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Szélesedik Charkov ós Kurszk között
a szovjetfronton tört rés
Magyar kötelékek is részfvesznek a széfugrasztott orvlövészek üldözésében — Voronyezs•61 északkeletre meghiúsultak az ellentámadások — Eredménytelen brit támadók/serietek
— Az utánpótlás növekvő nehézségei késleltetik a döntést El-Alameinnál — Általános
sztrájk Egyiptomban

Hirtelen meghalt Saydam, török miniszterelnök

tefékekkel 3000 fő erősségű bolsevista bandával szállt harcba. A bolsevistáknak páncélosaik,
lövegeik,
közepes és nehéz aknavetőik voltak
és sürü, nehezen járható .erdős vidéken rejtőzködtek.
A német véderő kedden valószínűleg a legnagyobb hadászati győzelmét
aratta Oroszországban — írja a Daily
Express. Ez az eredmény azt mutatja,
hogy a Szovjet továbbra is fegyverhiányban szenved. Az arcvonalra vezető német összeköttetések jobbak,
mint a Szovjet összeköttetései.

diplomáciailag sénak anyagi
vonatkozásánál is
K. diplomáciai frontnak váratlan tudta valósítani a
fcagy eseménye a török miniszter- ia legkritikusabb időszakban a tö- nagyobb az esemény elvi jelentő
Egyiptom
elnök hirtelen halála. P á r nap előtt rök hadsereg teljes modernizálását, sége, ami abban áll, hogy a SzovEgyiptomban a harcok továbbra »s
számoltunk
csak be arról,
hojry mégpedig ugy, hogy mind a néme- jet számára ma m á r nincsen egyetaz el-alameini állásokért folynak, a
tek,
m
i
n
d
pedig
az
angolszászok
len
ut
sem,
amelyen
utánpótlását
Izmet Inönii török
államfő, Sayhelyzet azonban az elmúlt hét vége óta
igénybevette. zavartalanul
biztosithatná. Pedi
dam miniszterelnök és Szaradzsog- hadianyagszállitásait
lényegesen nem változott. Mindkét olBizonyos,
hogy
elkövetkező
nama
nasryobb
szükség
lenne
erre,
lu külügyminiszter
elutaztak Andalról erősítéseket*vetnek bele a küzkarából és valamennyien
— több pokban még nagyobb szükség len- mint valaha, mert a most kialakuló delembe, amelyet — mint Berlinben
előkelő állású
minisztériális főhi- ne Saydam kiváló diplomáciai ér- offenzíva során óriási mennyiségű megállapítják — mindinkább befolyáez
utánpótlás
kérdése.
Az
vatalnokkal együtt — részben Isz- zékére és kormányvezető bölcsesé- lőszer és hadianyag használódik el sol
jelentése
szerint
Egyiptomtanbulban részben pedig a régi fő- gére, m i n t eddig és ezért is nagy De nemcsak a Szovjetnek az érde- N S f
nemcsak hazájá- ke az amerikai
hadianyagszállítás ban egyébként — érthetően — nagy
város
környékén
kiépült boszpo- veszteség halála
nak,
de
a
vérben
és
tűzben
vajúdó
biztosítása, hanem Amerikának, il Izgalmat váltanak ki a harctéri ese1
mszmeoti
fürdőhelyeken üdülnek.
világ számára is.
Bárminő
sors létve az angolszász' hadvezetésnek mények. . A törvényhozás együtt ü ,
M á r akkor! u g y látszott hogy ez a
várjon is Törökországra a jövőben, is, mert hadianyag nélkül, összeom- hogy megvitassa a fejleményeket és a
feltűnően nagyszámú istanbuH üdüjel-khll megállapítható, hogv a nacioSaydam élete a tragikus vég elle- lana a keleti front, márpedig a
lés aligha van
híj,jávai a burkolt
iii.ista V'AFD-párton belül ellentétek
nére is török példaként állhat min- Szovjetunió háborúba heceelése ép- merültek lel a követendő
magatar'és rejtett
politikai vonatkozásokden idők és népek politikusai szá- pen azért volt az angolszászok ér- tást illetően.
nak. Most pedig, hogy a Német
mára
azzal a
nagy tanuls^rjf&L deke, hogy ezáltal
lekössék a néTávirati Iroda h i r ü l adja, dr. RaAz el-aiamcini sivatagi erőd ellen
hogy n,em ilyen, vagy olyan kül- met birodalom katonai erőinek túlf i k Saydaui váratlan elhunytát, az
ső szimpátiák, kecsegtetések, vagy nyomó részét keleten és elhárítsák, folyó elkeseredett harcok további menetéről Berlinben nem közölnek ujabb
egyéni tragédiával összefonódnak a
pressziók, hanem egyesegyedül ösak vagy legalábbis kitolják a sziget- részleteket. A német katonai szakértők
politikai vonatkozások isa saját nemzete érdekei szabhatnak ország elleni invázió esedékességét. teljesen megbíznak Rommel hadvezeA miniszterelnök, akinek Kem'ál irányt az állam
szekere irányítáA munlpiószállitás zavartalansága tési fölényében és a német csapatolc
országot újjászervező munkájában sa na.k. Első: a Haza üdvei
éppen
ennek a közvetlen veszélynek kiválóságában. Az angolok két nap óta
jelentős része és szerepe volt, a leg.
némileg optimistább jelentései egyála távoltartását biztosítaná, mert re- talán nem befolyásolják a német köröikritikusabb időszakban költözött el
Haiőtér-háboru pülőgépek. tankok, lőszer és hadi- ket e nagyjelentőségű csata megítéléaz élők sorából olyan váratlanságanyag nélkül a
keleti front nem sénél.
gal, amely joggal meghökkentheti
Az elmülf huszonnégy óra legna- tartható.
a világot. Ugylehet. éppen ezekben
A franciaországi OFI-iroda arról
a napokban
dől el a
határaihoz gyobb jelentőségű hadi eseménye a
Keleti front tud. hogy Nahasz pasa miniszterelnök
egiyre közelebbérő háború
kérdé- Spitzhergák vidékén lefolyt hatala képviselőházban szerdán beszámol
sében Törökország
állásfoglalása masarányu hajóüldözés, amelynek
A' Don mentén Haladó cíőnyömu- J ar. általános helyzetről. A minisztereiháború lássál kapcsolatban a
VölkistjK-r. nök - öt a képviselőház a nyilvánosság
és ezzel eldől az ország sorsa és jö- eredménye meghaladja a
minden
eddigi
hasonló
vállalkozáReobaehter rámutat hogy a Kurszk l í r á s á v a l , titkos, ülésen hallgatja
vője is. Saydam a kemali tradíciók
repülőgépek- és Charkov térségben harebavetett j m S f f "
képviselőjeként mindig a feltétlen sáét Páncélosokkal,
A Stefani azt jelenti Kairóból, hogy
hadianyaggal
roskadásig német hadsereg és légihaderő a ke-!
semlegességnek volt a hive és bár kel és
„ *
jri. r''i
c
.
I Egviptomban
j.i.»i^»uij<a.ii általános
ctiicnanos sztrájk
at-t i <x in.tört
i v i t ki.
megrakott
harmincnyolc
h
a
j
ó
haegyre nehezebbé vált, amint egyre
az,
^
e
^
r
e
j
s
teW
%
"
politikai
jellegű;
célja
2 iSjk
ere A hogy
közelebb és közelebb ért a háború: ladt az Egyesült-Államokból ArChan- mértékben megtartotta átütő
megakadályozzák az ország résztűzvésze a határokhoz és egyre fo- gelsak felé azon a eonvoy-uton, jét.
vételét a háborús erőkifejtésben. A
kozódott a külső nyolnás, de kiváló amelyen keresztül Sztálin legújabA lapok kiemelik, Hogy Voronezs sztrájk igen sulvos nehézséget jelent
diplomáciai érzékével, tapintatával ban állandó erősítéseit kapja Ame jelentós ipari központja a Szovjet- j a z t országnak amogy is válságos helyeddig, még sikerült országát átmen- rí kából. Ezek' a k'arav'áuolí. eddig is uniónak. Bevétele azt jelenti, hogy zeíében. A brit hatóságok.sok sztrájkolót letartóztattak, különösen Kairóteni a legkritkusabb pillanatokban ki voltak téve a német btTvárhajók a Szovjet elvesztette középső összeban és Alcxáudriában.
Hyen kritikus pillanatok adód- és stukarajok támadásainak, azon- kötő
vonalának
egyik
pillérét.
Az NST az egyiptomi miniszterelolyan
mértékű
veszteséget, Moszkva és Rosztov között s ezzel
tak a mult év tavaszán a balkáni ban
nök keddi beszédével kapcsolatban azt
Vl
llámháboru
során,
amelynek m i n t most, eddig még nem szenved- megszakadt a közvetlen vasúti ösz- írja. hogv Nahasz pasa ebben ugyan
egyik legnagyobb meglepetése
— tek. Az erős biztosító fedezet mel- szeköttetés a
főváros és a fontos megfenyegette a sztrájkoló munkássákaraván 38 hajójából Azovi-tengeri kikötő között, Voro- got, hogy karhatalmat vesz igénybe
e\egyben a hadjárat
gyors ered- lett haladt
menyenek egyik főtényezője éppen harminckettőt elsüllyesztettek a né- nezs m á r 140 kilométerre esik ke- velük szembea,' Kairóból érkező jelenszerint letre attól az arcvonaltól, amelyet a tések szerint azonban eddig sem a
az volt, hogy a Nyugat minden el- metek, az első jelentésok
lenkező várakozásával szemben Tö- százhuszonhét, a második hiilönje- németek a mostani nagy offenzíva katonaság, sem a. rendőrség nem lépeil
rökország
mozdulatlan maradt. lentés szerint pedig százkilen'even- megindulása előtt elfoglaltak- A.böl- fel a munkássággal szemben. Politikai körök véleménye szerint a brit
oaydam a m a i
Európának két- kétezer bruttóregiszertonna érték- seviki hadijelentés is elisméri. hogy hatóságok nem merik megkockáztatni
őegenkivül egyik
legnagyobb dip- ben. Ezt a számot a legfiisseb hír- Voronezs városát és a
környező i,7. amugv is feszült egyiptomi közhanlomatája volt, aki meg tudta ol adások kétszáztizenhétezer tonnára helyiségeknek egész sorát kénytele- gulatot tovább mérgezni. Attól tartadoni azt a fogas kérdést: miképpen módosítják, várható azonban, Hogy nek voltak kiüríteni.
nak. hocv az egyiptomi lakosság ilv°n
intézkedés esetén nyílt lázadásba tör'ebet összeegyeztetni az angolokkal ez a szám még tovább is emelked-'
1
A német Csapatok — m i n t Bef- ne ki. Kairóból'jelenti
a brit hírszol^alo szövetséges viszonyt a néme- n i fog, mert a U-naszádok és a
linben közlik — változatlan lendü- gálat, hogy kedden szakadás történt a
r nyAbaT1
bombázóalakulatok
tovább
üldözte
l "i» t
fokozatosan clmélettel törnek előre.
'
•
\YA ED, pártban.
5
f 0 barátsággal és a Szovjetunió- a szétszórt hajókaraván maradváA
Cbarkovtól
délre
lezajlott
nagy
éi való kapcsolatok
korrektségé- n y a i t
Brit csapatok átvették Egyiptombekeiltő csata után elszánt bátor- ban az összes fontos épületek, közle6g Tásával
- S ő t mindezt igyeA Hajőels'üllyesztések alkalmával sággal folyik
a Harö a. s z é l i é r t kedési vonalak, hidak és gátak őrzé• t f S L f - 6 8 0 r s z á ^ a javára hasztengerbeveszett horribilis értégfc és szervezett bandák elletí.
ltan
ellerí. E g y német s ét. Ezt a szolgálatot eddig egyiptomi
'
mert
bravurosan-meg
DS&rtatatlatt - fe'hanyag pusztulá- őrzászlóaljj vállvetve a ' m a g y a r kö- csapatok látták el.

Német hadijeieiitéi
leírttá, julius I. A véderő
rancsnoksága kőíli:

főpa- lőszer és élelmiszer volt a rakományuk, Archangelszkbe voltak irányít_ A német ós szövetséges Csapa- va és nehéz ellenséges tengeri erők,
toknak a Charkov és Kurszk közötti rombolók és korvettek biztosították. A
térségben déli irányban történt áttö- német harci repülőgépek elsüllyesztetrése erősen kibővült A Voronyezstöi tek egy nehéz amerikai cirkálót és 19
északkeletre tőrtént ellenséges ellen- kereskedelmi hajót 122.000 tonnatartatámadások meghiúsulása során sok lommal. a tengeralattjárók pedig 9
foglyot ós zsákmányt ejtettek. Őreitől hajót 70.400 tonnatartalommal. A kaészakra és északnyugatra tovább tar- raván maradványainak üldözése során
tanak az ellenség támadásai. Ezeket a tengeralattjáróinknak sikerült 10 mátámadásokat Visszavertük.
Egyedül sik hajót elsüllyeszteni 24.700 tonnaegy hadseregtörzs szakaszán az utób- tartalommal. Ezzel a karavánból 32
bi három nap alatt 75 ellenséges pán- ellenséges hajó süllyesztettünk el 212
célost semmisítettünk meg. Hzsevtőí ezer 100 tonnatartalomipal. Tengeri
amerikai
délre a mögöttes, harci területeken mentörepiiílő,gépeink tőbíb
erős ellenséges csoportokat
zártunk tengerészt megmentettek és foglyul ejbe nagy területen. Husz szovjet pán- tetlek.
célost zsákmányoltunk.
— Egyiptomban a britek a német— Északon ellenséges repülő
és olasz arcvonal déli szárnya ellen intengerészeti támaszpontokat bombáz- tézett eredménytelen támadásaik után
tunk a Kola-öböJ térségében. Elsül- sulvos veszteségeket szenvedtek.
lyesztettünk egy őrhajót.
— Málta szigetén légihareokban az
— Harei rpülökötelékeink és tenellenség
14 repülőgépet vesztett.
geralattjáróink egy nagy amerikai ha— Anglia déli partjai előtt repülőjókaravánt támadtak meg az Északi
Jeges-tengeren és azt legnagyobb részt gépeink elsüllyesztettek egy körülbemegsemmisítették. A hajókaraván 38 lül 10.000 tonnás ellenséges hajót és
kereskedelmi hajóból állt. Ezeknek a egy hasonló nagyságú hajót súlyosan
hajóknak repülőgépek, páncélkocsik, megrongáltak. fMTD

a törvényszéfc Homonnay füpolgármes*
férnék Maróffiy-Meizler Károly nyilas*
képviselet elleni nerében
Szegeden adták ki dr. Berényi Sándor tanúsítványát *

jBudapest, julins 8. A büdapesti | misiti az elsőbirósági Ítéletet és elbüntetőtörvényszék fellebbviteli ta- • rendeli a valódiság bizonyítását *
nácsa László Géza tanácselnök el- ! következőkre:
Tudomásul
bírt-t
nökletével szerdán délelőtt tárgyal- j Homonnay
Tivadar, mint főszerta azt a nagy érdeklődéstől kisért kesztő, hogy
dr. Berényi Sjíndoí
pert, amelynek vádlottja Maróthy- felelők szerkesztő
zsidónak
Meizler, Károly nyilas képviselő és tendő személy, illetve
megilleti^
lapszerkesztő, főmagánvádlója
pe- öt a tanúsítvány, Vágy azt tévesei
dig Homonnay Tivadar
budapesti állították ki Berényi számárat '•)
főpolgármester, volt országgyűlési
A törvényszék megállapítása sUf
képviselő volt. A per a járásbirósá- rint ez a kérdés tisztázandó, med
gon azért indult
Maróthy-Meizler anélkül az alsóbiróság Ítélete ncf
ellen, mert a parlament egyik ülé- bírálható felül. Ezért á bizonyítási
sén, amikor a Ház megtapsolta Ho- el kellett rendelni s a járásbirósá'
monnay Tivadart,
azt
kiáltotta got n j eljárásra és n j ítélet hózate'
közbe:'
£
Iára Utasítja a törvényszék.
f
— Most zsidóbujtatónak
tapsoltak.
Vasárnap délután fesznel
Homonnay
később a
folyoBÓn
kérdőre
vonta
Maróthy Meizlert..
A nemetek Voronyezs környékén urai
esküt a Női Önkéntes Hofl'
aki megismételte,
hogy strómannak tartja, mert a
„Közgazdasági
a helyzetnek
védelmi Munkaszervezet J
és Közlekedési Tudósító' című kétszegedi tagjai
Beflin. jnltls 8. Mint a véderő hareikoesif. kilőttek A Don-térség hetenként megjplenŐ
fővárosi lap
főparancsnokság
közli!
A nemet másik szakaszán a német Csapatok szerkesztőjének,
Berényi Sándort,
(A Délmagyarorszdg
munkatárs*
Csapatok julius 7 én Voronyezs vá- erős ellenséges kötelékeket kerítet- aki szerinte
zsidónak
tekintendő tót) A Női önkéntes
Honvédelmi
ros környékén teljesen urai a hely- tek be és semmisítettek meg. Sok személy és
Szegeden r, hatóságok Munkaszervezet
szegedi Csoportig
zetnek. Értesülésünk szerint az el- hadianyag és igen sok fogoly ke- megtévesztésével
szerezte, meg a ' nak megalakítására
Irányuló tlŐ
lenséges páncélkocsik
támadásaik rült német kézre. (MTI)
tanúsítványt,
saját nevével fedezi, zetes munkák b'efjeződtek. Szégq
elhárítása
során 11 nehéz szovjet
hogy Berényi anyagi előnyhöz .ifit j fiftlgytársadnlménak
tagjai
mrt,
hasson A büntetőeljárás
Hornon- értve az írfíík szavát, hazafias leik'
„.Semmiféle akadály nem t u d i e feltartóztatni uay Tivadar fe.jélentése folytán in- sedéstől áthatva Igen nagyszárf
dult meg Maróthy-Meizler ellen s mai jelentkeztek a Míinkgszerveféb.
a németeket"
iárásiróság elutasítva a valódiság hen való részvételre.
A szegedi Női önkéntev Horivávonatkozó
indltváminiszter a craz- ; bizonyítására
Róma. julitfs 8. A Lavoro Fas- Punk birodalmi
Munkaszervezet vezetőség'
rágalmazás vétsége miatt delmi
.kérdésekről
eszmecserét juyokat,
tyista megállapítja,
hogy a német dasági
I ezer pengő pénzbüntetésre ítélte a most értesítést küldött a jelentkehaderő ereje
olyan nagy.
hogy folytatnak majd, (MTI)
zet hölgyeknek, hogy a »
| vádlottat..
semmiféle akadály
sem tudja felünnepélyes
eskütétele
vasáru*! 1
tartóztatni. Ezt berlini
körökben
Fellebbezés folytán került az ügy lélntán fél 6-kor lesz a Dóm térem
azzal magyarázzák, hogy az nj néa budapesti büntetőtörvényszék elé.
„Tekintettel
«z
önkéntes
n3'
met fegyverek hatóereje
legalább
KDORNARFY
ahol Maróthy-Meizler hajlandó lett munkaszervezet hivatásának nagl
tizenötször felülmiilja azoknak
a
elégtételadással nemzetvédelmi fontosságára — köf
Vlchyből
jelenti az O F I , bogy volna perenkívüli
fegyvereknek hatóerejét, amelyeié t a
elintézni
az
ügyet,
Homonnay
Ti- 11 a szervezf, szegedi megbízottja ""
d'Esperay
tábornagy
németek a Szovjetunió ellen a há- Pranchet
vadar azonban kijelentette, hogy . és arra, bogy a beosztások a köze®
nyolcvanhat
éves
korában
amencetl
ború elején IHtználtak. (MTI)
perenkivüli
elégtételt ! jövőben már meg fognak történni
ka.sté1yábart
meghalt. Az elhunyt , semmiféle
jrtem
fogad
el
a
vádlottól.
Nyift és | — felhívom figyelmét arra, hogy
tábornagy
1918-ban a
sZalonlkll
Isfonbuli jelentés a tőrök
— • munkára jelentkezés tényével
hadsereg
főparancsnoka volt és a őszinte ember voltam mindig
miniszterelnök haláláról
Homonnay
Tivadar — elvállalta a beosztásba való beW
frontok összeomlása ntán Károlyi [ mondotta
kérem
a bíróságot, tmlás kötelezettségét is. Esküiét*
(staubul, jnlius 8. A Német TI je- Mihály és társai békekérő követsé- |és most arra
lenti:
.
hogy
Ítéletet
hozzon
ebben
a per- len való megjelenés kőtelező. El rí*
gét ő fogadta. Belgrádban abban az
Dr. Rafik Saydam, aki három éve emlékezetes tónusban, amely nem a ben. Mnróthy-Meizler
Károlynak rndást
hatósági
orvosi bizonyt
állt A törők kormány éjén, munkával
számos állítását
most hallom , elő- vánnyal kell igazolni."
i
magyar
nemzetnek,
hanem
a
forrateli nap után visszavonult a Peraször, dr. Berényi Sándort
mindig
szállóhan, Vacsora után folytatta műn dalomban uralomra jutott dofétista
becsületes
embernek ismertem és
káját és éjféltájban
lakosztályába társaságnak szólott. (MTI)
agy becsületes embert nem hagyok
ment. Ekkor rosszul lett. Orvosokat
A hadmentességí adó
csávában, mert az én
becsületem ;
hivtök hozzá, azonban röviddel élféi
előtt meghalt.
A hagymaforgalom ennél többet ér. Az az nr, aki hu- a m'níszterfanács előtt
,
szonhárom évig becsületesen kitar- I
A miniszterelnök, temetése Ankarászabályozása
Budapest, jnlius 8. A kormán'
ban lesz. (MtJ)
tott a jobboldali irányzat
melleit.
Berlin, julius 8. Illetékes nemei
Budapest,, julius 8. A hivatalos az Uj Nem.zedék politikai rovatve- tagjai Kállay Miklós minisztere'
rielyről közlik:
főpapok elnök eluöklésével mIniwztartaná"''
lap Csütörtöki száma a minisztérium zetője volt és papok, sőt
A török miniszterelnök hirtelen ha- rendeletét közli a hagymafélék for- ajánlottak nekem, bevált lapomnál. ra Ültek össze. Kállay- Miklós ujj®
lála német politikai körökben nagy
Soha hazug szót nekem nem mon- nisztorelnük meleg szavakkal üdv"
részvétet keltett. Ezek a körök hang- galmának szabályozásáról. A rendezölle a
minisztertanácson elŐs*^'
súlyozzák a tötök miniszterelnök tö- let értelmében a termelő saját tor dott. Igazolta őt a Sajtókamara és
megjelent
Szinyei Mersé Jenő v»®
mi
volna
«
véleménye
rólam
az
emés fokrekvéseinek azt az alapelvét, hogy melésti vöröshagymáját
most öt
megtagad- j lás- ós közoktatásügyi minisztertTörökország füagotlenségét megőriz- hagymáját étkezés céljából fogyasz- bereknek. ha
| A minisztertanács folyamán
ze. Ez
amint a gyakorlat mutatja tóknak vagy kiskereskedőknek köz- námf
ményi.Schneller
Lajos pénzügy!"®
— sikerült neki és összeegyeztethető vetlenül is eladhatja. A szállító és
niszter
előterjesztette
a kato"'
volt egyrészt Törökországnak Angliá—
Lelki
undorral
jöttem
ide
—
konzerváló üzemek csakis a Mezőval kötött védelmi szövetségével, másszolgálatot nem
teljesítő cgsT"?
folyatta
Homonnay
—.
mert
itt
áll
Termelő
Egyesületek
részt a Németor-rággnl kötött baráti gazdasági
megadóztatásáról szóló
törvényi'
Szövetkezete által
megvásárolt és egy ember, aki Xtoby és Kmst híve
egyezménnyel 'MTD
vázlatot,
volt
és
m
a
.
,
.
trta
egészen
más.
Atforgalomba
hozott vöröshagymát
Kercsztcs-Fischet FerétiB bnlü.^'
(zöldhagymát
is) é s
fokhagymát tól, ami ma Maróthy-Meizler. nem
O'osz—hónrtéf
dolgozhatnak fel.
Vöröshagymát fogadom el aZ elégtételadást, a miniszter előadta annak a kormá"^
gazdasági tanácskozások
egjjf:
és fokhagymát minőségre éa tneny- régitől azonban elfogadtam volna rernleltnek terveztél, amely
Bcfttn, julius 8. A Német TI je- nyteégne való tekintet nélkül ogylk
Maróthy-Meizler többizben ihdti magyarországi egyetemen szooláj';?
lenti:
község területéről másik község te- latosan beleszólt Homonnay
Tión tanfolyamok felállítása Iránt i ó w
Biccardl
olasz
külkereskedelmi rületére szállítani csak a Mezőgaz- d(tr beszédébe, majd ismét előter- kelik.
miniszter
a birodalmi
kormiifly dasági Termelő Egyesületek Szö- jesztette a valódiság bizonyításába
A minisztertanács a
tov
ÁBBTE*;
megfcivására szerdán délelőtt meg- "etkazeto áltál díjmentesen kiállt* vonatkozó kórósát.
A törvényszék
ügyóVK'
érkezett Berlinbe. Berlini tartósíts. tótt szállítási
igazolvánnyal m . hOs»zaa tanácskozás utáa
hirdette ban fólyó kormáüyzatí
v
óüHK során Ri'Coardl miniszter
ás bad. (MTI)
i ki a végzést, melv szerint, mecsem- foglalkozott és a későest! órák"'
ért véget

Meghall Franchef d'Esperay

133 szegedi iskola 17.886 tanulója
Az iskolaköteleseket törzskönyvező hivatal érdekes statisztikai kimutatása a szegedi alsófoku iskolák elmúlt tanévéről
(A Délmagyarország munkatáf*d'í V Aa Szeged
Cl - 3 város
£ — A.
ér.1 l f
161)
tanköteleseit
törzskönyvező hivatal ezideig a
Mérey-utóaí kereskedelmi leányközépiskola épületében volt elhelyezve s évek óta itt fejti ki működését.
Miután
azonban az épületet legutóbb" Honvédelmi célokra igénybevették,
az
iskola
igazgatósága
ideiglenes a leány gimnziumba kültözött, a tanköteleseket törzskönyvező hivatalt pedig a Szilléri-sugáruti elemi iskolába helyezték át.

k

Az iskolai év befejeztével a hivatal moSt állította össze az elmúlt
tanévről szóló jelentését, az iskolák, a tantestület s a tanulók létszámával
kapcsolatban
készített
statisztikai kimutatást. Ebből a jelentésből, illetőleg kimutatásból kibontakozik
« szegedi
álsóbbfokn
oktatás
hatalmas
szervezete és
hagy létszáma. A törzskönyvező hivatal működési köre nemcsak az
elemi iskolákra, hanem a négyosztályos középiskolákra, illetőleg
a
nyolcosztályos
középiskolák
alsó
négy osztályára is kiterjed azóta,
amióta az elemi iskolai oktatásban
nálunk is bevezették a nyole osztályt. A
középiskolákba
Ugyanis
leginkább az elemi iskola negyedik
Osztályából lépnek át a tanulók 8
Sgy a középiskolai
negyedik osztálya tulajdonképpen ebből a szempontból az ©lemi iskola
nyolcadik
/osztályának felel meg.

nyok és fiuk együttesen — Alsótanr»1« és
OS Felsőtanyán
TTol.drjtnriNrnn összesen
na«7,AflAn 766
766
nyán
volt. Az iparostanoncok közül 137
fin, 181 leány, a kereskedőtanoncok
közül 26 fiu ós 17 leány jár iskolába az elmúlt
iskolai évben. A
négyosztályu
középiskolákba
s a
nyolcosztályu
középiskolák
alsó

négy osztályába 1844 fiu és 1371
leány, összesen 3215 tanuló jár.
A
133 szegedi iskolában
nyilvántartott tanulók összes létszáma 17.886
volt az elmúlt tanévben. Ez a létszám. természetesen abban az értelemben teljes, hogy a nyolcosztályu
középiskolákból csupán az alsó négy
osztály tanulóinak létszáma van
benne, hiányzik
azonban belőle a
kimutatásban szereplő
nyoleosztá
lyu középiskolák felső négy; osztálya tanulóinak létszáma.

A m e i i g a z d a s á g i javaslat
vitája és inferpellációs nap
a Házban
Jókai Mór Londonban élő özvegyének magyar állampolgárságától való megfosztásáról, évjáradéka beszüntetéséről és a szerzői jog megvonásáról nyilatkozott Szinyei
Merse 3enő kultuszminiszter

íTE U M'A 6 Y A B O R " 7. 4 1

o

Csütörtök.

*»

1942. j u l i u s

9.

dékcmeléséről. M e s t e r Miklós á
kormányhoz interpellált a mezőgazdasági munkaadók és munkások évi buzafejadagjájnak megállapításáról és beszerzéséről. P á n d y Antal a MosonMagyaróvári Bauxit Üzem Rt. akkordbéreiről interpellált. N a g y
László,
I n c z e Antal és R a j n i s s Ferenc a
Malert-tal és a légiforgalom ügyeivel
kapcsolatos kérdéseket tették szóvá.
M a t o l c s y Mátyás két interpellációt
mondott, az egyil?ben a zsidó táborokban tapasztalt állapotokat, a máso*
dikban pedig a tüzelőanyagellátás terén tapasztalható zavarokat tette szóvá.
Az interpellációt bejegyzett
többi
képviselő halasztást kért és kapott interpellációja elmondására. A képviselőház ülése 4 órakor ért véget.

A Kormánvzó részvéttávirata gróf Teleki Gézához
Budapest, julius 8. A Kortnánvwk
ür őfőméltósága özvegy gróf Telet i Pálné elhunyta, alkalmából gróf
Teleti Gézához a következő táviratot intézte:
Nagy sajnálattal
éresültem özvegy gróf Teleki Pálné őnagysága
elhunytáról,
aki
szenvedésekkel
küzdve mindenkoT
hűséges odaadással és áldozatkészséggel
áll!
férjének', Magyarország tragikusam
elhunyt nagy államférfiának oldalán. A súlyos veszteség alkalmával
bensőséges részvétemet fejezem _ki.
Horthy s. k.

Budapest, julius 8. A mezőgazda- György azt is, hogy G'rosz Bellát foszsági javaslat vitája változatlan érdek- szák meg állampolgárságától. Szinyei
lődés mellett tart. Közben a Ház ké- Merse Jenő kultuszminiszter erre voszülődik Szinyei Merse Jenő utódjának natkozólag közölte, hogy az érdekelt
megválasztására. Valószínű a képvi- minisztereknek, tehát a miniszterelselőházi alelnök megválasztására csü- nöknek és belügyminiszternek továbtőrökön már sor kerül. A mezőgaz- bítja ezt a kívánságot.
daság fejlesztéséről szóló milliárdos
Az interpelláló kérte, hogy a Jótörvényjavaslat tárgyalásának befeje- kai-könyvek, filmek, színdarabok, átzése után a képviselőház oárhejtes ara- dolgozások és fordítások jövedelmét
tási szünetre megy.
és az abból származó minden eddigi
A képviselőház szerdai ülése az vagyont a nyomorgó keresztény irók
interpellációk jegyében folyt le. ösz- és Jókai egyetlen élő unokája kőzött
szesen 22 interpellációt jegyeztek be. osszák meg. A kultuszminiszter megA szerdai ülést Tasnádi-Nagy András állapította, hogy ez a kérdés a szerelnök nyitotta meg. A mezőgazdaság- zői joggal van kapcsolatban, már pefejlesztő javaslathoz elsőnek Meixner dig a szerzői jog az érvényben levő
Előkészületek
Emil szólt hozzá. Kifejtette, hogy a jogszabályok szerint csupán törvény'Á jelentésből, illetve a
kimuta- hadviselés érdekei szabnak elsősorban hozási nton módosítható.
a tőrvénvhatóságí bizottság
tásból kiderült, hogy Szeged terfi- irányt a termelésnek.
Bejelentette
a
kultuszminiszter,
nyári közgyűlésére
üetén, belterületeken, telepeken és a
R a p c s á n y i Lásziö a javaslatot hogy Hóman Bálint bizonyos előkészí[külterületen összesen 133 olyan is- nem fogadta el.
tő intézkedéseket tett abban az irány(A Délmagyarország
munkatárséS z i l v á s s y Pál kiemelte: arra ban, hogy a hatályos jogszabályokat e tói) A nyári hónapok régi, úgynetkola van, amely az iskolakötelesemegváltoztassák.
Elődjéket törzskönyvező hivatal hatáskö- kell törekedni, hogy lehetőleg minden tekintetben
np
„uborkaszezonjának" most
k ezt a szándékát magáévá tette és vezett
rébe tartozik. Ezek között az isko- megyében legyen gazdasági középisközigazgaaz ebben az irányban megtett lépése- nyoma sincs a városi
kola. A javaslatot elfogadta.
l á k között városi és állami elemi
Füssy
Kálmán
hosszúlejáratú ket folytatni kivánja. Közölte, hogv a tásban. B á r a szabadságolások tariskolák,
az állami,
felekezeti és kölcsönök biztosítását kérte a kisgaz- kérdés megoldásánál tanácskozásokat tanak, a hatósági feladatok annyi[gyógypedagógiai iskolák, a tanár- dáknak. A javaslatot nem fogadta el. folytat majd. sőt már tegnap bizonyos ra megszaporodtak a háborús idők'
képző főiskola, gyakorié iskolája, a
C s i z m a d i a András kérte, hogy megbeszéléseket tartott " az érdekelt következtében,
különösképpen
a
polgári iskolák, az iparos tanonc- kényszeríteni is lehessen a munkára miniszterekkel.
közellátási
kérdések
tornyosuló
Rámutatott végűi, megnehezíti a gondjai folytán, hogy
iskola, a kereskedőtanonciskola,
a azokat az embereket, akik szabotálnak
uborkaszeés
nem
akarnak
dolgozni,
majd
az
ártérdés
megoldását az, ho£v a szerzői
leiketnémák intézete, a vakok inté6
1
m
a
m
á
r
h
e
S
z
é
l
n
Í
n
e m
leh
vízkárokról szólt. A. javaslatot elfo- zonok bizonyos nemzetközi" viszonyos- *™*
**<
zete, a gazdasági
szakiskolák" s az gadta.
nyári
közgyűlés
előkészületei
is
ságon alcmnlrtatr
alapulnak c
s ennek
követkézté-íI
snrfrvn
onnnl?
hosroiho^ió
Összes gimnáziumok alsó négy oszT a s n á d i - N a g y András elnök in- ben a változtatásokkal a nemzetközi megkezdődtek a városházán. A közjtálya van felsorolva.
dítványára a képviselőház elhatároz- szerzői iogegvezménven is bizonyos gyűlést julius második felében tartÁ 133 szegedi iskola tanulóinak ta, hogy a képviselőház egyik alelnö- változtatásokat kell eszközölni. Kérte ják meg s annak tárgysorozatáén
a válasznak tudomásul vél elét.
több' sürgős és fontos városi ügyet
Rzáma érdekesen oszlik meg az osz- kének megválasztását és a szerdán
A miniszter felszólalását a képvi- vesznek fel. Egyik legfontosabb
tárgyalt javaslat vitájának folytatását
tályonként készített kimutatás szeselőház minden oldalán általános he- közeyiilési anyag a város m u l t evj
tűzi a csütörtöki ülés napirendjére.
ürin. Legnagyobb volt a létszám a
Ezután S z i n y e i
Merse
Jenő lyesléssel és nagv tapssal fogadták. A gazdálkodásának zárszámadása les*.
belterületi elemi
iskolák második kultuszminiszter
válaszolt
Oláh ! Ház: a választ tudomásul vette.
A számveevőség most állítja össze
•osztályában,
amelyekbe
összesen Györgynek Jókai Mór özvegye ügyéLossonczv
Tstrán közellátás
munkával
517 fiu és 500 leány járt,
illetőleg ben előterjesztett interpellációjára.
ügyi miniszter válaszolt gróf Estc-r- a zárszámadást s ha a
elkészülték,
nyomban
nyomdába
volt tanköteles. Legkisebb létszáma
S z i n y e i M e r s e Jenő megálla- házv Móricnak' a gabona forgalmát
a polgármeste nyolcadik osztályoknak volt, ami pította, hogv Jókai Mór özvegye ré- Szabályozó 3600—1942. számú kormány- adják és bemutatják
azzal
magyarázható, hogy az év- szére a magyar állam a Jókai-hagva- rendelettel kapcsolatos régebben elő- ternek, illetőleg a pénzügyi bizottterjesztett írásbeli
interpellációjára. ságnak.
Ennek
a
közgyűlésnek
Járatok
most kezdenek felnőni a tékhoz tartozó egyes ingóságok átengedése fejében annakidején életjáradé- Kijelentette, hogy az ügvben mar in- tárgysorozatára kerül a társlörvénykötelező hetedik és nyolcadik oszkot folyósított. Ezt az életjáradékot tézkedett. sőt intézkedése már ki is
eddig is nagyr
tályhoz. Belterületen 84 fiu és 38 élvezte Grosz Bella. Jókai özvegye ment, még mielőtt gróf Esterházy Mó- hatóságoktól m á r
számmal
beérkezett
különböző tárleány járt nyolcadik osztályba, kül- még 1939-ben Londonba utazott. Ez a ric interpellációiát megtette volna. A
gyit
körirat
letárgyalása
s vitéz
területen,
Alsótanyán és Felsőta- bejelentés 1939-ben történt, tehát ió- miniszter válaszát a képviselőház tu• Szabó Géza adóügyi tanácsnok áljnyán összesen négy fiit és ugyan val azelőtt, hogv Angliával hadiálla- domásul vette.
Dr. M e s k é Zoltán a
történelmi tal az adóhivatalban szervezendő uj
annyi leány.
A gazdasági szakis- potba léptünk. Azóta Jókai özvegye
nem
tért
vissza,
ezért
Háman
Bálint
ősi
nevek
tiszteletben
tartása
és ilyen állások szervezése érdekében Szerkolák tanulóinak" létszáma — leá1941 áprilisában
az életjáradék fo- nevekre magyarosítottak nevének meg- kesztett s a polgármesterhez
már
lyósítását beszüntette.
változtatása tárgyában interpellált.
benyújtót
memorandummal
kapDr. S z ö g i Géza a szappanregene- csolatos állásfoglalás is.
Kérte az interpellációban
Oláh
rálási eljárás kötelezővé tételét kérte.
Csütörtökön utoljára.
fi,
7, 9
I n c z e Antal a miniszterelnökhöz

Belvárosi Mozi

Csodatevő
szerelem

Korzóban
Ma utoljára

kfiy tiszta, nagy szerelem megrázó
története.
Főszereplők!

c

© n c m i t a

m o n t e s
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PETEF.Ő ATTILA,
AJTAY ANDOR, ADQRJAN
SVA
főszereplésével

interpellált a sajtópolitika irányításáról. C s o r b a János az árvizsnjtotta
földek haszonbérlet kedvezményét kérte a földművelésügyi miniszterhez intézett interpellációjában.
B á r tol
István a bácskai kendertermelés biztositásáról interpellált. C s o ö r
Lajos
két interpellációt intézett a földmüvelésügyi miniszterhez. Az egyiket' a k'ishaszonbérlefek rendeleti nton való
meghosszabbításáról, a másikat pedig
az OMBI öregségi ellátottjainak jára-

^Széchenyi Mozi
Ma 5, 7, 9 órakor!

Danapartí randevú
vígjáték.

Főszereplők:

PERCZEL ZITA, CSORTOS
GYULA, KÖPECZI BOOCZ,
KABOS
Azonkívül:
Legújabb ÜFA hiradé
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Délerdélyi hirek
Délerdélyl magyarságnak két tekintélyes tagja szállt sírba, mint
azt a Temesváron megjelenő Déli
Hírlap közli. Mindkét férfiú a magyar élet értéke volt. Az egyik Kara Győző aradi magyar tanár, aki
az aradi Kölcsey egyesilletnek volt
igen munkás tagja és titkára. Azok,
akik Kara Győző történelmi előadásait hallgatták, soasem felejtik
el az 5 lebilincselő előadásmódját
MitJt író ls gazdag tevékenységet
'ejtett ki. 70 éves koráig tanított s
most, 82 éves korában halt meg.
A másik halott Gavalik Sánvlor,
» gróf Wenokheim-nradalom főtisztviselője, a borossebesi Hángya
fogyasztási szövetkezet ügyvezetőigazgatója. Nagy részvét, mellett temették el azt, a férfiút, aki a tlélírdélyi magyarság életébe igen jelentős szerepet vitt;
•
Az aradi rendőrkvesztnra felszólította az írógép és sokszorosíö készülékek tulajdonosait* hogy 8 napon belül a birtokokban íévö irógéppel, vagy sokszorosítóval nyilatkozatot terjesszenek be a rendőrséghez, amelyben igazolják a tulajdonos nevét, pontos címét, valamint azt. hogy a szóbanforgó gépet
mióta
és ml célból
birtokolják,
ragy használják.
*

Azzola Jários temesvári fákegeskedő felesége, Zeitler Margit hármas ikreket szült. Az Azzola-fiúkat
Amalettö, Glovani és Lajos névre
kereszteltek.

•

Aradon június 21-én nyitották
meg a magyar képzőművészek Csoportos kiállítását A tárlaton szerepelnek: Beíezuay István
Aradról,
Gallssz Nándor Temesvárról, Hajós Imre Áradról, Muhos Kornél
Lúgosról, Paál Albert Lippáról, Pasi ki Sándor. Soós István és Wolf
Károly
Aradról.
A
kiállításnak
nagy közönség- és anyagi Sikere
volt,
*

A dévai polgármesteri hivatal a
kenyér személyenkénti adagját 250
iramban állapította meg a zsem'ye darabjának árát pedig 13 lejo«n.
*

Betegh Bébi aradi lakosnő, mint
* Déli Hírlap írja, a napokban
izép eredménnyel tette le Bukarestben. az egészségügyi minisztériumban a kozmetikai vizsgát és ezzel
autorizáit kozmetikusnő lett. Be;egh Bébi a magyar színpadon ls
elentős sikereket aratott, majd pár
évvel ezelőtt, egy aradi gyógyszerészhez ment férjhez.
*

A Déli Hírlap július 2-iki száma
szerint, július l én, szerdán Temesváron, a búzaliszttel való takarékoskodás céljából, mamaliga-napot
tartottak. Személyenként 200 gram
kukoricalisztet osztottak ki a la
ICMSÁE KÖZÖTT.

Hocyan valósította meg a fáraók álmát Lesseps Ferdinánd?

Kárász ti. 16. í z . alatt

Irta: Dr. Kemény

Copyright by Délmagyarország
Lesseps az „idegbeteg"
. Változatos diplomáciai pályafutás
következik most. Kairó után Rotterdam. Rotterdam után Malaga, azután
Barcelona, Madrid. Itt egy napon
Monlijo Eugénia látogatja meg. Valami rokonság ls van közöttük. Az
asszony könnyek között panaszkodik:
a valenciai garnizon tizenhárom tisztjét halálra Ítélték és kivégzésük
most küszöbön áll. Rettenetes volna,
ha ez a törneagyilknsság megtörténne.
fiugenia. könyörög:
interveniáljon
Lesseps a hatóságoknál. Lesseps előzékeny ember, egy szóval sem érdeklődik, hogy miért idegeskedik olyan
feltűnő módon Montijo Eugénia, Azt
sem kérdi meg, hogy a tizenhárom
tiszt közül — melyik érdekli különösképpen. Megígéri tehát hogv mindent
megtesz, ami médiában élt EJ is jár
a hatóságoknál, az intervenció eredménnyel jár. A későbbi francia császárné ezt a baráti és rokoni szívességet sohasem felejti e l . . .
TJessepe azután elhagvjn Madrídot
és álig negyven éves. amikor meghatalmazott miniszterként
Rómába érkezik. Pályája, amint látszik, példátlan ivben emelkedik, de Rómában
erős hullámverések közé kerül. Az
1818-as esztendő forradalmi megrázkódtatásai az egyházi államra ls kiterjednek és Rómában kikiáltják
a
köztársaságot. A pápa érdekében osztrák csapatok lépnek közbe és igyekeznek a rendet helyreállítani. Viszont a francia nemzetgyűlés elhatározza. hógv a fiatal római köztársaság segítségére siet. Oudinpt tábornok. a segitőesapatok vezére és a
francia kormány ugy intézkedik.hogv
polgári részről Lesseps támogassa az
akciót. Lessepsnek azonban más a véleménye. Nem helyesli a köztársaság
támogatását és nyilvános tiltakozásban fordul szembe saját kormányának intézkedéseivel.
Az eredmény nem lehet kétséges.
Visszahívják Parisba és a nemzetgyűlés színe eltilt
a
legsúlyosabb
szemrehányásokkal illetik.
Fegyelmi
bizottság elé is állítják és amikor
Lesseps hosszú beszédben igyekszik
álláspontját igazolni, kimondják
rá,
hogy idegbeteg. Azután sürgősen nyugalomba helyezik.
Lesseps ekkor negyvenöt esztendős. Fiatalon, sok tervvel telítve, csodálható-e. ha nem nagy örömmel fogadja ezt* a váratlan nyugalomba helyezést? Ekkor eszébe jut a régi terv.
Szuez. Es fanatikus erővel kezd dolgozni az émberek és anyagiak összehordásán.
""
^

„Csináljatok, amit a k a r t o k "
Reggeltől estig lót-iüt, hogy felhívja az érdeklődők figyelmét a csatorna problémájára. Kosarat is kap,
persze, Jónéhányat. Végül azonban
mégis csak akad annyi érdeklődő,
hogy megalakíthatja belőlük a szuezi
csatorna
tanulmányi
bizottságát.
Technikusok és pénzemberek ülnek a
bizotísághan, mellettük
pedig Lesseps, aki technikai és pénzügyi kérdésekhez — egyformán nem ért De
legalább fontos számára az ügy. És
az ilyesmi, sokszor pótolja a szaktudást
Érintkezésbe íép Mehetned Alival.
A vicekirályt nem kell emlékeztetnie
a már ismételten kilátásba Helyezett
hálára. Már magában véve az a körülmény, hogy Lesseps a gondolat
felvetője, biztosítja az alkirály hozzájárulását. De meg ha Lesseps nem
ért a csatornaépítéshez, kl kivátmá a
hozzáértést szegény Mehetned Alitól?
- Csináljatok, amit akartok
ifja egyik levelében Lessepsnek.
— Azt se bármin, ha felmértek az or-

EimiszerüziBiei „y,MJm
a TejcMrook volt helyiségében. Mitr% friae gyümöteeök, föaeiekf&ék *
legolcsóbb ftajjj árakön. ^ Stóvee téWiogattói lér Ü Ü S Z T Í K D R Z S f t

A RÉT TENGER CSMORNAIA'
szágban mindent. De egyet már most
kikötök. Ha építkezésre kerül a sor,
azt csak az én embereim végezhetik.
Te, kedves fiam, persze kivétel vagy,
Benned jobban bizom, mint családom
tagjaiban.
Á hangulat megfelelő volna tehát,
de most kiderül, hogy a tanulmányi
bizottságnak túlságosán sok a tagja.
Mindegyik egyéni terveket dolgoz ki
a csatorna megépítésére és ezek a
tervek még csak Véletlenül sem hasonlítanak egymásra. Azután kikérik
a nemzetközi szakértők
véleményét
Ahányan vannak, annyifélét mondanak. A legnagyobb
rosszindulattal
sem lehetne állítani,. hogy gyorsan
Halad előre a dológ.
A berlini szakértő napnál világosabban kimutatja, hogy a csatorna
építése csak akkor kecsegtet eredménynyel, ha céltudatos
munkával egy
kézben, összpontosítják az irányítást.
Nemzetközi veeztőségről tehát
szó
sem lehet. A német szervezést viszont
mindenki ismeri, bizzák tehát német
emberekre.
— Még csak" az kellene — hördült
fel Paris. — A némejek az egész világot kissfntitottifik. most már
el
akarnak nyelni egy még csak ezután
megépítendő csatornát? Minden terv
már kiindulásában megbukik — mondja a francia vélemény —. amely nem
nemzetközi alapon próbálja megvalósítani a grandiózus gondolatot.
Az angol királynő még egyszerűbben látja a helyzetet:
— Felesleges csatornát, építeni. A
földszoroson át vasúti síneket k'ell
lerakni, a mi szempontunkból ez a
megoldás legalább olvan ió. mint az.
amely a hajózásra épült És ami a
fontos- lénvegesen olcsóbb.
A nézetek tehát feltűnően
fedik
egymást. Szerencsére Mehemed
Ali
hirtelen meghal, aminek az az előnve.
hogy a csatorna kérdése egyelőre igazán nem aktuális

A {an'tvárív háláta
Lezajlanak negyvennyolc nagy eseményei. Azután lassanként újra megnyugodnak a kedélyek és Lessepsnek
eszébe jut: ha Mehemed Ali meghalt,
akkor Said kerii! a helyére, egykori
tanítványa. Hiszen ilyesformán
rohamlépésekkel halad az ügy előre.
Mindenekelőtt elküldi szerencsekivánatait az uj alkirálvnak. Hamarosan megérkezik a válasz: jól eseti,
hogy nem feledkezett még meg egykori tanítványáról,
aki annyi
idő
után szeretné most újra megszoritani
kezét.
— Ha csak" ez kell — gondolja
magában Lesseps — erről igazán lehet beszélni. tJtnak indul tehát Alexandria felé.
1854 november Hetedikén érkezik
meg az alexándriai partokra. Fejedelemnek kijáró ünnepélyességek közepette fogadják. Ott áH a parton Said
is, aki ugvlátszik Lesseps távozása
óta abbahagyta a lovaglást, mert súlyát fnár csak. mázsákkal lehet kifejezni.
Az uj alkirály nagv vacsorát ad
rég nem látott barátja
tiszteletére.
Vacsora titán pCdíg visszavonulnak
és Lesseps belefog gondosan elkészített és átgondolt programjának előadásába. De Said ogv tekintetben ugy
látszik hasonlít aptára A másodikmondat után legyint egvet és csak
ennyit mond:
— Kár annyit beszélni. Ha ön Jónak látja ezt a dolgot, természetes
hogv megépítjük', fin nem értek hozzá. De ön igazán szakértő.
A >szakértö« az eismerés hallatára
kissé megdöbben. Azután eszébe jut.
hogy ninos semmi baj, hiszen odahaza máf elkészítette a koncesszió
pontos szövegét, ölyanok
fogalmazták. akik értenek hozzá. Belenyúl te

Ishró'

hát a zsebébe és előveszi az ú*1
Elkezdi olvasni.
— Ugyan, kedves barátom,
^
nem fogjuk most ilyenekkel tölte-'
az időt? — mondja az alkirály. '
Elkészítette már a szerződést? N
gyon helyes. Akkor most thár
alá kell irnom. ugye?
Ezzel nagynehezeft feUápászköflJ
(helyéről, az iróasztnlhoz vonszW
magát, tollat vesz elő és az okmánj
ellátja saját legfelsőbb a l á i r t ó ^
Aránylag könnyen megy 9 dókj
Mégis csak jó, há az ember az i "
olvasást már gyerekkorban mégtafl'1
JA . . .

(Folytatjuk i

A Tiszába fulladt
egy fiatalember
(A Délmagyar ország munkatárd
sál ól) Megrendítő körülményei? f
zött lelte a Tisza hullámaiban M
íálát az idei fiirdőszezori első kW
zat.a. Szerdán délután a rekkenő n®
ség miatt a városi partfürdőben
kan kerestek enyhülést. Ügy fel hj
óra tájban közvetlenül a híd lüf
lett á gerendával elválasztott srt
bad fürdő helyen
egy huszonegy évesnek látszó j
fiatalember elmerült a habok- j
ban és többé nem került a viz \
felszínére.
A Tisza Hullámai elsodorták. __
Megrendítő körülmény volt, n ö f
a vizbefulladt fiatalembertől
mintegy öt méterre többen *
parton állottak
és senki se ment a szerencsétlen B*
segítségére.
A
n
A partfürdő
evezős
mentői**
nakja megpróbált az elmerült cf'
ber segítségére lenni, de fáradozás
hiábavaló volt. Percek
teltek
amig a partfiirdő
mentőse szm
názni
kezdett 9 ekkor a Fészejj
klubnál állomásozó rendőri mentő
csónak a helyszínre érkezétt, de
vizbefulladt
fiatalember nem M'
rtilt felszínre s igy a szorgos kert
sés hiábavalónak bizonyult.
Meg kell állapítani, hogy a ny"1
ván úszni nem tudó
fiatalembe*
vizbefulladása oly hirtelen történ''
hogy
a parton állók szinte bénultan
,
nézték a halálküzdelmet.
Nem lehet azonban
szó nélkül
menni azon tény mellett sem, b"o£f
a városi partfürdőnek.
nincs korszerű mentőcsónakja.
Miután a Fészek-klubot és ezzel '
rendőri vizimentő
állomást a tkjj
vasz folyamán érthetetlen okból *
hídtól legalább
háromszáz métC"
nyire
lehelyezték, a rendőri víz''
mentők nem
tudhattak a szeré 11'
Csátién fiu mentésében eredményt'
sen beavatkozni.
Nin'Cs a vitát?"?
még
egy
folyómentő
szolgálj
amely ne közvetlenül a hid lábán*
állomásozna,
ahonnan azonnal
gitséget tud nyújtani.
H a a vi®1
mentőket nem lehet
máshol e l K
lyezui, csak a Fészefe-klüb vlzihé 7 ?'
náL ügy azonnal, intézkedni
•j
hogy
a klubházat hozzák fel eradeti helyére a hid lábához,
hogy a vizirtientők derek rendőrié'
génysége maradéktalanul ellátfrté'
sa feladatát A vizbefulladt fiu
jpélyafcoft össágát még nem Siker
megállapítani

A számozott

Lajosokról

A lábmosás fejedelmi pemtencááJát IX. Lajos francia király maga
végezte minden nagycsütörtökön. A
szegény aggastyánokat akkor is ugy
válogatták össze a legelesettebbek
közül, nem csoda hát, hogy az egyik
koldus, aki halálos komolyan vette
az aktust és nem értette a cerimónia
jelentőségét, indulatba jött.
— Szép kis lábmosás ez isi
— Mi nem tetszik? — kérdezte a
király.
— Az, hogy felületesen végezte, az
ujjaimat meg se tisztogatta.
A király erre újból letérdelt a *olJus elé és tökéletessé tette a kiván
ságát

mint két haragos asszony kózo
XV11I. Lajos,
legtehetségesebbje,
maga életét:

B.

XI. Lajos nagyon meg volt döbbenve, mikor egy csillagász megjósolta, hogy a szerelmese nyolc napon belül meghal. A megdöbbenés^
azonban akkor érte el a tetőfokát
mikor az asszony a mondott ió-őrc
csakugyan -lehunyta örökre a
Maga elé parancsolta a csillagászt, az udvaroncait pedig k i 4 a m t o t
la, hogy miközben ti beszélget a tn
dós férfiúval, adott jelre /tagadják
meg és dobják ki az ablakc"1— Nagyon okos ember -Tagj, szólította meg a király a csillagászt, el
vagyok ragadtatva az esődtől. Ha
azonban a jövőbe tudsz T'átni, mondd
meg azt is, mikor halsz meg te?
A szorongatott emb<rr lapozgatni
kezdett az ákombákomjában, a levegőbe bámult mormogveh mintha számításikat végezne, végül kivágta.
— Pontosan három, nappal felséged
halála előtt.
(
Természetes, fiogy most már óvakodott a király megadni a végzetes
jelet, sőt ő vigyázót]! rá a legjobban,
hőgy a tudós férfiénak a hajaszála
se görbüljön meg. /

/

I

— Nem kell irigyelni az uralkodók
sorsát, mert nem elég, ha csak á
maguk számára van eszük, szegények
kénytelenek mások helyett is gondol. kőzni.

UÉLMA6VABOK&EAG
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Csak hatósági hozzájárulás
után lehet változtatni
az épületek színén és homMegindul!
lokzati kiképzésén
az áuguszfiasí Nemzetközi Vásár utazási igazolványainak
(A Délmagyarőrszág
munkatárséj
elővételben való árusítása
tól) A városrendezési bziottság üléA mE)<á'yar vidék közönségét közelről ^ r i n t ő újítást vezettek be ezévbepf az aúgtfsztus 14—24-ig Budapestién
megtartandó,
»Háborns«
Nemzetközi Vásár ntazási kedvezrríényével kapcsolatban. A rendkívül nehéz közlekedési helyzet ellenére a kormány figyelemmel .volt
a Nemzetközi Vásár országos nagy
gazdasági jelenőségére és épp ezért
hozzájárult ahhoz, hogy a Vásár
vidékről érkező látogatói ezévben
is igénybevehessék a Vásárral kapcsolatos, évtizedek óta megszokott
50%-os titazási kedvezményt. Ugyanakkor, amikor a kormány ezt az elvi döntést meghozta, kénytelen volt
azonban gondoskodni arról, Kogy a
Vásár által előreláthatólag keletkező hatalmas utasforgalom ne állítsa az Allamvasűtakat megoldhatat-

XIII. Lajos kedves barátjának hivCi nq-Marst,
széf etetreméltóságának
minden jelével kitüntette, mégis," mikor a szerencsétlen ember belekeveredett a Richelieu I elleni merényletbe,
(ami pedig a kirá'ly érdekeit szolgálta), nem változtatta meg a halálos
ítéletét.
I
Abban az órápan, mikor vérpadra
vitték, Lajos előhúzta zsebóráját és
elkomorult arccá)' jegyezte meg:
— Istenem, tf ilyen grimászt vág
ebben a pillana/tban a kedves barátom!
XI. Lajos -sujlyos betegségben sinyfödötí s megparancsolta, hogy Írjanak egy imát, jmelyben a hivők a
felgyógyulásáért/ esedeznek. A tervezetet hamarosal" bemutatták neki
akkor azt montíta:
— Ezt a mpndatot", amelyik a lelkem üdvösségéért is könyörög az Istenhez, kitöröli?111- Mégsem illik egyszerre olyan sjokat kérni.

sein többizben szó volt arról, hogy
biztosítani kell a város épületeinek
egységes és
harmonikus külsejét
Gyakran
megtörténik
tSgyanis,
hogy egy házat ügy alakítanak át,
vagy ugy festenek be, hogy az szemet és jóizlést sértő módon kiri a
környezetből. Az u j házak építésénél m á r gondoskodtak arról, hogy
ezek elő ne fordulhassanak, amenynyibeu a házakra vonatkozó részletes és pontos terveket jóelőre be
kell mutatni «
városrendezésf bizottságnak, illetőleg a mérnöki hivatalnak. Most ezekkel kapcsolatban a polgármester hirdetményben
hívja fel a háztulajdonosok igyelmét arra, Kogy ragaszkodjanak az
építési szabályrendelet idevonatkozó pontjaihoz, amelyek szerint az
épülethomlokzatok formáján, vagy
akár csak színezésén is, amenéy".ben a
háztulajdonos
változtatni
óhajtana,
ugy erre a hatóságtól
előzetesen szabályszerű
engedélyi
kell kérni. Engedély nélkül történő
önkényes homlokzatváltozások eSfctén 2000 pengőig
terjedhető pénzbírság szabható ki, ezenkívül a Katóság a megváltoztatott Eomlokzal
eredeti formájának vagy színezésé..
sándorfalvi lakos állítólagos meg- nek visszaállítását is elrendelheti.
bízásából hetvenöt birka gyapjúját,
A kereskedő a gyapjúra 150 pengő
előleget adott, az ügyvédjelölt ezt
a pénzt Kónyáné nevében fölvette
Szegedi paprika
és az ügyletet
hamis
adásvételi
szerződésbe foglalta. Okirathamisi- „valahol Oroszországban"
tás és csalás Cimén indul
most
(A Délmagyarország
munMÍÍri»§..
emiatt eljárás ellene, mert kide- tói) Néhány héttel ezelőtt zöld színű
rült, hogy Kónyáné nem adott sem- tábori lapot kapott dr. Pálfy Jómiféle megbízást és nem is túdott zsef
polgármester,
valahonnan
a dologról.
Oroszországból. A lapot Szegedről A
Ugyancsak Grünberger Gyula pa- harctérre
került fiuk Írták s áz'í
naszolja, hogy több gazda nevében, kérték
a
polgármestertől,
Kogv
szintén
gyapjueladás
ürügyével küldjön nekik egy kis valódi, tr/é.
kétezer pengőt vett fel tőle, ezen- zi szegedi paprikát, amit
nagyon
kívül még külön-külön, kétezer pen- nélkülöznek.
gőt adott át nkie azzal, hogy vásáA polgármester készsegesen telroljon az ő
megbízásából a gazdáktól gyapjút. Valamennyi össze- jesítette a paprikát kivánö szegedi
honvédek
kérését s
intézkedett,
get elsikkasztotta.
hogy
a
megadott
tábori
postai
Kónya Ignácné maga is feljelentőként szerepel a
megtévedt ügy- számra küldjenek néhány Csomag
védjelölt szélhámosságai bosszú so-. paprikát. A küldemény megérkewtft

lan feladatok elé. A eélt az "illetékesek azzal látták elérhetőnek, hogy
korlátozott számhoz kötötték a kibocsátható vásárigazolványok meny
nyiségéi. — Mint értesültünk, a
Vásár a közelmúlt napokban közölte a minden városban és nagyobb
községben működő képviseleteivel,
hogy — az ú j helyzet folytán —
ezévben Csak azon vidéki látogatók
számára küldheti meg a félárú ked.
vezmény igénybevételére
jogosító
vásárlási igazolványt, akik azokat
legkésőbb e hó végéig elővételben
vásárolják meg a képviseleteknél.
— A helyzet tehát az, hogy aki
igénybe kívánja venni a vásárigazolvány által biztosított kedvezményeket, jól teszi, ha már a legközelebbi napokban gondoskodik
az
igazolvány megvételéről.

A feltekintsek lavinája M u l l meg
a YáHOhamtsHó dr. Aszódi László
flgptdteMt elten
(A Délmagyarország
munkatéfsdtól) Dr. 'Aszódi László ügyvédjelölt
háröm nap óta az ügyészség foglya.
Mint ismeretes, idegenek nevében,
hamis váltóra vett fel pénzt, azonkívül zügirászattal is vádolják.
A
váltóhamisitó Aszódi Lászlóról letartóztatása óta szinte naponta derülnek ki ujabb és újabb
szélhámosságok.
A letartóztatás hh-ére
ugyanis megindult ellene a följelenések lavinája és most egymásután állanak elő panaszaikkal azok,
akiket dr. Aszódi beüsapott.

A szerdai napon a következő feljelentések érkeztek
Aszódi ellen?
özvegy Kovács Mihályné,
Balogh
Fltel sándörfalvi lakos június 15-én
ezer pengőt adott át Aszódinak azzal. hogy egy adásvételi ügyből kifolyólag helyezze azt bírói letétbe,
mert az eladó Kis Mihály nem akarta a pénzt elfogadni. Aszódi ezt a
pénzt nem fizette be a
bíróságon,
rozatában.
Egy
alkalommal kétAz öreg Col ntl hercegnő nem tar- hanem elsikkasztotta.
százötven pengőt adott át Aszóditozott a legfinomabb lelkű nők közé
Zákányi József
ugyancsak sán nak azzal, hogy fordítsa azt egy bis készséggel játszotta a kosaras aszszony szerepét] mikor XV. Lajos mi- dorfalvi lakos azt panaszolja, begy zonyos
tartozásának kiegyenlítéháromszáz pengő sére. Aszódi azonban csak harminc
nél kevesebb /e,tiinésscl szerette vol- Aszódi kérésére
"n lebonyolitaszerelmi kalandiaita kölcsönt adott az
ügyvédjelöltnek pengőt törlesztett erre a tartozáshíres Mailly rsszonnyal.
váltóra. A váltót azonban a bank- ra,
többit
pedig
megtartotta.
a
A királyné tut, ott mindenről s az ügyletekbon járatlan emberrel úgy
Ezért
a
ténykedésért
kétszázhúsz
rá a m,.gSegyzése.
íratta alá. hogy azzal az összeggél pengő ügyvédi költséget számított
Istenem/ a kiéredmesült Vénkoe ls
* is szívese" hallja az ostor patto- most nem Aszódi, hanem a köjésön fel.
adó Zákányi József tartozik. Elpagását.
Az ujabb feljelentések ügyében is
naszolta még, hogy ViuBzei Istvánvásárolt és ennek megindult dr. Aszódi LásZló ellen a
Mikor X v i Lajos azon a ponlon tól ingatlant
hogy csapatokat küld ic Afri- árát, 650 pengőt ugyancsak Aszódi- vizsgálat, amely most már arra is
hogy milyen célra
kába, a franPfe követ azzal rémít- nak adta át azzal, hogy fizesse ki kiterjeszkedik.
gette Dev török régenst, hogy bom- de az ügyvédjelölt ezt is eltulado- fordította a szélhámos a hiszékeny
báztatni fogji/k Algírt.
útbevektől fondorlatosan kicsalt é*
nitötta. Azonkívül adásvételi szertekintélyes summát kilevő
t- MeggonPolták az urak. kérdezte ződést is szerkesztett és ezért a ígon
:
?ey, Irngv mé?niiyi pénzükbe kerül ez
pénzösszegeket
a
munkáért
tizennégy
pengőt
vágott
hadi kirámh'lás?
— Mindenedére néhány millióba. zsebre. Ezzel a zugiraszat vétségét
— Ez valóban sok. Azonban mond- is elkövette.
ja meg a z ^ráfiak, hogv én a feléért
További
feljelentő
Grünberger
19
.tommg lövetem Algírt.
Gyula Mikszáth Kálmán-utcai toll.
I
kereskedő, akit it- Aszódi pát hétXI v. Lajlps
mondása:
Síívesí'bber közvetítem a bekét tel ezelőtt felkeresett ée f e ' k i ' U t a
KÉT
megvételre Kónya
Ttcni&áó
elkésertMriR
ellenséges állam. neki
j

A

a

frontva
> a m i t nyugtáz az alábbi
szövegű tábori lap is, amely
mot
érkezett a polgármesteri hivatalba
a 202/01 tábori
postáról 8 amelyben megköszönik a szegedi houvédek a paprikát. A lapon •
kivetkezőket irják a paprikának örvendő szegedi fiuk:

.,Mélyen tisztelt
Polgármester
Ur! A mai tábori postával érkezett meg a várvavárt
paprikacsa
mag,
amellyel
Méltóságod,
kimondhatatlan örömet szerzett ne
künk, lévén ez nem csak egy üdvözlet a hazából, hanem Méltó\
ságodtói egy igen jóleső
figyelem., amellyel Szives volt kérésiin
ket teljesíteni. Fogadja ezért hálás köszönetünk nyilvánítása mellett hazafias
üdvözletünket,
Oroszország,

19& VI. 25.

Gajdácsi Ödön órm»
örm» Mvxü;$ János,
taky Ferenc, tentáy
Rudolf

Weiss."

St»hy
ífp>ttámé

— Kinevezések. A Kormányzó ur
SDC sÉüLt öMr tAöük Y, Al mR O jRnSl iZn gA O9. őfőméltósága
dr.
Veszelovszky

Dezső szegedi Ítélőtáblai bírónak és
vitéz dr. G á r d o n y i Gyula szegedi
kir. járásbirósági elnöknek a kir. itélőbirák és kir. ügyészek részére megáliapitott III. fizetési csoport jellegét
adományozta. — Az igazságügyminisz.
ter vitéz dr. H á r s László kir. járásbírót a szegedi törvényszékhez, dr.
Szegedi
u t m u t a t ó
törvényszéki
A Som ogyi- k ö oyv tar ban
ae K o z m a Endre gyulai
egyetemi Könyvtárban vasárnap és birót a szegedi járásbírósághoz saját
ünnepnap kivételéveL könyvtárazui- kérelmére áthelyezte. Az igazságügyminiszter dr. T ó t h Lóránth, dr. K.
gAlat.
K a t o n a Andor és dr. S p r e n g e r
A Várnai Mue*nm ecéaa év»er
1 György szegedi kir. törvényszéki jegynyitva.
zőket bírósági titkárokká, dr. M á r a i
Szolgálatos gyógyszertárak: Ta- Pál, dr. A u I i C z k y Vilmos szegedi
kács István Klauzál-tér 3, Just Fri- törvényszéki, dr. N a g y m i b á l y Lagyes, Petőfi Sándor-sugárnt 58, Sel- jos járásbirósági, dr N a g y m i h á l y
meczi BéJa Somogyi-telep IX. n. 489, Sándor, dr. S z á n t ó Elemér, dr. Rab1 örök Márton Csongrádi-sugárut 14. c s á k Béla szegedi kir. törvényszéki
Mozik műsora: Belvárosi Mozi aljegyzőket és dr.
Szerdahelyi
C s o d a t e v ő Szerelem,
Korzó Kálmán ügyvéd szegedi lakost a szeMozi: A g o r o d i f o g o l y , Széche gedi járásbirósági jegyzőkké, dr. Thunyi Mozi: D n n * p a r t i r a n d e v ú . r ó c z y Miklóst és dr. T a r n a y Károly szegedi tőrvényszéki, dr. A i g —OOO—
— Technikai hiba okozta a szerdai n e r Gyula szegedi járásbirósági, dr.
légiriadót. Szerdán reggel kétszer is M a n d u l a Kálmán és dr. C s i k v
szegedi
törvényszéki,
dr.
megszólalt az ujszegedi kendergyár lé- István
giveszélyt jelző szirénája. Először haj- C s e r t ő Gábor szegedi járásbirósági,
nali négy órakor, majd reggel hét óra dr. H a j d ú Bálint szegedi törvényszéötven perckor másodszor is felbúgott ki joggyakornokokat, továbbá dr. B ia sziréna, meglehetős riadalmat kelt- te Ferenc vármegyei t. b. aljegyző,
ve a környék lakossága körében. A szegedi lakost a szolnoki törvényszékGyörgy
kendergyár légvédelmi őrsége betele- hez és vitéz dr. P a l l a g i
szegedi
lakost
a
nagybányai
járásbífonált a városházán levő légvédelmi
aljegyzőkké, dr.
központba, hogy megtudakolja a riasz- rósághoz bírósági
tás okát, azonban itt azt a választ K o d é Kornél szegedi lakost a szeadták, hogy semmiféle riasztást nem gedi, dr. O r b á n László hódmezővárendeltek eL Dr. Horváth István rend- sárhelyi lakost a szegedi, dr. M i l a s őrtanácsos,
légvédelmi parancsnok s i n László szegedi lakost a nagyvááronnál megindította a vizsgálatot. A radi, dr. H o r v á t h Z s i k ó László
helyszínre kiszállva
megállapította, szegedi lakost a nagyváradi ós Váho(# 8 sziréna technikai hiba folytán r a d y Jenő újvidéki lakost a szegedi
-zölalt meg, így az oktalan riadalom- ítélőtábla kerületébe bírósági joggyakeltésért senkit sem terhel felelősség. kornokokká nevezte ki. — Ugyancsak
igazságügvminiszter
Szilágyi
Azonnal intézkedés történt a hiba ki- az
István
irodaigazgatói
cimmel
és jelküszöbölésére és a készülék oly móAmu való átalakítására, hogy a szer- leggel felruházott főügyészségi irodadai eset a jövőben ne ismétlődhessék főtisztet irodaigazgatóvá, M a s u l i n
Vilma szegedi járásbirósági segédhiMEGI
votalnoki gyakornokot
irodasegéd— Pápai kihallgatás. Vatikánvá- tisztté, D é k á n y József ítélőtáblai és
rosból jelentik: A Szentatya felépülé- V i d ó György szegedi járásbirósági
se óta szerdán délelőtt tartotta az első dijnokokat segédhivatalnoki gyakornokihallgatást Több, mint kétezren je- kokká, M i h á l y István járásbirósági
lentek meg előtte, köztük ezer fiatal II. o. altisztet I. o. altisztté, ö k r ö s
házaspór, valamint nagyszámú olasz Pál szegedi járásbirósági és P á l f i
Lajos szegedi törvényszéki kisegítő
sebesült tiszt és közkatona.
szolgákat II. o. altisztekké. P a t a k i
— A főispán és a polgármester rész- Péter szegedi börtönőr c. börtöndrmesvéttávirata gróf Teleki Gézához, öz- tert börtönőrmesterré, B u n f o r d Jávegy gróf Teleki Pálné, Magyarország nos szegedi börtönőrt az l. o, altisznagynevű miniszterelnöke feleségének tek csoportjába nevezte kt.
elhunyta alkalmával dr.
Tukats
Sándor főispán és dr. P á l f y József
polgármester közösen táviratban fe— . Német tudományos látogatás
jezték ki ugy a város, mini saját ma- Szegeden. A Németbirodalom növényguk részvétét gróf Teleki Géza egye- egészségügyi dahlemi intézete vezetemi rendkivüli tanárnak, az elhunyt tője E. Riehm elnök, továbbá F. Ti Ilfiának.
ma nn és H. E. Vollert vitéz dr. Antal— Ünnepélyesen búcsúztatják ewm- fy Sándor miniszteri tanácsos, dr KaBaton a harctérre induló egyik sze- aocsa Gyula kisérletügyi főigazgató,
gedi alakulatot. Egyik szegedi katonai dr. Urbányi Jenő főadjunktus. miniszalakulat szombaton indul a keleti teri előadó és több miniszteri szakfrontra. A harctérre induló alakula- tisztviselő kíséretében magyarországi
tot a város hatósága délelőtt fél 11- tanulmányutjuk során meglátogatták a
Itt
' or ünnepélyesen búcsúztatja a Tisza- szegedi kisérletügyi intézeteket.
igazgató,
lyaudvaron. A város hatósága ré- Szanyi István kisérletügyi
tről dr. T ó t h Béla helyettes pol- Mayer Vilmos a paprikaközporit igazrmester intéz beszédet a harctérre gatója fogadták őket és kalauzolták e
Vegykisérleti és Paprikakisérleti Áláuló katonákhoz.
— Fritz Lászlót kúriai bíróvá ne- lomás laboratóriumaiban. Bemutatták
v,ték k i A Kormányzó dj. F r i t z a paprika vizsgálatával és minősítéséászló kúriai bírói cimmel és jelleg- vel kapcsolatos laboratóriumi munkáei felruházott ítélőtáblai birót kúriai kat. Azután a többi kisérletügyi intéíróvá nevezte ki. Dr. Fritz Lászió zetet tekintették meg. Majd egyik papndvalevőleg a megszállás első tizévé- rikamalomban folyó paprikafeldolgoben Erdélyben működött, ahol a ki- zást és őrlést nézték meg, utána a
sebbségi kérdés egyik legtekintélye- paprikaraktárt tekintették meg s a
sebb szakértőjeként fejtett ki értékes délutáni órákban tanulmányutjukra tomunkásságot. Késöbh elfoglalta helyét vább utaztak. A legteljesebb elismeré•i magyar birói státusban, de beosztot- süket fejezték ki a kísérleti intézelek
ták szolgálattételre a miniszterelnök- munkája iránt és érdeklődéssel figyelség II. ügyosztályába. Itt nagystilban ték a paprikának az útját a termelőtől
érvényesítette az utódállamok ma- a fogyasztóig.
gyarsága érdekében kiváló szaktudá— Országos leányleventenap auguszsát és odaadó munkásságát. Magas bi- tusban Budapesten. Országos leventerói rangját aránylag fiatalon érte el. leánynapra gyülekeznek a leventeleá— Halálozás, özv. N e u Józsefné, nyok augusztusban, az ország miüden
n régi szegedi kereskedővilág érdemes részéből. A csapatok tánccal, dallal,
' agja munkás életének 89. évében hét- népijátékkal szerepelnek. Népviseletlön meghalt; temetése tegnap volt az tel rendelkező községek leventeleányai
ihunyt akarata szerint egészen csend- népviseletben vonulnak fel clsö orben.
*
£86 szágos találkozásukra. (Eev. Hir.) ,
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-- Egyezmény Magyarország és
Szerencsés számok
Szlovákia között Budapestről jelentik:
A magyar királyság és a sziovák közA XLVIII. Osztálysorsjáték IV.
társaság között kötendő magánjogi osztályának 1. huzási napján a követegyezmény előkészülete céljából a ma- kező számokat húzták ki:
gyar és s,j ov ák kormány képviselői
10.000 pengőt nyert: 4C997
között Pozsonyban Í942 junius 25-töI
5000 pengőt nyert: 55956
julius 6-ig szq,eli tárgyalások folytak.
2000 pengőt nyertek: 52761 56909
A tárgyalósok eredményeként létrejött 65568
egyezménytervezett a
megbízottak
1000 pengőt nyertek: 60812 98154
kézjegyekkel látták »(
78577
— Kulminál a kánikij a . Az idei ká500 pengő nyertek: 34485 44997
nikula kedden és szerdá: érkezeit el 46832 49116 93672
a kulminációs pontokhoz. Az alföldi
300 pengőt nvertek: 1684 187822206
medencét fullasztó hőhullá n lepte el. 22470 29942 43399 48977 50119 91053
A szegedi Horthy Miklós-tidomány- 68226 71890 75882 91998 92075
egyetem földrajzi intézete kedüen délA második húzáson a következő
ben árnyékos helyen plusz 32.7 fók Cel- számokat húzták ki:
ziust mért. A hőség az esti órákban
60.000 pengőt nyeri: 61499
fokozódott, amikoris 33 fok Celziisig
20.000 pengőt nvert: 43474
emelkedett a hőmérő higanya. A rek4000 pengőt nyert: 4S074
kenő kánikulai hőség szerdára sem
1(X)0 pengőt nyertek: 5859 51591
enyhült lényegesen, amennyiben a szer. 63071 S2080
da déli hőmérséklet maximuma is 32
500 pengőt nyertek: 34050 53939
fok Celzius volt.
71682 74697 85186 90501 91000 99059
— Állj°n meg a sebes vonat a ka300 pengőt nvertek: 2469 8191 8296
kasszékfürdői állomáson is. Hódmező- 8695 11811 18862 19346 19352 23095 27203
vásárhelyről legutóbb azzal a kéréssel 29423 3*877 31889 39391 42106 46878
fordultak a MAV szegedi űzlelvezc tő50308 52429 55915 60333 61800 62765
ségéhez, hogy a szíged—nagyváradi
€5061 67157 71557 90359 90690 98990
sebesvonat Kakajazékfürdőn is áiljon
A legközelebbi húzás ma, csütörtömeg. A vásárhelyiek a kérést azzal
indokolják, hogy különösen a reggeli kön lesz.
vonattal igen sokan utaznának nemcsak
—OOO—
Hódmezővásárhelyről, de Szegedről is
Kakasszékfúrdőie,
ennek
azonban
— EÜrBették Rády Elemért. Búdcegyelőre az az akadálya, hogy a se- Destről jelentik: Szerdán délelőtt
ki
besvonat a fürdő állon ásán nem áll órakor a Farkasréti temető halottasmeg. A kérés ügyében a MAV meg házából a részvét őszinte megnyilatkonem döntött.
zása kisérle utolsó útjára dr. R á d y
— Dr. Rosta János székesfővárosi Elemért, az Uj Magyarság munkatárközélelmzésügyi tanácsnok, dr. Hun- sát, aki hosszú szenvedés után 32 éves
kár Béla székesfővárosi vegyészeti in- koráhar. az egész magyar sajtó veszte,
tézet igazgatója és Szclényi fővegyész ségére vasárnap délután meghalt. A
a székesfővárosi bázi szappanüzem ve- kitűnő fiatal újságíró még a cseh urazetője julius 6-án Szegedre érkeztek, lom alatt egyetemi hallgató korában
hogy a szegedi egyetemen folyó, ifj. megszervezte a felvidéki magyar ifjúMészáros Lajos-féie szappanvisszanye- ságot és ő alakította meg a harmincas
rő eljárást tanulmányozzák. Maga a évek elején a Pcohászka-köröket, amefeltaláló kalauzolta őket. Ezután meg- lyek a nemzeti gondolat és a keresztekintették a Vegykisérleti és Papri- tény világnézet Lástváivá válták rökakisérleti Állomás
laboratóriumait, fi d idő alatt. TJgVancsak ő alapította
továbbá egy paprikamalmot és a Pap- az Uj Élet cimü folyóiratot is, amely
rikabeváltó Szövetkezet raktárát, hogy maga köré tömörijtette a Felvidék iroa paprikával kapcsolatos gazdasági, dalmi és szellemi -életének minden érellenőrző, vizsgálati és minősítési el- tékét. Munkásságai miatt a cseh hatójárásokat tanulmány tárgyává tegyék
ságok kiutasitottáfic és akkor került
— Vissza.néinetesitett nevek. A Budapestre, ahol kivált kisebbségi mabelügyminiszter Majoros "Ferenc és if- gyar problémákkal) foglalkozó írásai
jú Majoros Frenc hajósi lakosok csa- keltettek széles körökben visszhangot.
ládi nevüket Mayerre, óvári Károly
Baromfi tenyésztési tanfolyam. A
budapesti szabó Óbendorferre, dr. Olt- borimfitenyésztési
5 szakismereteknek
ványi Ferenc ny. miniszteri osztályta- minél szélesebb köriekben való ternácsos, rákospalotai lakos Opeltzre jesztéséhez fűződő nemzetgazdasági é«
németesitették vissza
közellátási érdekeki'-e tekintettel, »
Négyhetes tanfolyam a szlovák földmüvelésügyi miniszter a gödöllői
tanerők száraára. Budapestről jelntik: baromfitenyésztő kísérleti tangazdasáA vallás- és közoktatásügyi miniszter got bizta meg, hogy Iférfihallgatók réa miniszterelnökkel egyetértőllejg a szlo- szére szeptember 1-ésvel kezdődően 13
vák tannyelvű népiskolák tanerői szá- hónapos, nőha.llgatók
részére pedig
mára négyhetes továbbképző tanfolya- január 1-től kezdődően hathónapos
mot rendez Léván. A tanfolyam vezetői tanfolyamot szervezzen. A felvétel
és előadói dr. Wagner Ferenc, Halmos iránti kérelmeket a gödöllői m. kir.
Pál, Klácskó Jenő és dr. Trammcr Je- baromfitenyésztő kiséLleti tangazdaság
nő. • A tanfolyam ünnepélyes megnyi- vezetőségéhez kell beznvujtani.
tása julius 13-án lesz a minisztérium
Janik-vendéglő tben ma flekke*
megbízottjának jelenlétében.
és vargabéles.
i
— Kcreszanyaságot vállal egy le—
A
nyersanyag
feldolgozását
taventeleánycsapat.
Egy
Ukrajnában
megsebesült honvéd
kisgyermekének nítják a leventeleányc^knak. Az iparkészítettek csecsemőkelengyét. a Stan- ügyi minisztérium segítségével leventedard Villamossági. Rt. leventeleányai. leányok részére nyers ,anyag feldolgoA csapat vállalta a keresztanyaságot. zását tanító tanfolyan rakat tartanak.
Pénzt gyűjtöttek össze, hogy a kicsi- A leventeleányak megtanulják a fonást,
két. minél szebben felöltöztetve vihes- szövést, (kender, len) 'ti angóragyapju*
sék »a keresztelőre. Az apró kis ma- gyapjú, kukoricacsöhéj/s szalma, gyégyarra gondot viselnek a leventeleá- kény, füz feldolgozását. Szabó-, varrónyok éppen ugy, mint az édesanyjára tanfolyamokat is rende^znek. A tanfois, akinek segítenek foltozni, javítani. lyam teljesen díjtalan, ( csak a feldolgozandó anyagról és a tanfolyam he(Lev.'Hir.)
—' Budapesten toboroz görföket a lyéről kell gondoskodnotok a résztveszegedi színházhoz vitéz Bánky Ró- vőknek. A jelentkezéseket Letrentebert. Az egyik budapesti színházi lap ie.ánymozgalom Budapest, Alkotmány
fényképfelvételeket közöl a budapesti utca 5—7 cimre kell !>,(küldeni. (LcVUj Magyar Színházban lefoivt görlso- Hir.)
rozásrói. Vitéz B á n k y Róbert szín— Magyar—bolgár
leventevi«dai»
igazgató
szegedi
szervezkedésének Julius 11-én és 12-én nzpndezik meg 9
egyik legnehezebb része a görlcsoport magyar leventeifjuság
a bolgár ifösszeállítása volt, mert se Szegeden, júság atlétikai, céllövő
,és úszóversesem a vidéken nem tudott megfelelő nyét. A két nemzet ifjúságának vetélgörlőket találni. A budapesti görlto- kedése nagyszerű sportol"1, igér. A
borzáson alkalmasnak talált fiatal hölhágyeket leszerződtette vitéz B á n k y rom testedzési ág válogatottjai 8
Róbert a szegedi színházhoz.
versenvre szorgalmasan g készülődnek(Lev. ílir.Y

— hz OmágOg 0«ri. •(.•siigyj Hivatal iarmléjí « lúdvári
ivattyunái. a
lúdvári ««tlvat:yülelepnéi folyó építkezések né! tr*róáo helyszint szemlét tartott L • ot p I Hugó minisztert osztályfőnök. SÍ Országos <"):>!ózésügyt Hivatal vezetője. N é n v e ' n Endre, a niüígyetem
vizépilészeti
prcfestzo.-s
B s r t i e n r i György miniszteri osztálytanácsos, K á l l a y Kornél gazdasági tanár. S í p o s István gazdasági
felügyelő és B i n n y e v István mérnök A lúdvári szivattyú, mint ismeretes, a szegedkörnyéki ármentesitésnek egyik legfontosabb eszköze lesz.
A vizmü másodpercenkint kétezer liter belvizet fog átemelni a Tiszába,
szárazság idején pedig másodpercenkint négyezer liter vízzel fogja ellátni a szomjas területeket.
Az autók szemléje.
rendőrkapitányság

A

szegedi

A garázda •v-ícgatubei i rrm)Ujabb feljelentés az oi vosk uitárurüket is megtámadta. Az elruull éjje- sággal vádult fogtechnikus ellen. Basleit botrányos részegség miatt előállí- kay Tibor Tivadar fogtechnikust
az
totta az őrszemes rendőr Ullmarrn Já- 1 orrvoskamara feljelentéséré letartóznos ujszegedi hentest, aki az egyik uj- tatták, mert bebizonyítást nyert, hogy
szegedi kocsmában berúgott állapot- fogat húzott, szájban dolgozott és álban hafigos boránvt okozott. Kihallga- talában olyan fogászati munkákat végtása során olyan izgága módon visel- zett, amikre csak fogorvosok jogosulkedett. hogy az ügyeletes rendőrtiszt- tak. Szerdán déllelőtt a vizsgálóbíró
viselő szükségét látta, hogy kijózano- újból kihallgatta Baskayt, mert továbdásáig őrizetbe vétesse. Amikor a bi kilenc feljelentés érkezett be ellerendőrök az őrszobára kisérték, Ull- ne. Az uj feljelentések alapján most
ínann kilépte magát a Kísérői karjaiból az ügyészség az azokban foglaltak
és ököllel rájuk támadt, az egyik rend- miatt kiterjeszti ellene a vádat.
őrt kétszer megütötte, majd levetette
magát a földre és azt kiabálta, hogy
—: A TISZA VÍZÁLLÁSA. A szemeg akarják gyilkolni A garázda vigcdi rendőrgég révkapitánysága jeselkedésű embert most már nemcsak
lentése szerint a Tisza vízállása
közcser.dbáboritás miatt, de hatóság
julius 8-án reggel 7 órakor 86 cm,
etfeni erőszak cimén is őrizetbe vethőmérséklete 22 fok, a levegő hőték.
mérséklete 22 tok Crizius.

közli, hogy a gép-

jármüszemlét Szeged város

területén

augusztus 3-án kezdik meg. A szemle

szinlielyc a városi köztisztasági telep
(Pacsirta-utca l'.l. A vizsga Szegeden
augusztus S-árt fejeződik bc. Hódmezővásárhelyen a szemlét julius 16 -13
között, Szentesen julius 20 és 21-én,
Csongrádon julius* 22-én, Kunszentmáríouban iuliu's 23-án, Tiszaföldváron
julius 24-én, Makón a gépjármüvek
vizsgálása julius 27 cs 28-án történik.
Aki gépjármüvének bemutatására köteles, de a bemutatási elmulasztja kihágást követ el. A kihágás elkövetése
i gépjárómünek a közúti forgalomból
való azonnali kitiltását vonja maga
után.
— Teiiyészbaromfi kiosztása. Népies
baromfitenyésztésünk minőségi színvonalának további fokozottabb Fejlesztése céljából a földművelésügyi miniszter az ifién mintegy 30.000 kiváló
iiinőségü tenyészharontjr kedvezményes kiosztását határozta el és az akció lebonyoliásával a gazdasági felügyelőségek közreműködésével a Baromfitenyésztők Országos Egyesülelét
bízta meg Egy-egy községben csak
uagyobbszánin kérelmező eselén osztanak ki baromfit. Tojók kizárólag ba
omfitenyésztő minlaközségekben kerülnek kiosz'ásra Az igénylésekel a
vármegyei
asági felügyelőségeknél lehetőleg augusztus 15-ig kell bejelenfent Ezenkívül állami ellenőrzés
alatt álló telepekről származó tojások
ból keltett közel egymillió naposcsirke is kiosztásra kerül. A naposss'rké igénylésé: közvetlenül a keltető
központoknál kell bejelenteni
— Eladta a gazdája lovát. C.s i zm a r i c s Lajos 38 éves kocsis Magyarkanlzsánr H a j d ú Mihály postán!
tiszl gazdaságában volt alkalmazva
Pár nap elöli a gazdája azzal hízta
meg. hogy üljön lóra, menjen he Szegedre és két kocsit húzasson haza a
városból. Csizmarics el is indult lóháton Szeged felé. de csak Horgosig
jutott el. Ut nagyon megszomjazott és
mert nem volt nála pénz. gondolt egVct
és felajánlotta a lovat megvételre az
dső gazdának, akivel találkozott. M'-g
is alkudtuk 500 pengőben és a gazda
20 pengő előleget adott Csizmaricsnak
azzal, hogv a többit akkor fizeti ki,
ha a jár Int levelet is átadja. Csizmarics
ezt meg is Ígérte:, a lovat otthagyta és
vonaton bejött Szegerire, ahol a kapott
30
Pengőből az egvik korstmb n nagy
mulatozást csapott Alaposan berúgott
» y / r « f('ii'd elkez lelt törni zúzni
\ hangos bótráf.yrtak nndőt vetett
véget, aki clöál.li'iotta az italos emJ?rt a kapiláuvságra Ht .tntívlra megijedi a rendőrök láttán, hogy kérdés
"élkül mindent bcvatlo.l Nemcsak a
'O midegtüillését Ismerte be. dc elmondta azt is. hogv már hónapok óta
rendszeresen lopkodta a gazdáját. Lószerszámokat. bekecseket, ponyvákat
pokrócokat és kábátokat tulajdonított
el mintegy 700 pengő értékben. A lopott holmit eladogatta és az árát alttta Védekezésül azt hozta fel, hogy
o holqnd. kétszer is hosszabb kezelés
*
egy horvátországi elmep'Ogymtczetbeu, A rendőrségen azűnM
"
fogadták el ezt az érvelést,
hanem letartóztatták és átadták az
ugyeszsegnek.

Már csak néhány darab
BNV féláru vasúti igazolványra
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Vasárnap
a S z F I E - t z A K találkozóval
megkezdődik
az a földi ifjúsági bajnokság
ujrajátszása
Jelentette a Délmagyarország
hogy dr. Gidófalvy Pál, az MLS?
elnöke az óvásos alföldi ifjúság;
bajnokságot megsemmisítette és an
nak újrajátszását rendelte el, A
rendelkezés értelmében Vecsernyés
Lajos főtitkár újrasorsolta a mérkőzéseket és ft párosítás alapján vasárnap már meg is rendezik a
S z F I E - S z A K találkozót
Leintneí
vezetésével. A legközelebbi mérkő
zésre július 19-én kerül sor, amikőris a S z F I E Újvidéken
játszik
az UAC ellen, majd 26-án kerül SÓT
j a SzAK—UAC találkozóra az újszegedi sporttelepen

fogad el előjegyzést

a

I

Csütörtök,

jegyirodája

Az SzTK a NB II. Zrinyi

csc portjában

<Aradi ulca 8.) Az igazolvánv ára P. 3'50, érvényes augusztus 12-24-ig.

Az SzTK vezetősége arra kérte at
MLSz-t, hogy csapatát ossza be az NB
I i. osztályba A kék-fehérek, akik edlig az NB III. osztályban játszottak,
ugy érezték, hogy ők is képviselnek
olyan játékerők mint több olvan csa.^SSTZAAIÍ.ÍD: > pat, amely beosztás utján került felsőbb osztályba Az MLSz teljesítette
K o r á n y i II. é s L e n d v a :
visszatér a
S z e g e d h e z az S z i l i kérését és Fehérváry János
u kék-fehérek intézője szerdán este
R c f f a i t s z a b a c f d á l e s z ü í , d e s e n k i i n e m a d n a k á t a piros- őrömmel ujságoila, hogy dr. Gidófílvy
Pál beosztotta őket az NB II. osztály
fehérek, akik vasárnap Topo'yán vendégszerepelnek
Zrinyi-csopor íjába

Az MLHz rendelkezése szerint július 15-ig kell bejelenteni az egyesületnek, hogy kik azok a hivatásos labdarugók, akiket vissza akarnak tartani, át akarnak adni, vagy
pedig szabaddá akarnak nyilvánítani. Az MLSz által meghatározott
időpont rohamosan közeledik, éppen ezért aktuális volt az ebben a
vonatkozásban feltett kérdés, amelyre Markovics Szilárd ügy vezető-elnök válaszolt a Szeged részéről.

Szegedben, hiszen ilyenkor, az idény
végén egyeseknek mindig nnehetuókjnk* van, vagy túlzott, igényekkel lépnek fel. Ezeket a kérdéseket
a Szeged vezetősége a méltányosság álláspontjára
helyezkedve éppen ágy elintézi. mint
ahogyan
szerdán is elintézett egy ügyet. De
nem egészen úgy áll a helyzet,
ahogy azt a hivatásos futballisták
a távozási lehetőségekkel kapcsolatban gondolnak. Amiért valakinek lejár a szerződése nem mehet
még el, hacsak az egyesület vezetősége bizonyos
ellenszolgáltatásért
hajlandó róla lemondani. Az már
más lapra tartozik, hogy a távozni
akaró játékosért az ú j egyesület
hajlandó-e, vagy egyáltalán
megtudja-e a lelépési díjat fizetni.

~oOo~
X Szegediek az újvidéki edzőtáborban. Most már hivataloasn is nyilvánosságra hozták, hogy kik azok u»
élsővonalbeli utánpótlási
játékosok,
akik résztvesznek az újvidéki edzőtáborban. A hivatalos közlemény szerint Szegedről Lakat, a Borbély-fivérek és Sebők III. vesz részt az edzőtáborban, amelynek 105 tagjö lesz,
közte több szegedi KISOK és ifjúsági
játékos.

X Dóczy II.—Orosz találkozó az
— A Szeged jelenlegi hivatásos
alföldi teniszbajnokságért az SzTC'-pálabdarugóállományhól — mondotta
iydn csütörtökön. Szegedi sportkörökaz ügyvezető-elnök - senkit nem
ben nagy érdeklődéssel várják az újvidéki versenyen le nem játszott fért)
hajlandó átadni. Eszerint Raffai kiegyéni döntőt, amelynek keretében
vételével valamennyi
futballistánkét kiváló játékos, Dóczy II. és Orosz
kat visszntartjuk. Raffait szabadméri össze erejét. Az érdeket találkodátesszük. ami azt jelenti, hogy a
zóra csütörtökön délután 6 órakör
játékos jövőre odamegy,
ahová
kerül sor. Nehéz lenne arra a kérdésAbból a szorgalmas
munkából, re feleletet adni, hogy ki nyeri meg
akar, érte semmiféle lelépésl díjat
amelyről' alkalmunk volt meggyő- az értékes bajnoki címet. Mind a két
nem kívánunk
ződni, arra lehet
következtetni, játékos egyforma eséllyel áll ki a saA várható erősítésekkel kapcso- hogy a Szeged vezetősége okosan lakra; amíg Dóczy mellett rutinja
latban is megnyugtató kijelentést használja ki a szünetet és mire az
addig Orosz fiatalsága segítheti
tett Markovics Szilárd, tehát a kö- idény megkezdődik ismét egy
zönség jövőre felfrissített együtden vonatkozásban megfelelő cea-1 , i n k s ft„ 0 , í l k i j o b b a n f o g j a b i r n !
,
test lát majd játszani. Természetepat áll majd az egyesület réndelkc-j várható .gyilkos iramot*. A rendesen ezeket az erősítési tervekel
zésére.
/.őség megfelelő előkészületeket telt »
egyelőre Htokban kell tartani, amiA Szeged egyébként vasárnap is j nagyszabású küzdelemre és gondoskoről azonban nyilatkozhatott, arról
vidéken
vendégszerepel; a v e z e t ő - ' dott arról, hogy előtte érdekesnek
nyíltan beszélt az ügyvezeő-elnők.
.ség elfogadta a topolyaiak ajánló , W'i'kez.0 vegyespirog találkozók lfr
Megtudtuk, hogy Lendvai, akit antát és együttese a huzatért város térnek. A teniszsport vezetői a dőntói
nak idején a Szeged adott ki az új- tat es együttese a rmzatort varos- \ é s e W M e l e b o t i y o f l t f l n j ó párosmecesehun fog játszani.
ket szeretpé a propaganda szolgálatévidékieknek. visszatér a plrog-fe
Csütörtököt!
köfjhyü
erőnléti ba állítani.
hérékhez, az UAC azonban lelépési
gyakorlatok lesznek az újszeged 1
X Tisza-Maros körzeti úszóverseny
díjat kér érte. Visszatér régi sike
sporttelepen Bárót,i vezetésével, nki az ujszegedi versenyuszodában. Vasárrétlek színhelyére. Korányi I I . ís,
a játékosügyben távollevő Hesser j nap ismét érdekesnek ígérkező úszóakinek távozása elé a SzVSE nem
edzőt helyettesíteni fogja.
verseny lesz a SzUE ujszegedi vergördít akadályokatsenyuszodájában.
Itt rendezik meg r
—OO»~
Azokkal a hírekkel
kapcsolatTisza-Maros körzeti versenyt, amelyen
X A b«VSE vezetőségének köszö- több tehetséges nszó indulas'ára lehet
ban, amelyek Barótinak az esetlenete a kerékpárosoknak és az atléták- számítani
•
ges nem játszásával kapcsolatban
nak. Abból az alkalomból, hogy a
X Az utolsó csoportbajnokí mérelterjedtek, azt a
felvilágosítást SzVSE kerékpárosai és atlétái olyan
kaptuk, bogy a kitűúő labdarugó kitűnően szerepeltek Miskolcon, Li- kőzés . . . Vasárnap rendezik meg
Szegeden a csoportbajnokság utolsó
eddig is amatőrulapon játszott és"a letve Szabadkán, az egyesület veze- (fordulóját és ennek keretében a SzFIE
jövőben , is így áll az együttes ren- tősege köszönetét fejezte ki a két „Móraváros I. osztályú találkozót. A
szakosztálynak. - A ScVSÉ-bea még játék vezetésére Hargitán delegálták.
dalkezétére.
"
" í ? 4 * b 0 g y * MtAkosgárda .n. osztályú meccs is lesz. a SzATE—
Annyi bizonyos, hogy ivaanak
csütörtökön
könnyű
gyakorlatokat | kíTE játék, amelyen dr. Ma«var kielintézésre v á j ó játékoskérdásek a
végez Berkessj Elemér vezetésével. Jráskodik.
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I) E L M A G > A H O R * 7\ l mez,)' 10.20: Buttola Ede tánczenekaC s ü t ö r t ö k . 1912. j u l i u s 9. ra játszik.
KASSA
9: Hanglemezek. 1140: Hirek. 12:
Déli harangszó. 5.35: Szórakoztató'zene. 7.20: Illés Jóska cigányzenekara
I
—
A
—
Budapesti értéktőzsdeiérlat. Lany- muzsikál. 7.40: Glanér favágók. Hoha irányzattal, élénkebb forgalommal lub János előadása 8.20— végig: Azo' nyitott a tőzsde. Az első kölesek teg nos Budapest I műsorával.
naphoz viszonyítva kivétel nélkül le
rryegesen alacsonyabb árakon jöttek Szeged sz. Icir. város polgármesterétől
létre. A tőzsdeidő folyamán a kínálat
mindjobban fokozódott és bár alacsony 33.159-1942. sz. IL.
árakon, a vételi érdeklődés megjavult,
a részvények árai tovább süllyedtek.
Zárlat előtt a kinálat elcsendesedett és
Felhívom a háztulajdonosok
és
az árak kissé emelkedtek, a tőzsde
figyelmét az építési
azonban igy is lanyha irányzattal, építőiparosok
szabályrendelet %
c. pontjára,
számottevő árnyereségekkel zárult.
Zürichi devizazárlat. Páris 9.57, valamint a 26. §-ára, melyek ugy
London 17.27, Newyork 431.-, Brüsz- rendelkeznek, hogy az épület-homszel 69.25. Milánó 22.66 egynegyed, lokzatoknak
formáján, vagy akár
Berlin 172.55, Szófia 5.40, Bukarest csak a színezésén is a házulajdo2.50.
nosok változtatni óhajtanának, ugy
A Magyar Nemzeti Bank valutaárarra
a hatóságtól előzetes szabályfolyamai. Szlovák kor. 11 45—11.75. lej
1 95—2.05. lira 17.40—17.90, svájci tr. szerű engedélyt kérni kötelesek.
Engedély nélkül történő önkényes
79.60—80.60, svéd kor. 81.70—82.70.
A budapesti terménytőzsdén rend- homlokzat változtatások esetén az
kivül csekély volt a terménytőzsde 1937. évi VI. t. o. és az ép. szab.
forgalma. Az árak változatlanok.
rend. 96.- §-a alapján 2000 P-ig terA budapesti gabonatőzsde hivatalos jedő pénzbírság szabható ki, azonárjegyzése. Buza 81 kg-on felül 31.50.
hatóság a
megváltozott
*0 kg-on felül 31.—. 78 kg-os 3 0 - P kívül a
homlokzat
eredeti
formájának
vagy
Rozs szokvány 71 kg-os 28.—, kétszeres 28.—. Takarmányárpa 65 kg, Bu. színezésének visszaállítását is eldapest 34.50. Szöged 24 30. Zab 41 rendelheti.
kg-os Budapest 26 50, Szeged 26 5®
Dr. Tóik Béla s. k.,
Tengeri ceövfc 17 70. szemes 22.11)
h. polgármester.

TOZSDB

Hirdetmény

A szegedi kir. járásbíróság
mint telekkönyvi hatóság
13935—1942. tkvi szám.

RÁDIÓ

Árverési hirdetménykívonal

O ti C T Ö 8 T O K. . J U L I U S 9.

Sinkó Erzsébet és dr. Lázár István
szegedi lakosok végrehajtatóknak Gera József végrehajtást szenvedő ellen
BUDAPEST 1.
indítót! végrehajtási ügyében a telek6 40: Ébresztő. Torua. 7: Hírek, könyvi hatóság a végrehajtási árve• iHleineuyek, reggeli zene. 10: Hirek. rést 100.— P tőkekövetelés és járulétp.ló; Szatoiiötöa. 11.20; Haugszerszo kai behajtása végeit Szeged községben
ók. 11.40: A cimbalom története. Jrta fekvő s a
Kapuvári Sándor. Felolvasás. 12: HaI. Szeged-kült. 33316. sz. tkvi betétrang zó.
Fohász. Himnusz. 12-10. ben A. I. 4—5. sorsz. 51321-1, 51322—
tícnüöi zenekar. Vezényel Szöllősi i c- 4. hrsz. alatt felvett ut a Makraszék
.eoc. 12.40: Hirek. 1.30; Honvédetek dűlőben 23 négyszögöl, legelő u. o.
üsectnek. A Vöröskereszt bajtársi i a- 121 négyszögöl kiterjedésű ingatlanra,
dfoszőigálata. 2: Folyamerők í'uvósII. az u. o. A. TL sorsz. 51342—2.
lenekara. 3: Arfolyamhirek, piaci hrsz. alatti ut u. o. 41 négyszögöl kiárak, éleimiszeiarak.
15.20. Mursi terjedésű ingatlanra,
Klek cigányzenekara muzsikál. 4.15:
III. az u. o. A. III 2 sorsz. 51323
Kuszái hallgatóinknak. 4.45; Időjelzés, —4. hrsz. alatti nádas u. o. 1 hold 279
lirek. 5: Hirek. 5.15; Hanglemez. 5.35: négyszögöl kiterjedésű ingatlanra,
\ megszállás Mécs László költészetéfV. a Szeged-küjt. 13164. sz. betétben. A verseket eiöadja a költő. Be- ben felvett A. T. 15—19. sorsz. 51293
if'zetöt mond Semelkyy József. 6.00: -1, 51294-1, 51297-3, 51299-3, 51299
.'Iruczky László tánczenekara játszik
—2. hrsz. alatti szántó a Makraszék
a GelJéit-szállóbol. 6.30: Katonai fódűlőben 799 négyszögöl, rét u. o. 957
rra Írnak történeti eredete. Vitéz Berkó
négyszögöl legelő u. o. 181 négyszögöl,
/stván ny. ezredes előadása. 6.50:
Kulcsár szájharmonikakettős. 7: lü- szántó u. o. 1 hold 489 négyszögöl,
•ek. 7.20: Kézfogó Tolnában. Szénié- szántó u. o. 125 négyszögöl kiterjedésű
c Klára előadása hanglemezekkel. végrehajtást szenvedők nevén álló
.55: Külügyi negyedóra. 8.10: Aido felerészben megillető ingatlanára. A
/. a t vállalás. Puszta Sándor előadása. Szeged kült. 33316. sz. betétben C. 1.
120: Toronyi Aranka énekel, jazz hár- sorsz. alatt bekebelezett szolgalmi jog
mas kisércttel. 8.40: Hu-bay Miklós be fenntartásával összesen 1930.— P kiizél a- magyar drámáról;
Rónay kiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1942. évi julius 23. napGyörgy beszel a magyar regényről. 9
ára 10: Indulók. 9.40: Hirek, "ióver. jának délelőtt 8 órájára tűzi ki a tesenyeredmények. 10.15: Üzpn az ott- lekkönyvi hatóság helyiségében (Széhon. A Vöröskereszt bajtársi rádió- chenvi-tér 4. sz., 15. ajtó) fogják megzolgálata. 11: Ilirck. 11.25: Csorba tartani.
A fenti ingatlanok 1930.— pengőnél
i>czsö iegányzenekara muzsikál. 12:
alacsonvahb áron el nem adhatók.
Hirek".
1908: XT,T. tc. 23. 5. Bánatpénz, a kiBUDAPEST TT.
kiáltási ár 10 sz.ázaléka, amelyet
a
7.05: Kulcsár szájharmonikakéttő- magasabb" ígéret ugyanannyi százalése. 7.15: Munkácsy Miliályné. Farkas kára kell kiegészíteni.
Zoltán előadása. 7.45: Profánt István
Szöged. 1912. évi máius 28. napján.
árogaföszűmai. 8: Hírek. 8.10: Tu- Or. Knfkics sk. kir. itviró.
"andot. Dalmű három
felvonásban,
A kiadmá'nv hiteléül:
(pépjét szerzetté Puccini
(HangleOlv. aláírás, sh. tisztv.
• ^ " W L

I
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Felelős szerkesztő és felelős kiadót
B e r e y
G é z a
Szerkesztőség: Szeged, Rölcsev-ntes UJ, 1. em. — Éjszakai szerkesztőség:
KSRzáría-utea 14 - Kiadóhivatal; Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szert
készt őség és kiadóhivatal és nyomda): 18-06.
Nyomatett: ABLAKA GYÖRGY kárforgógépéu Szeged, Kálvária o, 14
lefefam: 1044 ffefelős ÜUewveretfl: Ablaka István

APRÓHIRDETÉSEK
PAPÍRZSÁK
RAGASZTÁSRA
E l a d d
kat. holdas müutnál 2 begyakorolt és kezdő
leányokat azonnalra —
szobás tanvával
Sze
tiftztelhett, csatárt
serihez 10 km-re. 80 kai félvész vitéz Nagy, Kác s b e m a z a g f , I p s r b á n á t i s z á n t ó t a n v á v a 1 rász u. 9, udvari épü287
t e t e n e h . s i f t l l f t é s á r t é z i k ú t t a l 170.000 P let, III emelet.
20 k a t .
szántó,
gvüszántó biriohoh
inölcsös t a n v á v a !
fel- Fodrász kisasszonyt, taÚjszegeden.
körúton, « ő t n n v a i m ü u t n á l 45MM) nuló fiút és leányi felcsaládi ház. adóment«-s P 57 k a t h o l d a s szöi- veszek. Széchenyi tér 6,
3 szobás kertes 10(Kje :ő telep é p ü l e t e k k e l mii. Dame szalon.
p Ujszceciípn adómén uteoz közel 95 000 P
tea családi ház. pinpri 120 h o l d a s 1. o. b u z a
Elsőrendű
fodrásznőt
komfortos. ternp!om»ál t e r m ő s z á n t ó u r í 8 sz,o és tanulóleányt fizetés30 000 P
UJszcbcHCV bás. f ü r d ő s z o b á s lakó- sel felvesz Popity fojstrandnál családi ház. h á z z a l és <=ok g a z d é p ü rász, Dugonics tér 3.
kurta
4 szobás fürdőszobás letekkel. á r t é z i
uertes 32 IKK) P Uisre- 160 00(1 P. — Alkalmi 16—18 éves Arukihordó
íredpn hfd
közeiéhen vételek.
ki puttonnyal lud keadómentes, maeasfőldrékpározni,
felvétetik.
sztnft 5 szobás modem
Vitéz utca 28.
t
i
e
v
n
t
komfortos családi ház
45 000 P _ Szegedi ol- P M. I r o d á n á l . H o r t h y .lobb fiatal leány szo
daton: Háztetkek 250 n V u. 2. ( K u l t ú r p a l o t á - balánvnak
felvétetik.
öles meirosztható. Bn' n á l ) .
Boldogasszony sugárut
dogasszonv sugárútiéi
1P000 P TTázfPtek Kossuth L sugárút mellett
15 00(1 P Háztelek lebontani való házzal Tielegánsza Laios körutná' V- Kiilönbejáratíi
san bútorozott szoba
ezer P Háztelek Mar' Fürdőszobával kiadó. —
Bejáró mosogatónőt —
térnél 9000 P Háztel-h Kárász u. 14. I. 3.
keresünk, havi fizetés
Móra templomnál 450(i
pengő és élelem. SiiP Családi ház eev I* Újszegeden parkos vil- 90
vegli cukrászda, Kelek ássál
és
építkezési lában kényelmes búto- men u. 7.
ar.yseeal Rókuson 90>K1 rozott szobát keresek 2
P Emeletes ház B lá' hónapra íNyaralÓ!'jel- Bejárónő, közellakó —
Kásssl Felsfivárns. tör igére.
rendes, felvétetik kétú t n á l 18 000 P MAGAS
tagú családhoz Béke u.
Ifildszíntes szép esaiád
15a. alatt.
Z9.
ház 4 és 1 szobás la
kással. szón kerttel Fel
-öváros 12.000 P CsaABBP y g u r
ládi ház 2 szobás. Hl'
M M . háztól
1
szép fehér szekrény,
dfís7ohás és 1 «rohá?
1
fehér uj
mosdóáliforgatom
flavnőks
lakással, kerttel Móra
vánv, több ruha eladó
templomnál 16 500
P
Butorezáliitós
Baross Gábor
3a. 11
Adómentes maeas föld
helyben és vidéke®
emelet.
szintes ház 2 lakássa
gépkocsikkal
rókusi spr>'-tpálváltál 25
Termelői
borkiméréFwvarfeivétell
iroda:
ezer P. Móra templom
sünk ben jó
nál
m»irnsfö1dszin«»s
K 5 l e s e y - o t « a 10.
hn* 2x2 szobás lakás- — I> II UBURHAMMIFLJKIOO
sal. kertes 24.000 P Tisztviselőnő
kisebb már 1.76 fillértől ka]V
Adómentes esaládi há» irodai gyakorlattal, ke- ható. Nagyobb vételnél
S? szohás.
fürdőszobás resztény felvétetik. — árkedvezmény.
BORKává riáná
32.000 P. Szentgyörgy u. 14.
P I N C E , Arany JánosCsaládi ház 5 szohás
utca 9, Berzsenyi utca
fürdőszobás, pincés, kei Pótvizsgákra
német, sarok.
288
tes. felsővárosi temp- francia, olaszból előkélomnál 42000 P
Sa szít. > Nyelvész' jelige Üzletemet Belvárosban
rrkház jómenetelü ven- kiadóba.'
bevonulás miatt
átdéjrlőveí, pincével, 2
adom, esetleg eladnám
lakással körúton he'ől Bognár segédet áilan- •Hazai
Déligyümölcs
TtnOO P Belvárosi HP dó munkára felvesz — stb.' jeligére a kiadónrop
maeasfölir|sziptes Derkács János, Attila- ba.
ház 3x2 szobás lakás és u. 12.
üzlettel nagv udvarrai
Mér av
motorkerékpár
felveszek — 350 kbc. prima gumik"6.000 P Emeletes s» Kifutót
Frischmann,
Báró
Jórohház üzlettel 5x2.4*1
kal eladó. Érd.
vitéz
szobás, fürdőszobás la sika u. 13.
Farkas. Pozsonyi Ighássa) egvetemnél 50
nác u. 12a.
ezer P Belvárosi adó Ügyes tanuJöleányt —
mentes emeletes há» 3 azonnal felvesz Lestár Ebédíőbutor, barokk jószobás komfortos laká- varroda, Polgár u. 24. karban eladó. Kazinczy
sokkal 58.000 P
BérMUNKAKÖZVETÍTÉS. u. 6, I. 4.
ház 7 drb 1 és t szoMunkát
kaphatnak a
bás. fürdőszobás lakákinyitható 3 m.
Hatósáiga
Munkaközve- Létra
sokkal 60000 P AdóVastag deszkák 3 métetítő
utján.
Férfiak:
res, gyümölcsszedő aszmentes emeletes h á z 4
7 kovács helyben
es tal ,láncos gyerek hinkomfortos lakással Tividéken,
1
fémcsiszoló
ta,
nagy fali
tükör,
sza Laios kőrútnál 69
helyben, 4 villanyszere- nyári ruhák eladó. Újezer P E m e l e t e s
üzlc
lő helyben és
vidé- szeged, Szőregi ut 17.
tes bérház
komfortos
ken, 10 kádár- helyben,
Itrkásokkal. 30 éves adó
és
mentes részen 75 000 P. 3 bognár helyben
Számológép jó állapotvidéken,
10
asztalos
Rétemeletes üzletes bér
ban eladó. Érdeklődni
helyben
és
vidéken,
1
ház 9 drb 1. 2. 8 szo-l
csütörtkön " reggel
8
egyenruha
szabó
helybás. f ü r d ő s z o b á s l a k á órától d. u. 5-ig. Maben.
2
cipész
vidéken
sokkal főúton 70.000 K
ros utca 3 sz. T. emelet.
Adómentes
belvárosi 2 borbély helyben. 2 sütő helyben és vidéken.
emeletes bérház 2 és
szobás komfortos laká- 1 kőmives vidéken, 1
UÜÍÖKmiK
jokkal 120000 P Adó- napszámos fiatal helymentes bérház két eme- ben, 20 gazdasági min- Elveszett egy Floki névletes bérház 8 és három denes helyben és vidé re hallgató drótsző rü
szobás komfortos laká' ken. Nők: 1 fehérnemű- foxi kutya. Fején barsokkal a város
leg- varrónő helyben, 2 vaii- na. hátán fekete foltok
szebb részen 160000 P, rónő helyben, 3 fodrász vannak. Sziiaznt. szájBelvárost kétemeletes nő helyben 2 nyomdai kosár, ebadós7ám 0048.
Megtaláló
4 rajta van.
üzletes bérház 8 utca- berak ónő helyben,
frontra 14 000 P évt seprőkötőnő helvben, 1 jutalom ellenében adja
bérföv. 240.000 P. 11 elárusítónő helyben, 7 ál a Royal szállodákat príma szántó tar mindenes, 4 mindenes ban.
Tanonchelyek:
nyával müutnál Szegeik főzőnö.
h H 8 km-re 44.000 P 1' kovács, 1 mérlegké- Kanári a napokban ki15 kat. szántó majsal szitő, 2 asztalos, 1 sza- repült. B. megtaláló —
müutnál 30.000 P, 18 bó 2 cipész, sütő. 2 nagy jutalmat kap. PctVifi sugárul 36
Kat barna I.
szánté cinfitiizönő.
szatymazi
ezer

P

müulnál
GviiinölcSns

45

5

asztali bor

