, S©lmeezi Béla Somogyi-telep IX. u. 4-S9,
Török Márton Csongrádi-sugárul 14.
Szinház és mozik műsora: Belvárosi Mozi: A k e l e t i c s a t a , Korzó Mozi: B e h a j t a n i t i l o s , Széchenyi Mozi: „Z" a f e k e t e | o v a s .
Városi Szinház csütörtökön délután:
B o b h e r c e g , este: B o l d o g g á
t e s z l e k , pénteken:
Boldoggá
teszlek,
szombaton;
Kaland,
i—oOo—
— Ünnepi szentmise X I I . Fins
koronázásának évfordulóján.
XII.
Pius pápa koronázásának évfordulója alkalmából március 8-án. vasárnap délelőtt 10 órakor a fogadalmi templomban ünnepi
szentmise lesz. A szentmisét G 1 a 11 f e 1d e r Gyula megyéspüspök pontifikálja.
A 42-es bizottság ülése. Budapestről jelentik: A 42 tagú országos
bizottság március 5-ére összehívóit
ülés'ének napirendjére pótlólag felvették a minisztérium rendeletét az értékpapír forgalom szabályozásáról és
a minisztérium rendeletét a kereskedők és kereskedelmi társaságok cégbejegyzésérőL
— Emelkedett a bankjegyforgalom.
Budapestről jelentik: A Magyar Nemzeti Bank bankjegyforgalma február
28-iki kimutatása szerint a február
23-iki forgalommal szemben 126 millió pengővel emelkedett.

Betegek

Hbbnylre székrekedésben te
- etoktak szenvedni. Vigyázzunk
Ilyenkar a rendes emésztésre.
Betegségben,
tzOkséges

— A Dugonics-Társaság ülése. A
Dugonics-Társaság 1942 március 8-án,
vasárnap délután 5 órai kezdettel a
Bölcsészeti Kar nagy előadótermében
(auditórium
maximum)
felolvasó
ülést tart a következő sorrenddel: Elnöki megnyitó, Révai József r. tag:
Proletárifjuságunk
problematikája.
(Székfoglaló). Vitéz Mészáros György
vendég: Novellák. Bartucz Lajos r.
tag: Mit beszélnek a régi sirok. (Vetített képekkel. Székfoglaló.)
— KoszOriímegváltás. Lengyel Géza bútorgyáros elhalálozása alkalmából koszorúmegváltás címén a szegedi Vöröskereszt javára Bloch Mór 10
pengőt. Rózsa Teri 10 peng/'A a Szegedi Bútoripar és Kereskedelmi Ut
10 pengőt. Koller Ede 3 pengőt. Kölcsey Lajos 10 pengőt. Szukits könyvesbolt 10 pengőt. Gedey András 3
pengőt, Várhelyi Ferenc 3 pe-igől.
Mészáros Teri 2 pengőt. Gnnl drogéria 10 pengőt adományozott a Délmagyarország útján. Az összeget öszszesen 71 pengőt kiadóhivatalunk rendeltetési helvére juttatta

Kendelet a cs&tornazsir forgalmának szabályozásáról
Budapest, március 4. A Bud**
pesti Közéóny
csütörtöki szám*
közli az iparügyi miniszter rend®"
letét a ésatorna^slr termelésének é«
forgalmának szabályozása tárgyá®
ban. A rendelet szerint üzlethez,
üzemhez vagy vállalathoz
tartozó
szennyvíz
lefolyóban
elhelyezett
zsírfelfogó készüléket a tulajdonos
köteles 8 nap alatt az olaj és zsiradékipari
bizottságnak
bejelenteni-

Ha az említett szennyvíz lefolyó®
ban zsírfelfogó készülék nincs a*
olaj és zsiradékipari bizottság al
zsiradékgyűjtő és elosztó kft. előterjeszétsére
megengedheti,
hogy
abba a kft. saját kölségére
megfelelő nagyságú
és mennyiségű
ké-

szüléket szereljen fel. A készülék
által összegyűjtött zsír iszapot aa
üzem tulajdonosa köteles a kft-uek
felajánlani. Ilyen zsíriszapot csalt
a kft. vagy bizomáuyosa .vásárolhat. meg.

— A Budapesti Közlöny hirei. H>
hivatalos lap keddi száma közli, bogy
a kultuszminiszter dr. árkossi Ve®
r e s s Gábor államvasuti igazgatónak'
a Ferenc József tudományegyelem jogi karán a 'Közlekedéspolitikát tárgykörből egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásulvetto, ebben a minőségében megerősítette. Ivözli a hivatalos lap nz
Erdélybe újonnan kinevezett
postatisztviselők névsorát. Közli a lap *
kubikosmunka
biztosításáról
szóló
rendeletet, amelyet már részletesei*
ismertetett a Délmagyarország. A mi®
niszterelnök rendeletet adolt ki a
vámtarifákról szóló intézkedésekről,
A honvédelmi miniszter
rendeletet
adott ki a világháborús tiszti kitüntetéseknek utólagos elismeréséről a visz,
szafoglalt délvidéki területeken. A
közellátási miniszter rendeletet adott
ki a bőrtalpú lábbeli beszerzésére jogosító zöldszinü utalványoknak iparosoknál való beváltásáról. A rendelet arról
intézkedik, hogy iparos,
vagy kereskedő iparosnál az 1912
március 31 napjáig csak az 1941 októberében kiállított zöldszinü
utalványt válthatja be. A kultuszminiszter az állami kereskedelmi középiskolákban később meghatározandó állomáshelyen két betöltésre kerülő kisegitő szolgai állásra hirdet pályázatot. A székesfőváros kórházainál megüresedett 2 alorvosi és 5 segédorvosi
állásra pályázatot hirdetnek. Győr szabad királyi város Szentháromság közkórházainál elhalálozás folytán megüresedett boncoló és laboratóriumi
főorvosi állásra hirdet
pályázatot.
Ugyancsak pályázatot hirdet a kórháznál megüresedett 2 segédorvosi állásra is. Csanád vármegye Szent István közkórháza a betöltésre kerülő
tiszti állásra hirdet pályazatot. Az
állást elnyerhetik, akik középiskolai
érettségi vizsgát és államszámviteli
vizsgát tettek. A pályázni óhajtók szabályszerűen felbélyegzett kérvényüket
a szükséges mellékletek csatolásával
március 20-án déli 12 óráig a kórház
igazgató főorvosához nyújtsák be Csanád vármegye alispánjához. A szegedi ügyvédi kamara közhírré teszi,
hogy a kamara választmánya az ügyvédek névjegyzékébe bejegyezte dr.
Szerdahelyi
Kálmán ügyvédet
: Szeged működési hellyel és dr. N a g y
Zoltán ügyvédet Szeged működési
hellyel.

Tavaszi kalapujjdomá^ok
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M á r i a

k i r a k a t á b a n . Alakítások legszebben. Tisza Laios-kötut 42/a.
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— Délvidéki Szemle. Most hagyta cl á sajtot az Egyetembarátok
Egyesületének lapja:
a Délvidéki
Szemle második száma. A legújabb
utániban S í l< Sándor irt be Vezető
•ikkt'l a művészi önérzelről. B ú i n ! Sándor cgveleini
magántanár. az ismert folklorista a néprajzi kutatás délvidéki feladatairól
értekezik. Szécbenvi István munkásságáról
Sándor István
közöl
cikket.
Az alomclmélet titkaiból
Brurkner Győző mutat be cikkében
néhány érdekes
jelenségei.
Hertnann Egved
professzor
„Fcrenr
József és 1819. október 6." címen
irt történelmi tárgyú cikket. KraPimor Jenő professzor a felvi'.é'.i
magyarság helyzetéről
rajzol
figyelemreméltó képel. A kitörő lap
irdekes és értékes anyagát ,.F,gyeló" egészíti ki.
Tavaszi

k a l a n u l d o n s á g a i m
megérkeztek. Vételkényszer
megtekinthetők

nélkül

VILMA kalaoszalon

Feketesas u, 16. Alakítás modellek után
— Szabadegyetemi előadások. A
Torthy Miklós-tudománvegyetem Ba•átainak Egyesülete ma, csütörtökön
délután 6 órakor az egyetem aulájában szabadegyetemi
előadást tart.
Előad: dr. Z a l k a Ödön egyetemi rk.
tanár ("Budapest). Az előadás címe:
>A rákbetegség®. Üléselnök: dr. B-a 1 ó
József egyetemi nv. r. tanár. Belépés
dijtalan.
— A „gőzfürdő-per". A szegcdi
hünletöjélásbíróságon
dr. Z o I n a i
Imre járásbíró szerdán ismét azt az
ügyet tárgyalta, amely majdan mint
,.a szegedi gőzfürdő-per'' kerül be a
krónikákba. Egy gőzfürdőben lejátszódott uem éppen nyilvánosság és
bíróság ele való jelenet miatt VVilheiru
Andor fakereskedő feltűnően durva
becsületsértés címen fejelemest tett
ilr. \Y o I f Ferenc ny. főorvos ellen,
aki egy megnyilvánulás miatt durván
megsértette. Az ügyben az elmúlt héten már tartott tárgyalást a járásbíróság. amikoris dr. Wolf Fcrenc viszonvádat emelt becsületsértés címén
Wilheim ellen. Az ügyészség vállalta
á vád képviseletét közszemérem élcni vétség címén a fakereskedő ellen.
Az ügyet egyébként az. eddigi ízléstől
és hírlapi szokástól eltérően bőven
megszellőztették a nyilvánosság előtt
is. Zolnai járásbíró a mult héten
ujabb tanuk kihallgatását rendelte el,
arravonatkoz.ólag. hogyan történt a
kettős gőzfürdői jelenet. A szerdai
tárgyaláson Zolnai bíró ismét felhívta
a feleket, nem lehetne-e békésen elintézni az ügyet. A fakereskedő kijelentette, hogy résztérői nincs akarlálva
a békés elintézésnek, míg dr. Wolf
bfrói ítéletet kért. Wilheim
Andor
képviselője ezután kiterjesztette a vádat rágalmazásra is azok miatt a kitételek miatt, amelyek dr. Wolf múltkori elaboráluniában szerepellek Kihallgatták ezután dr. Tóth Jenő főorvost, szanatóriumi igazgatót, aki
nrról tett vallomást, hogy Wilheimet
háromszor operállak gyomor- és bélbaj miatt Tanúvallomást tett czulán
a fürdői jelenet rőt dr. S z é l Pál ezredes-orvos. M á k Ernő. K o r p á s s v
.Tózsef masszőr és V a r g a
Sándor
gőzfürdői alkalmazott. Zolnai bíró kihirdette az ítéletet, amelyben bűnösnek mondotta ki dr. Wolf Ferencet
rágalmazásban és becsületsértésben.
Wilheim Andor) felmentette a szemérem elleni vétség vádja alól. de bűnösnek mondotta ki ugyancsak becsületsértés vétségében A bűnösség meg.
állapítása mellett azonban a büntetés
alól mindkét felet felmentelte. Mindkét fél. valamint az ügyészség képviselője. is megnyugodott nz Hétéiben,
így az 0.2 v jogerőssé vált és most
már nvugodfan bekerülhet a krónikába ilyen fejezetcímmel: „A szegedi
göífürdöügy'' . . -

Buöaöest kedveit magyar énekesnője, B í r ó Csősz P a n n i k a

Baross-étterembe
;ise®i. Polgári arak. Ffekken-est!

m nden este a

Fátyol J á n o s i cigányzenekara
Tulajdonos Cserev Józ«efné.

fóakói hírek

t AG
Csütörtök, 1912 m á r c i u s 9.

I) E L M A G Y A R O F 5

Vásárhelyi hirek

— A kritikus életkorban reggelenA református egyház presbitériuként éhgyomorra egy-egy pohár ter- ma ülést tartott M a r t o n Árpád elmészetes /Ferenc József* keserűvíz nöklelkész cs dr. C s á k y Lajos ny.
C z i r j á k Zoltán, a makói Belvá»
téges-régóta bevált kitűnő háziszer, tisztiföügycsz, fögondnok vezetésével.
rosi Beforrná tus Énekkar karnagya
amely rendkívül enyhe hashajtó hatá- Napirend előtt Csáky Lajos megemléKisújszállásra távozik, ahol reformáarról a nagv veszteségről;
sa
következtében huzamosabb haszná- kezett
tus t'őkántorrá választották meg. A
amely a vásárhelyi református egylatra
is
igen
alkalmas.
Kérdezze
meg
távozó kiváló karvezelőt. akinek veházat és az egész magyar nevelés— Janik-vendéglőben ma flckktn es ügyet Imre József ignzguló-tanitó hazetése alalt a Belvárosi Református
vargabéles.
Énekkar szinte példátlan módon fellálával érte. Indítványára a presbité— A SZEGEDI PIACI ARAK. A
virágzott és magas művészi nívóra
rium kimondotta, hogy Imre Józsei
szombat
hetipiacra
felhajtottak:
4
emelkedett, bensőséges ünnepség keemlékét jegyzőkönyveben örökili meg.
p
drb.
70
ki*
n
aluli
borjut.
3
drh.
70
relében bucsuztatták a rcfornuPus
Dr. 8 i m k ó Elemér főispán felhívást
egyház tanácstermében a hivek jelen- kg-on felüli ró'iut, 140—148 kg-os bíbocsátott ki a cségplög® ptulajdonozott
sertést
18
darabot.
25—75
kg-os
létében. Dr. D i ó s s z i l ' á g y i
Sásovány sertést ÍVÁ tarabot, választási sokboz, hogy minden géptulujdonos
muel. az énekkar elnöke intézett bemalacot 229 darabot,
árak a kö- már most gondoskodjék gépének rendszédet Czirják Zoltánhoz és emlékül vetkezőképpen alakullak, horju ki- behozataláról, mert a/, idei nyáron
aranyórát adott át neki. Dr. S zent- lója 1.12. sovánv sertés kilóin 2.03 - csak kifogástalan gépek tulajdonosaipét e r y Zoltán Czirják
Zoltánnét
választási malac párja 40—70 pengő
nak adják ki a csépiési engedélyt
búcsúztatta kristályvázát nyújtva át
Húsok. Marhahús eleje I. r. kilója 26'i. Rendkívül fontos ugyanis, hogy a gép
neki emlékül. Az énekkar karnagya
II r 242 hátulja I. r. 298. II. r 2.78 olyan állapotban legyen, hogy ne
ideiglenesen V ö r ö s László lesz.
tisztított vesepecsenye kilója 4 20 P, okozzon szem veszteséget. A főispán
Dr. Ferrnczy Béla alispán fontos
borjúcomb csont nélkül egészben 3 70, rendelkezését a cséplögéptulajdonosok
megyéi ügyek intézése végett Budaszeletelve 4—. lapocka csont nélkül egyesülete letárgyalta és a legteljepestre utazott és a hét vegén tér visz3.30. karai csonttal 280. szelve 310, sebb megértéssel fogadta. Foglalkoznyakas, szegv és paprikásnak
230, tak a géptulajdonosok a munkások
sza Makóra.
sértéskarai hosszú 2.70. rövid 1—, kosztolásának kérdésével és kimonA makói kaszinó vitéz P u r g I y
comb csonttal 260. csont nélkül 3.—, dották, hogy naponként adnak a munEmil elnökletével tartotta meg évi
lapocka csonttal 2.60 csont nélkül kásoknak meleg ebédet, a reggelit és
tisztújító közgyűlését. Az elnök meg3.— tarja csonttal 2 40. csont nélkül vacsorát pedig 2—2 kiló búzával váltnyitóbeszédében kegyeletes szavakkal
2 80. oldalas 2.—. köröm —.80. fel és ják meg.
emlékezett meg az elhunyt dr. T
1.60. hátsó
ni á s v Andrásról A közgyűlés ez- farok 1.40. efeő csülök
A Református Ifjúsági Egy csittel
után egyhangúlag isméi a régi tiszti- csülök 1 80. zsirszalonna bőrre! 2.64,
március 7-én. szombaton este rendebőr
nélkül
2.84.
háj
3.06.
zsir
3.30.
juhkart választotta meg. A változás csak
hús 1 60- 240. háránvhus 2.00-2.40 P. zi meg a Kálvin-téri levente otthonannyi, hogy a Szegedre távozott viTej és fejtermékek. Teljes tei piacon ban nótaestjét Murgács Kálmán daltéz C s o n g o r Árpád helyébe
dr.
termelőtől literje 32. házhoz szállítva költő köienuikődésével,
\ népszerű
B e l á n s z k v D e m k ó Pált válasz- 34. csarnokban 32—34, tehéntúró so- dalköltön kívül fellépnek Tóthné Jatották meg ügyvezetővé, dr. H e g e - vánv termelőtől kilója 0 80. zsíros 1—, kó Kató, Győrffy József. H. Győrffy
d ű s Károlv h. pénzügyigazgatót pe- viszonteladónál sovány 090. zsíros Ilona, Győrffy Sándor és Rácz Árpád
dig beválasztották a választmányba.
110. tejfel niaeon termelőtől titerie cigányzenekara.
A vármegyei kJsgvfllésen dr. Fe- 1.30. viszonteladóknál 1.40, fölözött tej
A Református Ifjúsági
Egyesület
j é r Miklós főispán emelkedett sza- bárhol 12 fillér. Tojás. Termelői ár most megtartott évi tisztújító közgyűvakkal emlékezett meg vitéz H o r t h y gazdaságban kilónkint 3.20. piacon ter- lésén a következő tisztikart válaszIstván kormányzóhelyettessé
történt melő vagy viszonteladó 325. fogyasz- totta meg: Lelkészelnök: Márton Ármegválasztásáról. Bejelentette, hogy , tónak 3.30. kizárólag fogyasztónak pád, ifjúsági lctkészelnök: Győrffy
a megye közönsége nevében hódoló I akár termelő vagy viszonteladó a pia- Sándor, iigy vezető-elnök: Varga Játáviratban üdvözölte a kormányzóhe- con a nagy tojásért derabonkint 17 nos, alelnökök: ifj. Vincze Sándor, ifj.
lyettcst. A főispán ezután Nagy Ká- kisebb tojásért 16. nyilt árusítási üz- Török lnirc, Molnár Sámuel, titkárok;
roly nyugalmazott elnök lelkészt üd- letben fogyasztóknak kilója 1.30 daBecsev Imre, Béni Lajos, jegyzők:
vözölte meleg szavakkal kormányfő- ra''snkint nagy 18. kicsi 17, mely árak ifj. Török Imre, ifj. Pálinkás Imre,
tanácsossá történt kinevezése alkal- nsak kizárólag friss tolásokra érten- ifj. Mucsi Imée, föpénztáros: Kovács
mából s az erről szóló okmányt át- dők. A piacon termelőtől kérhető leg- László, pénztáros: Yáradi Imre, elmagasabb fogyasztói ár: csirka kilója
nyújtotta neki. Nagy Karoly megha2.60. tvuk 2.10. kappan 2.10. kacsa so- lenőr: Falábú Dezső, könyvtáros: Katott hangon mondott köszönetet.
vánv '190. hizott 2.50. liba sovánv posi Lajos, háznagy: Várad!" Imre, heKülföldi szérumlóvásár lesz Makón 2.20 pengő hizott 280 pengő, pulvka lyettes háznagy: Kapocsi Lajos. Számmárcius 8-án, vasárnap délelőtt 10 <=ovánv 2.10 nengő gyönevős 210 P
vizsgáló bizottság elnöke: Eperjesi
órakor,
Gyümölcs: Alma téli nemes faita ki- Mihály, tagok: Pánczcl László, ifj.
lografnja 2.00—3.60. narancs 1.40—2 80. N. Rébék Sándor.
mandarin 2.20—2.80. citrom 10—20 f.
— A TISZA VÍZÁLLÁS A. A Zöldségfélék. A szegedvidéki bu'go ,
szegedi rendőrség r é v k a p i t á n y s á g "
nváért kilórktat a termelő által fc;- j
közli: A Tisza vízállása március számítható legmagasabb fogva«ztói ár
4-én resael 7 órakor 590 em, hő- nvári és őtoft rózsa klója 18. Pfilhréa
mérséklete —0 C. A levegő hőmér14. őszi é* hollandi rózsa 13. P.tta é«
Budapesti értéktőzsdezárlat Egyeséklete: +1 fok Celsius.
sárga 12 Woltmann 10. Krüger 16. a netlen alapirányzat mellett élénkebb
viszonteladó ezekhez az árakhoz a forgalommal nyitott a ttizsde. A részU j kapcsolási számok
a
most
fogyasztónál kilónkint 1 Miért ®zá
megjelent telefonkönyvben. Az új táv- mithftt fel. A burgonvakereskritrlnr vények többségénél a kezdő árfolyamok magasabbak voltnk a tegnapi
beszélő névsor kiadása
alkalmával egyesülés Sltnl forgalomba hozott v|.
több előfizető kapcsolási száma meg- déki burgonya viszonteladói ára pia- zárlatnál. A tőzsdeidő későbbi folyamán ösztönző hirek nvomán a vételváltozik. Akiknek már új lávbcszélő con és üzletben egyaránt kilónkin'
névsoruk van és az abban feltüntetett nyári és ótott rózsa kilója 19. Gü'- kedv fokozódott, a kereslet megélénúj számon a hívott még nem jelentke- bnhn 18 fillér, őszi és hollandi róz«n kült és az árak tovább emelkedtek.
Zárlatig a vezető értékek elérték a
zik, az esetben az előfizetői a régi 17. Ella é« sárga 16 Woltmann 14
napi megengedett árnyereséget.
A
számol hívják. Akiknek regi távbeszé- K'figer 18 Vöröshagyma 18—24 'eV
tőzsde barátságos irányzattal zárult.
lő névsoruk van. azok a régi számot hagvmn 58—66. PétrezsClvem 70--30
hívják, de ha ezen a számon az elő- sárgnréna 30—40. vörösrékln 26—40. Végeredményben a Kőszén 15.—. a
fizető már nem jelentkezik, az új és vöröskáposzta 30—10. zeller 60-100. Bauxit 10—. a Rima 6—, a Fegyver
régi számot a 08 még díjmentesen feiesVánoszta 16—30, krikánoszta 60— és a Magvar Cukor 5.— pengővel őrá.
közli. Az új névsorok teljes kiosztása 80. krtrnlnb téli 30 —60 torma 1.50 — gult.
u'án körülbelül két nap múlva minden
Zürichi devizazárlat: Paris 9.57,
előfizető az új névsorban feltüntetett 2 20. snenőt 150—3 00 P Takarmány: London 17.26. Newvork 481
Milánó
kapcsolási számon hívható.
22.66. Berlin 52 és fél. Szófia 5.25, Ba.
Felhozatal nem volt
karest 2.25.
A Mauvar Nemzeti Bank valutaárfolvamai. Szlovák kor. 1145—1175. tél
Fá j d a l o m m a l telt szívvél t u d a t j u k , h o g r
1 95-2.05. lira 17.40-17 90. svájci fr
79 60-80 60. svéd kor. 8170-82.70
A budapesti terménytőzsdén aa
árak változatlanok.
hosszú betegség u t á n elhunyt. Temetése 6-án, pénteken delBudapesti gabonatőzsde hivatalos
árjecvzése. Rnza 81 ks-ou felül 3150.
előt) 10 órakor lesz a cintcremből.
80 kg-on felül 31 —. 78 Uc.os 3 9 - F
Részvét látogatások mellőzését kcrjiiJc.
Poz« szokvánv 71 kg-os 28—. Mtaze*
k ü l ö n villamoskocsi fel 10-kor indul a Dugonics-térről.
re? 28—. Takarmányárpa 65 tg. Budapest" 24 50. Szeged 24 30. ính 41
GYÁSZOLÓ CSALÁD
kg-os Budapest 26.50. Szeged 26:50.
Tengeri" csöves 17.10. szemes 2100
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S z e g e d — S z V S E edzőmérkőzés
csütörtök délután a Vasutas-gyakorlópályán
A piros-kékek, esetleg a piros-fehérek is változtatnak
utóbbi összetételükön
Bármennyire is fájdalmas a WMFCtül elszenvedett vereség és érdeklöilésre tarthal számot az ezt követő
zoldasztal melletti küzdelem, a közönségét végeredményben niegis az tlósport érdekli. Kíváncsi a szegedi közönség a Vasutas-stadionban
vasarnap megrendezendő SzVSE—Újvidék
találkozóra és a Nagyváradra
kitütött Szeged—NAC meccsre.
A küzdelmekre a két együttes közösen készül és csütörtökön délután
1 órai kezdettel a Vasulas-gyakorlópályan pdzoineecset rendez. Az összetétel fölött egyik csapatnal sincs meg
döntés, értesülésünk szerint
azonban
n SzVSÉ-nél változások-várhatók. Ugy
tudjuk, bogy Baloghv, Kecskés és Özveay játéka került előtérbe. A két beteg, Baloghv és Kecskés
tréningbeallt és ha már elfogadható a játékuk,
szereplésre számíthatnak.
Velük a
jobbfedezet, a balszélsö, illetve özveggyel a jobbhátvédposzlot töltenek
be."
A Szegednél az az újság az összetétel szempontjából, hogy esetleg változtatnak
védelmen annyiban, hogy
Szabó visszakerül jobbhátvédnek
és

leg-

Gyuris lenne a balfedezet. Ez az elhatározás azonban még meggondolandó, mert Lakat kifogástalanul játszott
a WMFC ellen.
A Szeged kórelmet terjesztett elő a
NAC-hoz és az MLSz-hcz, hogy
a
vasárnapi nagyváradi
meccset délután fél 2 órakor kezdjek, mert a csapat egyébként háromnapos utazásnak
lenne kitéve. Az MLSz méltányolta a
Szeged kérelmét és kedvező elintézésre szólította fel a nagyváradiakat,
akik azonban a piros-fehérek kérését
nem tcljesitették. A Szeged
emiatt
cxpresszlevélben ujabb panasszal fordult a szövetséghez. A Szeged abban
a tekintetben is a szövetséghez fordult, hogy köteles-e kiállani a NAC
ellen, miután a nagyváradiak pályája
nem füves. A szövetség ugyanis őszszel utasította a NAC-ot, bogy pályáját tavaszig füvesítse, ez azonban meg
nem történt meg.
*

A SzVSE—Újvidék és a Postás—
Móraváros mérkőzés jegyeit elővételi
kedvezménnyel szombat este 7 óráig
árusítja a Délujagyarorezág jegyirodája.

Sok áilam ad utazási kedvezményt
a mezőgazdasági kiá litás
alkalmából
Utazási kedvezmények a budapjsti mezőgazdasági kiá li.ásra
A március 21—29. napjain Budapesten rendezendő országos mezőgazdasági ós tenyészállatvásár iránt a
rendkívüli viszonyok ellenére örvendetes érdeklődés mutatkozik a külföld
részéről. A rendezőbizottság a kiállítás külföldi látogatói
ideutazásának
megkönnyítésére az érdekelt külföldi
államokban 25—50 százalékig terjedő
utazási kedvezményt eszközölt ki, amelyeket a kiállítási igazolványok alapján bárki igénybe vehet.
A kiállítás alkalmából a magyar
külképviseleti hatóságoknál
előzetesen megváltandó beutazási vízummal
lrliet Budapestre jönni. A tartózkodá-

si engedélyeket, amelyek díjtalané^
| már Budapesten kell beszerezni.
A külföldiek részére kiadott kiá'*
lítási igazolvánnyal az összes magva*
vasutakon és hajókon március 11-tő'
29-ig Budapestre a határtól
félárfi
menetjeggyel lehet utazni és ugyan*
csak felárú menetjeggyel lehet Budapestről vissza bármely más irányba
és határállomáson át elutazni március 21-től április 8-ig. Ez a kedvezmény bármely vonatnem és kor*iosz*
tály használatánál igénybevehető.
Az utazási kedvezmények igénvb©*
vételére jogosító
igazolványokat
a
magyar külképviseleteknél,
követségeknél és konzulátusoknál a külföldi
menetjegy és utazási
irodákban,
a
Waggons T.its képviseleténél és a ki*
állítás egyéb képviseletéinél lehel he*
szerezni. Az igazolvánv egyben a ki*
állítás kétszeri díjtalan megtekintésére és Magyarországon három kedvezményes utazás megtételére j o g o s í t
\
kiállítással kapcsolatban há'-melv kérdésre készséggel nvújt felvilágosítást
a rendezőség (Budapest. IX., Köztelek-utca 8.).

A P R O K I R D E T E S E K
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üzletek és raktárakkal
nngy forealmn piacnál
56 000
P
Belvárosi,
szép, emeletes ház
5
szobás, komfortos. 3 és
1 szobás
lakásokkal,
kentei. 68 000 P Belvárosi, magasföldszintps ház, pincés fürdőszobás lakásokkal, emeleténitésre alkalmas. 39
éves adómentes résr.en
75.000 P Szép emeleies
hérház 6 lakással, fürdőszobás, kertes, alsóvárosi kőrútnál. 90.U00
P
Belváros
legszebb
részén emeletes hérház
2. 3. 4 szobás komfortos lakásokkal 100.000
P. Belváros
legszebb
részén adómentes, kétemeletes modern
bérház
komfortos
lakásokkal 160 000 P Fogadalmi templomnál modern bérház, komfortos
lakásokkal, jiairv bérinvedelemmel 200 000 P.
Gyümölcsös, szöllö
és
szántó, tanvás birtokok
Alkalmi vételek.

0

házfeikek, családi
es bérházak, tparíelepek, szöllö ts
szántó birtokok

M A V . háztól házig
forgalom ügynöksége
Bútorszállítás
helyben és vidéken
gépkocsikkal la
Fuvarfelzételi iroda:
j K ö l c s e y - u t c a 10

Háztolek 20 méter utcafronttal, egyetemnél. 15
ezer P. Háztelck
viz.
villannyal
Kálvária
templomnál
5000 P
Adómentes családi hás
HAZIVA RRÓNÖ
2
szobás.
Felsövároügyes, ki felnőtt év
son 10.000 P. Adómentes
A Szeged—WMFC mérkőzés után
felterjesztették az országos szövetséggyermek
ruhavarrást
családi ház 2
szobás
vállal. Jelentkezhet —«
senki előtt nem lehetett kétséges, hogv
ül z védekezésüket az egyoldalú újviRókuson. 12.000 P KörFranki
gyógyszertár,
nton 2 szobás ház, Cpita piros-fehérek nem nyugodhatnak be déki állitással szemben. A SzVSE felSzentgyörgy tér
kezésre alkalmas nteai
ebbe a méltánytalan vereségbe és a
terjesztésében előadja, hogy Zsoldos,
telekkel 14.006 P A<I6
zóldasztalnál keresnek maguknak eléguz UAC játékosa akkor rúgott bele
mentes 2 szobás, fürdőtételt. Bár a Szeged nein híve a zöld- Tihanyiba, amikor a labda nem volt
szobás és 1 szobás la
asztal melletti küzdelemnek, az adott ott, emiatt a játékvezető kiállította.
l.ás. kertes. KálvártnKO£N
helyzetben mégis kénytelen ehhez a
Tihanyi a rúgás következtében elvesztemplomnál. 16.500 V.
megoldáshoz folyamodni és emiatt
tette eszméletét és ki kellett vinni a
Magasföldszintes ház 3
Megbízható, szorgalmas
szobás. 3x1 szobás lasenki nem tehet neki szemrehányást. pályáTÓL Amikor visszatért a játékbejárónőt a
délelőtti
kással. felsővárosi kör
Jogos lépését 5000 ember tanúsíthatja.
térre, a közönség szidalmazni kezdte
órákra felveszek.
Jeútnál 18.000 P
Adóa száján még mindig vérző futballislentkezni d. u. 2—4-ig,
mentes
emetétes
ház,
A játékvezető sorsdöntő hibát
tát. A játékos nem reflektált a szidalPetőfi Sándor sugárut
üzlettel, fürdőszobás laés szabálysértést követett el.
makra. a közönség azonban félreér37a. I. em. jobbra.
kás és kert. kaszárnyánál. 22.000 P EmeleBármilyen lurcsán is hangzik, azért, tette azt a mozdulatát, amellyel a
Ú
C
!
I I
tes jó ház, kőrútnál. 5 N
Jól főző mindenest felinert a játékvezető elengedte Váradyl szajában összegyülemlett vért eltávolakással, nairv kerttel, H. M. Ingatlanirodánál,
veszek. Pollák, Polgár
cs a lesből gól lett, vagy mert meg- lította. A SzVSE fetlcrjcsztésében rá24.000 P. Családi ház, Horthv
utca 1.
Miklós n. 1
adta a tizenegyest, nemigen képezhet mutat arra is, hogy furcsának találja
2x3 szobás lakás, nasry (Kultúrpalotánál.)
az
ujvidéki
feljelentést
azért,
mert
okot az ovasra, mert ezzel csak preryümőiesös, kert. vtz.
cedenst teremtenének, hogy ncin lát- vasárnap éppen az UAC lesz a bajno>R//
R.V/
villanv, köves utca 28
ki ellenfél.
ta azt a ket labdát, amely túljutott a
ezer P Adómentes esagólvonalon, vagy hogy nem vett észEladó házhely
belváládi ház 3 szobás, fürX Sebők I I I . — válogatott az olarosban közmüvekkel. —<
re ket ujabb szögletet, ez még nein
dőszobás. kertes, Mars
szok ellen. Sebők III. olyan kitűnően
ki- Ugyanott egy permetetér közeiéhen 26 000 P Bútorozott szoba
íi\;í-i ok. Ezek csak alátámasztják a
játszott a Kispest ellen, hogv illetétisztviselőnőnek
zőgép eladó. Érd. Szent
Emeletes hérház. 6 la- adó
bzeged igazat, óvási képez azonban a
kesek biztosra veszik válogatottságát
kással. köixiteál.
vtr, ellátással is. József fő- Miklós u. 16b.
•szabálysértés, amelyre bőven van taaz olaszok ellen. A futballista szervillannyal
32.000
P, herceg tér II. 3. Női
nítja, elfogulatlan és hivatalos tanuja
Adómentes ház 4 lakás- klinika mellett.
dán
is
Budapesten
volt
a
rostán.
Vám piros-fehéreknek. Szabálysértést kösal. nagy ipartelepnek
vetett el a játékvezető akkor, amikor logatottságát alátámasztja a az köalkalmas telekkel, köz.
l
Eladó használt
fürdők
» tfuróti által »lerug<>tt« és a pályáról rülmény is. hogy már fényképet is
műves. Mars térnél. 32
kertek"
tőle.
kályha, fürdőkád
üres
kivitt Szabadkai a tizenegyes mogruezer P. Sarokház venládák.
Szentháromság
X Játékvezetöküldés a vasárnapi
déglővel. nagv termekg >-a után visszaszaladt a játéktérre,
NÉGY- vacv
u. 27
sem
kel. kerttel
40.00" P.
jóllehet a szabályok
világosan
ki- amatőrmérközcsekje. Vasárnap
ÖTSZOBÁS
Nagy
emeletes
hérház
lesz
teljes
forduló
a
szegedi
I.
oszmondják, a futballista csak akkor térmodern lakást keresek
jókarban. 10 1aká««al, azonnalra a belváros- Jókarban levő jégszek*
tályban, ahol csak a következő mécsbet vissza, a pályára, amikor a labda
nagv
bérjövedelemmel ban. Esetleg kétszobás rényt veszek. Tisza Lajátékon kivül van. Kiss M. Ernőnek, eseket rendezik meg: Szeged: Postás
jos körút 55. edénviizközműves. 40 000 P Bel- komfortos lakásommal
(Emődi),
Kecskemét:
untékor Szabadkai a játék alatt visz- —Móraváros
város legszebh részen elcserélem. Cim a ki- íet
s/ajött a pályára, a pályáralépés heKTE—SzMA V (v. Kerekes). Szabadarióban.
lyéről szabadrúgást kellett volna ítél- ka:
SzAK—Kalocsa
(Tönköly),
nagv ház lebontásra és
nie. azonban továbbengedte játszani. Sz.AFC—Csantavér (Eosonezi). Záróépítkezésre
alkalmas, Üzlethelyiséget
keren a w telek. 42.000 P
jelben a játékvezetők nevét tüntettük
sek vagy annak megfe- Salakos töltés
anyag
Mindezeken felül van a Szegednek
Adómentes esaládi ház lelő lakást. Ajánlatok
fel
4 szobás, fürdőszobás, Kölcsey utca 2 sz. To- díjmentesen kihordható.
más bizonyítéka is, ezeket azonban
Fischer kőfaragó. Kálesik az ügy hivatalos tárgyalásakor lÉ^vffl^üíf^^? ||
|j
|| ^OOMti&Ptfflfel főúton, villamosnál. 50 kodi Anna.
vária u. 3. U. ott egy
ezer
P.
Szén
emeletes
hajlandó a nyilvánosságrahoznL
Baktárhelviségjet kere- áccscgéd jelentkezzen.
ház, pincés, 2. 3. 4 szólás lakásokkal piáénál sek Felsővároson, szá—oOoOlvassa a
A Pélmncysi ország
főúton. 55 000 P Nngy razat.
Franki patika,
üzletes ház. lakásokkal
Szentgvörgv tér.
telefonszámé 13-06.
X Tihanyi és az Újvidék. Jelentct•e a Délmagyarország, hogy a SzVSE
Felelős szerkesztő és felelős kiadó;
— Újvidék Magyar
Kupamérkőzésből
kifolyólag az újvidéki alosztály felBerey
Géza
hirdessen a
jelentene Tihanyit, a piros-kékek jáSzerkesztőség: Szeged, Kölcsey-utca 10. I. em. — Éjszakai szerkesztőség?
tékosát a szövetségnél. Tihanyit és
Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal: Szeged. Aradi-utca 8. — TelefoD (szerkesztőség és kiadóhivatal és nvomdal: 13-06.
Bérczy Józsefet, a SzVSE szaktanács-•
I l l l l . •• 11 • • II
I
III I .
idóját az üg3rben kihallgatta Jávorka
Nyomatolt: ABLAKA GYÖRGY körtorgogépén Szeged. Kálvária 'V téFerenc egyesbiró és a piros-kékek
tele Ion: 10-84. Felelős üzemvezető; Ablaka István.
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