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heteket éa hónapokat, ffenem a f
ausztráliai
hadsereget lényegesen
> 'fizetéf
megerősitette
amerikai Csapatokfelvétetik
kal, amelyek
nagy
kerülő uton,
ged, Ke»
Délamerika partjai mentén érkeziz. • ,|jr
tek, hogy elkerüljék a japán flotta
leány
csapásait. /(Jég kérdéses. vájjon marizetésté Rosztovtól keletre a Don átjáróiért folyik a harc — Novocserkaszkot elfoglalták a németek gán az ausztráliai kontinensen
is
vörmorí'
harcokra kerül-e a sor, mert Japán
in n.
Mussolini egg f i é n t p l g az
fóza^afrihal
f r o n t o n ( a r t O z k o d o f hadászati céljai inkább a melanészigetvilág felé mutatnak.
116 grf
- Svájci Eiir s z e r i ü l ¥ o r o s i i o v L o n t i o n D a n f á r l s c g i f s é g l r i ziai
ányt f*
Ugyancsak az NST ad jelenté-t
Iád.
arról, hogy a jajtón flotta elhagytn
Beflfní jelentések" szerint a szomEl-Alamein féltekén folyó harcokban, MacArt támaszpontját és ismeretlen cél felé
jlőnyb6™
bati német sajtó hasábokon át mélhur tábornok
valószinüleg
nem
indult
Az északegyiptomi areonalon —
tatta Rosztov elfoglalásának jelenhagyta kihasználatlatnul az elmúlt
amint
a
véderőfőparancsnokság
tőségét A város
elfoglalását főképpen azért értékelik nagyra, mert közli — az utóbbi napokban heveA honvédvezérkar főnökének jelentése
Bzzel a
Kaukázus előterébe jutat- sebb harcokra került sor, mint ed1
hasonni, tak a hadmüveletek. A ,,Berliner dig. Angol, indiai, ausztrálai és
A Magyar Távirati Iroda jelenti: akadályozták az ellenség kisebb osztat
13. számú hadijeleutés:
f Tzí*' ^örsenzeitnng" tudósítója igen ér- újzélandi csapatok kemény támadágainak a Donon való átkelését és tüA honvédvezérkar főnöke közli:
zérségi tfizzel hatásosan támogatták •
ik febG dekesen irja le, hogyan foglalták el sokat intéztek a német és olasz köAz elmúlt héten a honvéd hadsereg szomszédos német hídfők védelmét
1
eladók r németek a várost- A német ha-3- telékek állásai ellen El-Alameinnél.
Voronyezstől délre _ a hadsereg réMegszálló csapataink egy része siioz
n'" vezetőség roppant eredeti
terve Ezekben az elhárító hareokban csu- szére kiutalt Don szakaszt egész kipán
a
német
csapatok
két
nap
alatt
kercsen
végzi egy nagykiterjedésű erger, té"' alapján a csapatok észak felől, keterjedéséhen — átvette és megszervezpáncélost
semmisítettek te a folyam védelmét Csapataink meg- dőnek az odaszorult partizánoktói
leten át dél felé kanyarodva érték 60 brit
való megtiszfását
e! a várost és ezzel a hadművelet- meg.
tel halomra döntötték Timöseuko
Német politikai körökben pénteNémet hadijelentés
minden védelmi
tervezetét Timo- ken este megállapították,
hogy
senko egész védelmi terve felborult vannak jelentések, amelyek szerint
Berlin, julius 25. A Führer főhadi- tart Az ellenség minden erőlködése
fe egyáltalán nem érvényesültek a az egyiptomi
hadsereg
bizonyos szállásáról jelentik a Német Távirati visszapattan a német csapatok kemény
Szovjet által kiépített védelmi állá- hadászati
pontokat
megszállott, irodának: A véderő főparancsnoksága ellenállásáról, mialatt az ellenség súlyos veszteségeket szenved. 103 ellensok. kivéve a közvetlenül Rosztov hogy megakadályozzon mindenféle közli:
— Rosztovtól keletre tisztogatjuk séges páncélost semmisítettünk mefi,"
körül emelt akadályokat, amelyek- romboló cselekményt. Német résza terepet a szétszórt ellenséges cso— A volchori arcvonalon s Leninel azután a német tüzérség és a légi ről ezt az intézkedést ugy tekintik,
portoktól. Rosztovtól keletre bázról- grád előtt az ellenség több helyi
jelfegyvernem hamarosan végzett
hogy az
egyiptomiak nem hagy- liázra folytatott súlyos harcban rolegű támadását visszavertük,
ják országukat elpusztítani.
hammal elfoglaltuk Novocserkaszkot
í Rosztovb'an most már csak tiszto— Egyiptomban az ellenség nem in/
Rosztovtól keletre széles arcvonalon
gató harcok
folynak, a városban
mételte
meg hiábavaló és veszteséges
megindult
a
harc
a
Don
átjáróiért.
A
A második front
riekedt
ellenséges
csapatrészeket
nagy Don-kanyarban
Sztálingrádtól támadásait
— A földközitenger! térségben a
Az NST londoni
tudósítójának nyugatra a német és szövetséges csaíöny?*,( füstölik k i rejtekükből a megszálnémet vadászok 1Q ellenséges reDÜlőáron * lók. Arról még nem alakult ki sem- jelentése szerint a második arcvo- patok közelednek a folyóhoz.
— Voronyezstől északra és észak- gépet lőttek le.
helyi * miféle kép — jelenti Ottó von Hey- nal azonnali
megteremtésére irányugatra az ellenség erős gyalogos és
— Málta szigetén harci repűlőgéM
ídebreck Berlinből — h o g y az el- nyuló követelés, amelyet Angliában páncélos osztagokkal folytatta "kísér- pek felgyújtották a lucai repülőtér beelsősorban
a
kommunisták
és
a
foglalt város
milyen'
állapotban
leteit vonalaink áttörésére. A csata rendezéseit. (MTI)
e n y b ^ ivan. A nagy Don-kanyarban han- Beaverbrook lordhoz közelálló kömost n j érvre
toló német hadsereg tevékenységé- rök hangoztatnak,
Mussolini az afrikai hadszintéren
r t f ? iről — amely ezidőszerint a legna- támaszkodik. Ezek a körök azt álri füsfl
Róma, julius 25. A Stefani-iroda ben a Duce néhány órát Athénben
obb éredklődés előterében áll — lítják, hogy az Atlanti-óceánon elhajóveszteségek
alig jelenti: J u n i u s 29-től julius 20-ig a töltött, ahol
.szintén megtagadnak minden felvi- szenvedett
fogadta
Altenbürg
érintik a második arcvonal megte- Duce a marmarieai
hadműveleti athéni német követet,
lágosítást.
Colacoglu
* és *
remtésének
lehetőségét mert az övezetben tartózkodott. Mindennap tábornokot, görög miniszterelnököt
pő é9
Területi kiürítés 1550 tonnásnál kisebb kereskedelmi megszemlélte a repülőtereket, a ha- és Athén polgármesterét. Julius
Or <f
hajókból aránylag még nem KOK ditengerészeti
támaszpontokat, az 20-án délután a Duce leszállt GniIszfanbulT
jelentések
szerint a pusztult el és ezek a hajók teljesen olasz és német katonai kórházakat. donia repülőterén, miután körútján
j
ísp1® szovjet hatóságok
parancsot kap- elegendők arra
Hogy
Csapatokat Kitüntetéseket adott át az 5. olasz több, mint 6000 kilométert repült a
tak Moszkvától, nemcsak a veszé- szállítsanak át a Csatornán. Ugyan- repülőezred pilótáinak. Visszatérő- sivatag ós tenger fölött. (MTI)
lyeztett övezet közvetlen közelében akkor a. szövetségesek
légiereje
levő helységek, hanem a távol fekvő megvédheti
ezeket a
csapatokat.
felvak és
városok kiürítésére is, Arra is elegendő kis hajó áll ren- Szünet az alexandriai francia hajók ügyében
n
a
m i arra enged következtetni, hogy delkezésre hogy az inváziós CsapaVichy, julius 25. A francíai kor-1be. Az afrikai
hadjárat
fejlemé/Moszkvában
nem nagyon számol- tok utánpótlását biztosítsák.
mány pénteken Futain
marsai el- [ nyeüől függ, időszerűvé válik-e e*
nak a német
előnyomulás feltarAz NST londoni jelentése sze- nokletével fontos ülést tartott La- a kérdés vagy |em, azonban a frantóztatásának
lehetőségével. Az ilsemmi oka sincs
rint, az angol fővárosban vasárnap cai miniszterelnök közölte, hogy a Via kormánynak
letékes" hatóságok
felszólítást inkommunista tömeggyűlést
rendez- Washington és Vichy közötti meg- arra, hogy eddigi állásportját megtéztek a lakossághoz, hogy hagyja
beszélésekben az alexandria i fran- változtassa. (Bud. Tud.)
nek a második frontért,
, el otthonát, és lehetőleg összes vacia
hadihajók sorsáról szünet állt
gyonával együtt meneküljön.

Dontédseganft voroimczstm űélrc átvette
[
a Don védelmet

Ausztrália

A kolhozokat kiürítik, az állatóV a t pedig
elhajtják.
A lakosság
—
' [több helyen vonakodik végrehajtani a parancsot és az erdőkbe, meSekül. Több helyen véres összetürésekre került sof a hatósági közercn?R 4
®s a lakosság között, igy többek
ierg V '"ott Nikolajeveska kozák faluban
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Az NST. tudósítója arról ad hirt.
hogy a keletázsiai, hadszíntér nagy
események
kialakulásának jegyében áll. Az ausztráliai harcvonaton
a japánok u j hadműveleteket készítenek elő. Ismét azzal lehet számolni, hogy az ausztráliai hadszíntér
jobban
előtérbe nyomul a keleti

Vorosiiov Londonban járt T
Genf, jülius 25. Az Interinf. jelenti:
Semleges diplomáciai körök állításai
szerint V o r o s i i o v szovjet tábornagy a legutóbbi napokban Londonban
járt, hogy vázolja a szovjet hadsereg
kétségbeejtő helyzetét és az angoloktól "és áz észákamerikaiaktól azonnali
hathatós segítséget ké'ien. (Jg> vélik

továbbá, hogy Vorosiiov a legnagyobb
nyomatékkal mutatott rá a helyzet
komolyságára. Hogy semleges diplomáciai
köröknek ez az értesülése
mennyiben fedi a valóságot, azt mindenesetre nem lfihet megállapitam,
(MTI)

Csökkent a szegedi
választópolgárok száma
k központi választmány összeállította és közszemlére teszi
ki a szegedi országgyűlési képviselőválasztók névjegyzékét

tani. A panaszokat a központi r'blasztmány felterjeszti a közigazgatási bírósághoz s azoknak elbírálása után a jövő évre most összeállított országgyűlési kép viselő választól névjegyzék jogerőssé válik. A
végleges névjegyzéknek egy példányát a polgármester,
egy példányát a rangidős szegedi közjegyző,
egy példányt pedig a városi levéltár fogja megőrizni.

Elfogták a domaszéki vílfák

fosztogatóit

(A Délmagyarország
munkatársitól) A rendőrség éhofsége az igái'
ságszolgáltatás kezére juttatta *
domaszéki villák fosztogatóit. Már
a mult év decemberében több 'domaszéki lakos jelentette, hogy ismeretlen tettesek behatoltak a bezár*
lakásaikba és minden elmozdítható
értéket elemeltek.
A betörések »
téli hónapokban
folytatódtak, t 1 '
vasz elején pedig m á r valósággá*
napirenden voltak a botörések Go"
maszéken. A károsultak között többen voltak olyanok, akiket űlönböző időpontokban kétszer-háromszor
is meglátogattak.
A rendőrség figyelni kezdte 8
villák környékét, a betörők azonban megneszelhették a dolgot, már*
május óta
több
villafosztogalá 0
nem fordult elő. P á r nappal ezelőtt
az alsótanyyaí lovas rendőrőrsnek
feltűnt több gyanúsan
viselkedő
fiatalember. Nyomozni kezdtek utánuk, majd, amikor bizonyos terhelő
adatok jutottak a birtokukba, H0"
kisérték a gyanúsítottakat és vallatóra fogták őket.
Kihallgatásuk
során kiderült, hogy
valamennyi
domaszéki villab'etörés az ő lelkiismeretüket terheli.
Beismerték
is. hogy rengeteg ruhaneműt, háztartási cikket, élelmiszert és berendezési tárgyat lopkodtak össze.*'*
elmnlt hónapok alatt és ezeknek:
Esak egyreszét értékesítették- A
zsákmány másik részét meg
lállák a betöTŐk szállásain padláson. pincében elrejtve. A sok ff8*"
d a sági és háztartási eszközön kivi"
sok ruhaneműt, ezüst evőeszközüket találtak a nyomozók az összelopkodott holmi között, még nég?'
lámpás rádiókészülék is akadt
•
zsákmányban.
A rendőrség a zsákmányt lefoffInlta és a beidézett károsultak közül eddig Kopasz Ferenc, KqhamA
Rezső. dr. Vajas István és dr. Vavf
Nándor Ismertek rá a.
bűnjelekbe*
a saját holmijaikra, amelyeket hónapokkal ezelőtt lopott el tőlük"
négytagú bűnszövetkezete
A beismerésben levő v á d l o t t a k ' 0 *
névszerint Szélpál Antalt.
S W j
Ferencet, ifjabb Szélpál István^ 0
Székos Józsefet a rendőrség elő* 0
tes letartóztatásba
Helyezető és
bűnügyi vizsgálat befejezése TB^
valamennyiőjüket
átadják
ügyészségnek.

{'A Délmagyarország
munkatársá- tűs 31-ig lehet panaszt
benyújtani
tól) A központi választmány szom- a közigazgatási
bírósághoz s ezebátoű délelőtt tartotta a városházán ket a panaszokat a központi vá(tr. Tóth Béla helyettes polgármes- lasztmány elnökéhez
kell benyújter elnöklésével rendes ülését. A választmány ezen e% ülésen vizsgálta
meg az 1943. évi országgyűlési képviselővélasztól
névjegyzéktervezet
ellen benyújtott felszólalásokat s
azoknak jogosultságát, akik ebben
Kedden Szegedre érkezik a munkaközvetítés államosításával megaz évben 'érték el a
választópolgári
bízott minisztériumi főtisztviselő
jogosultságot adó korhatárt. A fő
jegyzői hivatal megállapítása sze(A Délmagyarország
munkatársá- pontokkal rendelkező vidéki szerverint ezt az életkort 1543-an érték el. tól) A munkaközvetítő hivatalok zeteket. Valószínűnek tartják, hogy
A központi választmány ezek közül államositásának ügye közel két esz- ezeknek a területeknek területe azoiOS-nah állapította meg jogosultsá- tendő óta napirenden szereplő kér- nos lesz a kereskedelmi ós iparkagát • elrendelte ezeknek felvételét dés. Ezzel kapcsolatban az előké- marák működési területével.
a választói névjegyzékbe. Ezenkívül születek ideje alatt számos hivata
A mnnkaközvetitő hivata'"k á"a72 jelentkező kérte felvételét a név- los nyilatkozat hangzott el és közmositásának
előkészítésével
dr.
jegyzékbe s a központi választmány lemény látott napvilágot, amelyek
Qortvay
György
miniszteri
tanáa kérelmezők személyi adatait meg- bőségesen kifejtetek. Hogy miért
csost, az állami munkaközvetítő hivizsgálva 53 személy felvételét, ren- van szükség a munkaközvetítés
intéz- vatal kiváló szociálpolitikáé igazgadelte el.
ményének korszerűsítésére. Az indoA névjegyzéktervezet április 15 kok között a legfontosabb ai, hogy tóját bizták meg illetékes helyen.
György dr
Szarka
tői 3<Mg közszemlére volt kitéve s a illetékes tényezők a mai társadalmi, Dr. Qortvay
Gyula
munkaügyi
titkár
társaiégátervezet ellen ez alatt aa idő alatt szoaiális, gazdasági és munkaviszoban kedden Szegedre érkezik, hogy
részben felvétel, részben kihagyás nyok mellett
megengedhetetlennek az államosítás ügyében tárgyalósomiatt 83 felszólalás érkezett be. A tartják, hogy a munkakeresők és
felszólalók közül négyen u névjegy munkaadók a különböző jellegű és kat folytasson a város polgármesteiékből való
kihagyásukat
kérték szervezetű mnnkaközvetiő Irodák, rével .Gortvay miniszteri tanácsos
életkörülményeiknek
megváltozása hivatalok és intézmények egymástól szegedi tartózkodása során megteMnnkaköz'elköltözés, katonáskodás stb.) mi- lényegesen eltérő közvetítő rendsze- kinti a városi Hatósági
vetitő
Hivatalt
és
felkeresi
a muna t t A felszólalások megvizsgálása rében a bizonytalanságnak
legyetek kaközvetítéssel foglalkozó szegedi
után a polgármester azt javasolta, kiszolgáltatva.
Szükségesnek tartják
Hogy a 83 felszólaló közül 81-et ve- hogy ezen a téren központi irányí- szervezeteket, testületeket és egyegyen fel a választmány a névjegy- tás mellett országszerte egységesen sitleteket is.
séhbe, mert ezeknek a jogosultsága működő munkaközvetítő hivatalok
* bemutatott okmányok alapján két- teremtsenek munkalehetőségeket a
ségenWvü! megállapítható. A köz- munkavállalóknak s biztosíthassaponti választmány a főjegyzői hi- nak munkáskezeket a munkaadók- cipészmunkások és £iuvatal által Összeállított és a polgár- nak. Ebben az elgondolásban bonta- tanoncok
mestef által előterjesztett
ideigle- kozik kí az egységes állami munka{elvétetnek.. SZEGEDI CIPÉSZnes névjegyzéktervezetet átvizsgálta közvetítés intézménye, ami megvaIPARI SZÖVETKEZET, Kos§ a felszólalások az nj jogosultsá- lósulás esetén természetszerűleg azsuth Lajos sugárút 34.
360
gok megvizsgálása után ugy határo- zal a következménnyel járna, Hogy
-mt„ Kegy a jövő évi
névjegyzékbe mindenntemfi
magán vállalkozási, j
M4 egyént vess fel, viszont 602-t ki- egyesitlefl, szervezeti, testületi é«
Rendeletek
Kagy, 531-et azért, mert jogosultsá- hatósági mnnkaközvetitő intézmény
gukat nem igazolták. 32-t pedig automatikusan
a hivatalos lapban
megszűnne.
azért, mert jogosultságukat különBudapest, julius 25. A hivatalos lap
böző okokból, például jogerős Ítélet
Az u j rendszerre való áttérés elő- vasárnapi száma közli a közellátás
folytán elvesztették, négyen nedig készületeit irányító
kormányhafó- ügyi miniszter rendeleiét arról, hogy
elköltöztek Szegedről
sági szervók az elmnlt időkben több. hatóságilag kijelölt lisztnagykereskoa dők (elosztók) kötelesek örleménvrak'A központi választmány ezek után ízben behatóan tanulmányozták
Hatósági
Mnnkaköevetitb tárkönwüket 1942. évi julius 26 án 24
ŐsSüe'álllfötta a jövő évi országgyű- szegedi
Hivatal
intézményét
s
a készülő tör- órakor fennállt állapotnak megfelelőlési RpvieelőválasztM névjegyzéen lezárni. A hatóságilag kijelölt lisztket, amelyben 98-287 választó szere- vényjavaslat alapelveinek nagv ré- nagvkereskedfik (elosztók) kötelesek a
pel. Tekintettel arra. Hogy az idei sze a szegedi VATOSÍ hatósági mnn- telephelyük szerint illetékes forgalmi
országgyűlési
képviselő vél s«zfó! kaközvetitő Hivatal kitűnő eredmé- adóhivatalnak 1942. évi augusztus 5-ig
névjegyzékben 33.375 név van. meg- nyű működésének eredményeit ve- lis/.tfajtánkint részletezve bejelenteni
állapítható, hogy o jövő évi név- szi figyelembe. Az előkészítő mun- a búzadarából, nullásüsztekböl egysé
ges huzakenvér-Hszthő! és egységes
jegyzékben szereplő
választópolgá- kálatok gyors ütemben folynak « rozslisztből 1942. évi julius 26-árt 24
rainbzio"- órakor meglévő készletüket, továbbá
rok száma az ideinél 88 at kövesebb. legutóbb Kállay Miklós
A névjegyzék összeállítása ntán a elnők bejelentette. Hogy a murks- 1942 julius 26-án 24 óra előtt • malHannover, julius 25. Szomb®!^
központi választmány elhatározta, kösrvetités államosítására vonatko"• mok által feladott és esak arután ér- kr/dték meg a hannoveri uszoegT ^
hogy a névjegyzéket megküldi a törvénytervezetet legkésőbb az <*•<•ve/olt azt a lisztmennviséget. amelyet kétnapos nemzetközi jubileumi
polgármesternek, valamint a járás- folyamán a törvényhozás elé krrii. a malmok a megállapított áron szá- versenyét. A verseny első
uétnel Seh rödernek sikerül visszaV-.
bíróságnak 8 elrendelte, hogy ngv Értesülésünk szerint * terv as. hnry moltak el A rendelni kihirdetése napián tép életbe.
nia e 100 méteres gvoruszásban a ,
a városházán, mint a járásbíróságon a nagyobb szervezetű és eddig le ki
gyár Elemérinek a legutóbbi r c r e , s .
augusztus 3-től 80-ie közszemlére te- elégítő eredménnyel működő hatóA Budapesti Közlöny vasárnapi gért. Eredménvek: 100 m gyorsúszó .
gyék azt fei. Ezzel kapcsolatban «« sági munkaközvetítő HirntaloV-H számában megjelent s kereskedelmi és 1. Schröder fKiel) 1:01.5, 2. Élem^
érdekelt választópolgárokat hirdet- mint példán! slsősorban s szeged" közlekedésügyi miniszter rendelete a (Magyarország) 1:02.1. 3. Tátos "
y
ményben tájékoztatja majd a város államosításkor
átveszik at állam' könyvkereskedők tankönyvvel való el- gvarország) 1:02.1, 400 m
s már most közli, hogy a névjegy- szervezetbe, illetőleg ezek köré épí- látásának szabályozásáról. A rende- 1. Tálos 50017, 2. Lchmann 5:10.8. zékből való kihagyás miatt mínusz- tik majd ki as egye* körül* 4 ' V-ty let szerint kereskedő tankönyvet kizá- .Végházi 5:11.2. 4. Laskovszky 3:1'200 m mellúszás: 1. Kllnge 2(43™-.
rólag olyan kereskedő részére
Szegedi 2:50.7. 3. Temke
Ciiltnthat ki. aki az erre a eélra előirt névjegyzékbe fel van véve. kivéve
< közvetlen fogyasztó részére való
i rófttp-IAtekftr Ú
ladást V rendelet rész»' ••lesen előírja
hogy a kereskedelmi ** iparkamarák
f l a r h o v l c s <*? ü á f i í w i s z e d e d , Teieíon í
KESERŰVÍZ
4)1*1 HgictelÜUtndé i. -iu|iyz4kb* va,ó
Ma i ina- raktár t
Oleaó áx!
Réaalet'
felvételt kik é« k o a w Ehetik

Az államosított munkaközvetítés

Szabászod,

Német-magyar
uszómérközés

RADIO - KERÉKPÁR - VARRÓGÉP
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'Ünnepélyesen fogadták a keleti frontról
hazatért szegedi honvédalakulatot

(A Délmagyarország mnnkatársár jelen. Az érdeklő közönség nagy számjlól) Jelentette a Délmagyarország, ban keretezte a teret .
S t o m m vezérőrnagy elvonult a
Fogy szombaton délelőtt a pályaudvaJron ünnepélyesen fogadják a keleti téren felállitott katonák arcvonala
1
frontról hazatért egyik szegedi hon- előtt, majd beszédet intézett hozzájuk.
í védalakulatot. Információnk ugy szólt, Üdvözölte őket abból az alkalomból,
(hogy a honvédek vonata délelőtt 10 bogy megtértek arról a harctérről,
jóra tájban érkezik Szegedre s ekkor ahol egész Európa boldogságát és sza,, , + lesz az ünnepélyes fogadtatás. Ebben badságát biztosítják a harcoló szövet'
i'ál a z időpontban nagy közönség jelent séges csapatok. A szegedi honvédek
ár vawf* m e g Szeged-pályaudvaron, hogy ün- igaz magyar becsülette] állták meg
betÖrére| nepelhesse a hazatért honvédeket, az helyüket ebben a küzdelemben.
Dr. T ó t h Béla helyettes polgárköíw' ünneplés azonban elmaradt,
mert
ikiket $ amint kiderült, a katonavonat már reg- mester a város hatósága és közönsége
••/nr-hán R e l 7 érakor befutott és a honvédek nevében intézett beszédet a hazatért
egyrésze nyomban be is vonult a lak- honvédekhez. Hangoztatta a helyettes
polgármester, hogy a szegedi honvé. . KcJ/anyába.
dek példaadása tanúságtétele az igazi
Jni
honvédszellemnek, amely nemcsak a
1
A
botSrí '
déleiffttről elmaradt ünnepséget kötelesség teljesítését vállalja, hanem
1
loHÍ
délután 5 órakor tartották meg a alkalmat talál az egyéni vitézség és
* + L J Honvéd-téren. Pontban 5 órakor ér- a haláltmegvető bátorság kifejtésére
1 1
i atkezett meg a térre a hadtestparancs is. Az ünnepélyes fogadtatás befejezén8P
í J ' n o k képviseletében gróf S t o m m Mar- seként a hazatért honvédek diszmenetdof(
reD !:reH vezérőrnagy. A polgári hatóságok ben vonultak el gróf Stom vezérőrfejrészéről dr. T ó t h Béla helyettes pol- nagy és a polgári hatóságok képvisejgármester és dr. S z é c h e n y i Tstván lői előtt.
I fiOrszágmozgósilási kormánybiztos volt

Elakad
a szegedi közigazgatás

Napokig nem működött az iktatö — A mutató
hetekkai van elmaradva — A segédhivatalok
nem győzik a munkát

ná

h«
pv'j

Mti

vá1<''(

(A Délmagyarország munkatársától) A városi közigazgatás
menete akadozik. Nem a nagy ügyekre gondolunk, melyeket a városvezetőinek
állandó
nyilvántartása
lart számon, hanem a mindennapi
ügyekre, a város polgárainak aprócseprő kis bajaira, melyek
csak
azoknak fontosak, akik
a város
hatóságának segítségét várják.
A hivatali ügyintézés alapfeltétele az, hogy a segédhivatalok kifogástalanul működjenek. S a városi közigazgatásnak ez az alapja
rendült meg. Nem, vagy
alig működik az iktató hivatal,
az ügyeknek" nyilvántartása —, közigazgatási nyeíven
a mutatózás elmaradt,
az iktató m u n k á j a ugy döcög,
hogy ha a fél hétfőn n y ú j t j a
be
kérelmét, akkor kérvénvét sürgetni kell. hogy csütörtökre, vagy
péntekre az előadó íróasztalára kerüljön;
A felek mulató hiányában
beadványaikról
számot
nem kapnak",

jának munkáját
nem
akasztotta
meg. A szegedi árviz idején a város 6800 háza közül 268 maradt
meg lakható állapotban, — de az
iktatóhivatal
akkor is
működött
s most juliusban
volt négv nap,
hogy az ügyosztályok nem kapták
meg az érkezett darabokat, mert az
iktatás munkája a nagy restancia
miatt elmaradt.
Ilyen fennakadásra
nem
volt
még példa s ezt az állapotot tovább fenntartani. a közérdek sulvos
sérelme nélkül nem lehet. Az emberek tömegei jártak hiába előadókhoz és ügyosztályokhoz keresve, kutatva lihegve és loholva foeadvánvaik után s nagy siker volt,
ha két nap alatt meg tudlak találni aktáiknak — nem elintézését,
hanem
számát.
A
legsürgősebb
ügvek igy négy-öt napi hátránnyal
indulnak. Az iktató hivatalnak ez
a kihagvása
és rendszertelensége
természetesen még sulvos vitákat
is idézhet fel. Az
iktatókönyvet
mindennap le kell zárni s hivatalvezető aláírásával kell hifelesiteni,
— hogv történt ez az aláírás és
hitelesítés a szünetelés
napjai
alatt, azt nem tudjuk, de félve kell
arra gondolni, hogv a fellebbezések
vagv határidős beadvánvok érkezésének idejét vitássá lehet
maid
tenni, ami kiszámíthatatlan bonyodalmakat kelthet még az érdekeltek számára.
Az iktatónak" ehhez a korszerűtlen működéséhez iárul a mutató
vezetésének elmaradása, a levéltá-

az ügyosztályokat kell terhelni ők
azzal is, hogy megtudják, milyen
aktaszám alatt keressék kérvényeiket.
L á z á r György az árvizTŐl irt
visszaemlékezéseiben megírja, hogy
a szegedi árviz a városháza iktaló- ri szerelések elhúzódása.

Belvársoi Mozi

afl" i

Csak felnőtteknek l — Vasárnap
és hétfőn utoljára, — A nagysikerű, vidám magyar film.
P A G E R legjobb szerepe?

Egy leány
elindul

PÁGER. MEZEY. S Z E L E T Z K Y
CSORTOS,
MALY,
GÓZON
BERKY. RÓZSAHEGYI.
Vasárnap 3. 5. 7. 9. Köznap 5, 7, 9.

a

leíró-

Július 27-én hétfőn N Y I T U N K !

K o r z ó

M o z i

Reprizre Köztük mindenki sürgetésére az országos sikerű

PÁGER

filmet

9r. Kovács István-'

a többi szerepekben :
S I M O R ERZSI—TÓTH
JÚLIA,
LADOMERSZKY MARGIT
R A J N A Y G Á B O R - P U S K Á S TI.
BOR, M I H Á L Y F F Y
vitéz
BENKÖ GYULA.

személyzet hiányossága s teljesít- D B I M A G Y A R O R S Z A O
ményének késejdelmeskedése,. ami V a s á r n a p , 1942 j u l i u s 2«.
együttvéve
a közigazgatás segédszolgálatának kaoszára vezet.
Az iktatóhivatal bevált és tapasztalt tisztviselőit — nem tudni mi
okból
elvezényelték s az oda beosztott tisztviselők nem rendelkeznek annyi tárgyismerettel és gyakorlottsággal, hogy pótolni tudják
az elődök munkáját. Már pedig
nem elegendő létszámú, de begyakorlott tisztviselőkre is szükség van
a segédhivatalokban, mert ha a
segédhivatalok nem működnek hibátlanul, akkor az
érdemleges
munkát végző tisztviselők munkaidejük nagy részét az
előiratok
felkutatásával kénytelenek eltölteni — akár már most is megtörténik —, de ezenfelül a közigazgatás
gyors és közvetlen intézkedésének
alapfeltétele inog meg.

Ismerve dr. T ó t h Béla ptolgármester helyettes urnák szaktudását és energiáját,
remélhetjük,
hogy hamarosan vége lesz annak a
segédhivatali kaosznak, ami
ma
nehezíti és akadályozza a közigazgatás menetét

Csányi Piroska:

Sóországban,
125 méter mélységben
a föld alatt
47.000 darab korondi agyagedény útban Németország fele..,
(A Délmagyraország
munkatársá- kért, hogy kannáját letehesse. Aztán
tól) Szováta a napsugarak gyűjtő- bányászlámpákbal kerül elő ismét,
medencéje, állítólag így melegszik kanóccal gyújtogatta a lámpákat «
fel 45—50 hőfokra az európai hírű közben beismerte előttünk, hogy
sós tó is; nem Csoda hát, ha hőhul- megkapta a bányafelügyelőség telám idején kibírhatatlan hőség ve- lefonüzenetét; szabad az út szászi be magát a Medve-tó völgyébe. munkra a sóbányába.
Ilyenkor bizony a Tisza hüs hullá— A románoktól ittmaradt
még
mai után sóhajtozik az idevalósi, három fehér vászongúnya,
előhozmert a tó felforralt vize gyógyulást zam? — érdeklődött indulás előtt
nyújt ugyan, de hűsítő hatása nin- Kacsó bácsi a bányaőr, miközben
csen. Néhány forró nap nekem is huncut mosolyai fényes apró szejutott szovátai üdülésein alatt 8 az mében
vizsgálgatta a
társaság
egyik kánikulai délutánou kedves hölgytagjainak öltözetét.
társasággal hűsülni indultunk Pa— Merthogy mindent belep a sé,
rajdra, a sóbányába...
az oláhok fehér maskarát húztak az
Erdőko«zorúzta
begyek között, idegenekre, — magyarázta aztán.
szerpentinútakon robogott velünk a
— Nüluk^is én voltam itt az idegépkocsi és a vidékben gyönyörköd- genvezető», — teszi hozzá kis büszve észre sem vettük, s máris Pa- keséggel hangjában és szétszórja a
rajdon voltunk. Parajd a visszatért három bányamécsest a társaság
területek egyik leggazdagabb sóbá- férfitagjai
között Majd
bevezet
nyája, kiaknázása azonban nehezen bennünket, gyanútlan látogatókat a
halad, mert vasnti összeköttetése fabódéba s elénk tárulnak nyomnincs 8 csupán egy kis keskenyvá- ban a sötétségbe vesző, nedves fagányú *kávémasina« hordozza a ha- lépcső-fokok.
talmas sótömböket le, a széke.'y kör-! — Csak tessék vigyázni, amíg a
vasút összekötő állomásáig, Parajd levegő hatása tart, addig a lépcsők
jelentősége tehát, háttérbe szorul az síkosak, — figyelmeztet az öreg széugyancsak visszatért Aknasziatináé- kely, aztán folytatta önvallomásait;
val szemben, amelynek
szállítási
— Háromszor voltam nyelvvizslehetőségei sokkal jobbak.
gán s mind a. háromszor megbiik-

Kacsó bácsi
három nyelvvizsgája
Mégis igen érdekes és tanulságos
órákat töltöttünk el a parajdi sóbányában, érdemesnek tartom beszámolni róla. Alföldi ember számára,
aki a sót Csak a sótartóból ismeri,
Parajd egy külön világ, olyan meseszerű utazást jelent Sóországba,
amelyről regélni lehet. íme?
Gépkocsink megállt a >J6zsefitárna* bejárata előtt. Fából készült,!
j barakkszerű épület, körülötte csend
s a nyári koradélután pilledt forró-'
•sága. Kiáltozásunkra
csakhamar
| előkerült egy öszbajszú, *harisnyás<\
öreg székely, vizesborsóval kezében. A közeli erdőből hozott friss, j
hideg
forrásvizet
s engedelmet

» e c í i e n y i
m o i i
Ma és bolnap utoljára!

Őnagysága titkára
a humor és a boldogság filmje!
Főszereplők:
GUSTÁV FRÖHUCH, THEO
L1NGEN, FITA DENKHOFF
Kisérő műsor:
A simüveszet maoasisHQisia
a legkitűnőbb sitanárok szereplésével.
Tisztelettel közöljük kedves közönségünkkel, hogy julius 28—
augusztus 7-ét bezárólag renoválási

szandetfarinnb!

a só kn.zervatja
ÍOBLM AGf AflURSZAG lalkózás,
s az egész embert- Csak rá

faíáruáp, 1Ü42 jullns 26.

tám, — mondja büszkén. — Mégse
küldtek el, mert senki sem ismeri
ágy a bányát, mini éri . . .
Kacsó bácsiról csodálatos dolgok
derülnek ki: 60 esztendős- még ötvennek sem látszik Ugyan és 14 éves
kora óta a bánya szolgálatában áll.
Volt vájár és csillés, később bányaőr lett és *idegetiveeető*. Nincs a
bányának olyan tévútja, amit ne
ismerne jobban, mint a tenyerét s
naponta nyolcszor-tizszer
is megteszi le és fel mínd az 528 lépcsőt, am:
a tárna mélyébe vezet. Micsoda szív
tüdő ke]! ehhezí — jegyzem meg,
mire büszkén r á v á g j a :

— Magyar szív!

2 0 tonna s6t
bányásznak naponta
A falakon eleinte csöpög a nedvesség és csupa fehéren csillogó
lóvirág mindenütt, ahová nyúlnak.
A lépcsők veszedelmesen Csúszósak
* a karfa is síkos/amibe kapaszkodhatunk. De 3(1—40 lépcső után elmarad á külvilág légköri hatása, szá
raz, erősen sós levegőt szippantunk
és a falépcsők nyikorgósan szárasak. A bányamécsessel megvilági
tott falak szikráznak a sótól s min
Jen fordulónál bevésett szám mnttaja, hány fordulót tettünk meg le
félé. Az egyik báttyászlámpát a
nagy galéria szélén hagyjuk s most
következik a meredekebb lépcsősor
4 bánya szívébe . . .
Bgyfé hűvösebb lesz s valfcmeny
nyien fellélegzünk: a forró földi
világ mögöttünk maradt ée a sötétben fs csillogó Só birodalmának
bős 'üdülőhelyére* értünk.

• — Nem fogunk é nagyon fázni
idalentt — kérdezi egyik óvatos
útitársam. —
— Ha fáznak, majd
elindulunk
fölfelé s akkor az 538 lépcsőtől

ugyantsak melegük leszi

Hnsz pere alatt leérünk a tárna
mélyére. Útközben szórakozunk áz
évszámokkal,
amelyek
egy-egy
újabb ákna megnyitásának dátumét mutatják. Gsak a Világháború
alatt nem vésték be az évszámokat,
a hánya fölött tehát nyomtalannl
tűnlek el az első Világháborús esztendők . . .
A bánya csöndes. Délnán nem
dolgoznak a munkások, reggel 6
órától délfftán á-lg egyfolytában
folyik á só aknázása, nap: S órai
munkaidő alatt. A bányái án 86
munkás dölfontk « naponta 20 tonna sót aknáznak kb Hszeri »t fize
tik őket, akkordban dolgoznak a
föld mélyében . . .
Mennyit keres egy-egy bányamunkás
faftfotttác
kérdezzük
s ha a rendkívül nehéz munkára
gondolunk, — a románoknál a legsúlyosabb büntetések kösé tartozót!
re ba sóbányára Ítéltek valakit, —
biíony nem tiúgyr.f szívderítő a vá'•áSÍS!
;!

— 150—180 pengét . >

t)e Kácsú M m a ' j hú' derűlátó
természetű. megvigasztal bennünket azzal, hogy igén egésmégés fogtíttrányos

és

ólaidé

hordók

kaphatók

F o g a s n á l
Szeged, KűlsS CéOflgfádls.-üf 15.

a tüdőt előtt * munkások előtt, akik félkell néz- napjukat éhben a. sfri sötétségben
ni az öregre, Kogy igazat adjunk töltik el egész életükön át, késő
neki. . .
Öregségükig . . .
Majd megtndjnk, hogy 125 méter
Megtekintjük még n Csille-járamélységben vagyunkFélve
pillan- tot és a felvonót, amely a sótömbötunk fel arra a gyufaíáugnak tet- ket emeli magasba. Odafent, a napsző kis világosságra, amit a galé- világon nyolc ló húzza a
felvonót
rián, 116 méterrel a fejünk felett egész délelőtt, amíg a munka tart,
hagytunk
vissza . . .
És néhány Valami kis fény dereng a felvonó
percnyi némasággal tisztelgünk azok nyílásánál s felébreszti bénnünk a

Bertrcm de Born :*
Eloge de la guerre

Á háború dicsérete
Áldott Húsvét, Újult idd,
Jóvitések minden
vágya.
Mikor zöldbe fordul mező,
S száz madara kiabálja
Vidámságát gyepes
rétnek.
Buzdult szívvel
köszöntelek!
Nincsen ennél szebb s jobb életi
Virágos fák, zöld levelek
Alatt ütni díszes sátrat
S nézni havsimént, ha vágtat

A nap már lefelé Indul a hegyek
ormán, amikori felkerülünk s tovább
robogunk Korond felé- Korond *
székely agyagipar központja, sokat
fejlődött az utóbbi másfél év folyamán- Szervezettség, egységes irányítása látszik r a j t a . Az a 60 agyagiparos, aki szövetkezetbe tömörült
itt, ma már szépen megél munkájából. Azelőtt csak Bethlen
Mária
grófnő, az erdélyi népművészetek
apostola törődött velük s házalt
árúikkal . . . Ma m á r másként van"?
Németországba
szállítanak s éppen
most indnl az évi kontigens: 17.Odú
darab különféle agyagedény.
Már
együtt van a sokezer *títkos korsó*,
a sok kis esobolyó, bögre, váza, hamutartó, tálka és egyéb hasznos,
kedvelt holmi, amit a szorgalmas
székely kezek formáltak a g y a g b a . . .
Megtekintjük a székely 'herendiüzemet*: az agyagedény-gyárat tóBélerdólyből
elmenekült
székely
munkás h a j t j a a formáló-korongot70 agyagkorsót mogtísinál naponta
- havi keresete 150 pengő körül mozog. Megelégodett a sorsával s boldog, hogy Korondra jöhetett
Az edények primitív mintáit sappadt székelyasszony festegeti
másik teremben. H a t gyereke és özvegy édesanyja számára keresi ve*
le a kenyeret . . . A szó g y a k o r t a "
értelmében csak a kenyeret. mejj*
mire telne még havi W pengőből* . . .
Sajnos, a szegénység még mindig nagy úr a székely falvakbanAz elmúlt 20 esztendő nagyon taszerényítette az elárvult
s z é k e l y e k e t ,
ie a lelküket mégsem tudták m®?"
cörní, lerongyolni . . . A tnégssallas
•vei alatt is agyagedényekre
álmod•ük a szebbnél-szebb magyar
wn'
Iákat . . • Ma már mindent mcgta®*
a kormányzat, hogy életszínvonal^
kat emelje s örömmel tölti el okc
az is. hogy a külföld előtt d o J J
rueutálhatják a magyar n é / , , é ' %
gazdagságút, kincseiket, amelyéke
senki seffl vehet el tőlük soha!

Az ae öröm, ha egy nagyút
Elsőnek tőr ellenségre
S hol a baj a legjobban dúl
Odafordul
segítségre.
Vitézségről adva példát,
Igy követik
vízbe-tüzbe
S ki ily harcot még nem élt át
Ellenfelét tíz most űzze.
Mert jóhire csalt annak van,
Ki megállja helyét harcban.
S hol az élek összecsaptuk,
Cifra sisak, tört kard száza
Hever szerte s piros pajzsnak
Zúzott arcú holt gazdája.
Holton halott s holthegy alól
Félholt hörög, jaja jajdul,
Kt szivében nemes vér folyl
tVedd Jd részed most a bajbuli
Bontsd a fejét, törd a karját,
Szebb a halál, mint a rabság/»
fin mondom azt; oly íst nem nyújt
Sem dús asztal, sem tűzifái.
Mint hallani: baljós hUJ-tiUjt,
Ha tart, a tánc, a viadal.
Hallani: mint nyerít, vissza
L6, ha ura földre zuhant
S nézni a vért, mint feli*szo
A ssömjas, száraz torkú hant
Nézni holtat
átalverve
Véres sárral bekeverve

Fordította:

visszatérés vágyát. Kacsó báésí
kristálysót szerez számunkra a bányászok *titkos< kamrájából, aztán
elindultunk az 528 lépcsőn feáfelé.
Csodálatos a napfény vonzó ereje?
az, aki a harmadik emeletre nem
képes gyalog felmenni, most égésű
szépen bírja a töméntelen lépcsőfok
megmászását . . . Igaz, hogy Kacsé
báEsi megy előttünk bányaméesesével s ő már nyolcadszor tesZl meg
ezt az úta ezen a szent napon! A»
ő öreg székely szíve bírja, min*
ahogy elviselte az elmúlt 20 esztendőt is . . . Hallgatagon követjük,
panaszkodni szégyelnénk előtte . • •

| Korond, a székely Herend

Szívem ujjong, hogyha látok
Jószágmentő, riadt népet.
Amely futna s pokol, átok?
Hátukon a jóvitések.
Vájjon szebbet vón ki látottt
Etös várat vini bátran,
S nézni, mint a külső sáncot
AtnUépik vérben,
lángban,
Nézni, mint a meredeken,
Pajzsos harcos vívva meg yen

fn mondom azt: oly ízt nem
Sem dús asztal, sem tüzltat.
Mint hallani: baljós huj-hu.it
Há tart a lánc, a viadal.

Egy munkaszeretö nőt
'teresek 26—44 évesig, aki főzésben és háztartásban perfekt- —
Bármikor jelentkezhet, Szeilgtrád
János Szeged—Alsóközpont.

nyújt

ÜVEG ÉS POKCELLAN, WSZMb'
ARUK, SPECIÁLIS
MADÁCSY

LÁSZLÓ

* Certraoií de Bora a legnépszerűbb francia trubadúr vólt.
1140-ben szülelelt é> 1215 körül balt meg. Változatos és mozgalmaéletet é l t Dante a Divlna^ CométHában halhatatlanságot adott neki
(Fokol. k X V H . 118-142.).
Bertrand de Borfl a háború regőse. Dalaiban a trombita zene
és a harcidobok félelmetes üteme dobban. Tzzig-Vérlg katouakölfő. t
ml Balassa Bálintunkkal, lelki rokoniban van. Az itt közölt kö'
te m"é«y témája
témája. és
férfié^
ésalaphangulata
alaphangulataugyanabból
Ugyanabból
a
— aa^-nagyszerű
ijra)|i m a g f H r
mely századók tüultin az el„ő
utánaybot született,
tóftaakőltŐtteúéetóí férfiú3 %úe«. Vitéz énekekreihlette

képkereteié*

Tóth

l*t*»»»

Tisza Lajos körút 46. Nemzeti Í W j ^
rékosság tagja.
Előkelő budapesti selyem és pam«t'
szövőgyár keses őskeresztény

helyi képviselőket.

Ajánlatok »Vönnv4 eladás* Jei
nüŰOLF NtOEÉE-hőz, étatapoM-

Erzsébet körút 23. k ü l d e n d ő t

& hatáság fáilralllaö hírt eröíaharmángí a Közellátási miniszterlumtál
a szegedi herhocsisohnah
Ofabb érvcK és ellenérvek a viteldíj- es taxaméter-vitában
(A Délmagyarország
munkatársáfól) Részletesen ismertettük lapunk
hasábjain azokat a közönség köréből eredő panaszokat, amelyek szóváteszik bogy a bérkocsisok gyakran túllépik az előírt tarifát. Meg
szólaltattuk ebben az ügyben a bérkocsisipartársulat
elnökét, Vörös
Ferencet is, aki kimutatta, hogy az
élet általános drágulása közepette
ők még mindig a harminckét évvel
ezelőtt megállapított
díjtételekért
knytelenek fuvarozni, holott már
ismételten kérték a fuvardíjak méltányos felemelését Azt is hangoztatják a bérkocsisok, hogy hosszú
időn keresztül tarifán alul, tehát a
megállapított áraknál lényegesen olcsóbban is fuvaroztak és nehezményezik, hogy erre a közönség nem
hajlandó emlékezni.
Egyébként is tele vannak panaszárai a bérkocsisok. A legnagyobb
panaszuk az, hogy nem tudnak a
lovaknak abrakot venni az előírt
maximális áron. Ezért a város vezetőségéhez fordultak
kérésükkel.
'Arra hivatkoznak, hogy más városokban a hatóság segítséget nyújt
a nehéz helyzetbe került bérkocsisoknak erőtakarmány kiutalásával,
így például
Hódmezővásárhelyen
lovanként 25 kiló erőtakarmányt
ptal ki a város a bérkocsisoknak
egy hétre. A szegediek harminc kilót kértek, arra való hivatkozással,
hogy lovaikat a hiányos táplálás
nagyon lesoványítotts.

Mi is védelmet kérünk a hatóságoktól!
Kiváló tisztelettel:;
Sántha
Péter.
•<
A másik
reflekszió a következőképen hangzik:
Érdeklődéssel olvastam nb, lapjukban a bérkocsisok miatt irt nb.
cikküket és főleg helyesléssel Csatlakozom Sántha Péter ur soraihoz.
Szerintem a bérkocsisok védekezése
csak részben állja még a helyét, bár.
mint látom, a t. Szerkesztőség inkább az ő ügyükkel szimpatizál.
Hangzatos okfejtésük alól. mely arra épült, hogy 1925 óta nem módosult a tarifájuk, egyetlen rántással
ki tudom, húzni az alapot. Tudniillik ez az állítás egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Mindnyájan
jól emlékszünk arra, hogy 1940. év
folyamán az addig a vasuti állomáshoz érvényben volt egy pengő körüli viteldíjat a hatóság egy pengő
hetvenre emelte fel. Ez a tény teljesen megcáfolja a bérkocsisok azon
állítását, hogy 1925 óta nem változot a tarifájuk. Kiváló tisztelettel:
Czél Alfréd, tf.j. főtitkár".
Élőszóval is többen tették szóvá
előtünk, hogy a
bérkocsisok ma
drágábban fuvaroznak, mint a taxisok. Ezzel a panasszal kapcsolatban
Vörös Ferenc, a bérkocsisok egyesületének
elnöke a
következőket
mondta;

Ilivel lokozhollnh
jOvcflclmfliiKct?
A háború következtében Európa baromfiállománya erősen
megfogyatkozott. Meg kell ragadni az alkalmat:

neveljünk minél több barom!!!!
Az új termésrendelet módot nyújt a baromfiak takarmányozására.

Még most is ülteihetünk kottát!
Ha nincs, szerezzünk be naposcsibéket a keltető állomásoktól.

Kacsákat is lehet még keltetni,
3 — 4 hónap múlva jó áron értékesíthetők.
Csak az 1 —2 éves tyúk tojik jól, öreg tojóinkat ne
etessük hiába.

Termeljünk sok tojást!
I baromfi és tojás egész éven át
ad pénzt!
Abból vásárolhatjuk meg háztartásunk

szükségleteit, a

— Ez se volna csoda, tessék elruhára valót, a dohányt és sok minden egyebet, most
hinni — magyarázzák —. mert mi
ősszel az iskolás gyermekek könyveit ís.
más rezsivel dolgozunk. Ott csak a
koBsi és a vezető a kalkulációs
A Közönség Észrevételei
alap. nálunk a kocsi. a ló és a hajCikkünk nagy visszhangot keltett tó. De egyébként is: az autó Csak T e r m e i n k
K M !
Termeink
H közönség körében .Ugy a fuvaro- akkor fogyaszt
benzint, amikor
zás drágaságát szóvátevő panaszok- üzemben van, tehát fuvart csinál,
Baromfitenyésztők Szövetkezete.
kal, mint a bérkocsisok érvelésével aminek rögtön megkapja az ellen-'
kapcsolatban számos levelet kap- értékét. Nekünk azonban a lovaintunk, ezekből a közérdeklődésre szá- kat etetnünk kell, akár fuvarozunk, mény és semmiféle hatóság nem
a tarifa betartására maga a közönmottartóbat az alábbiakban ismer- akár nem. Pedig akárhányszor nap- szolgáltathat segítő kezet a zugban
ség is ügyeljen és azt semmi körültetjük;
hosszat állunk a standon anélkül, való vásárlásokhoz bármely társamenyek között ne fizesse túL;
„Tekintetes Szerkesztőség! — igy hogy egyetlen
fuvart csinálhat- dalmi rétegnek is azzal, hogy ármól Sánta Péter ujabb levele. — nánk,
kalkuláci ós alapul a zugforgalom- A b é r h o c s i s o h n o k n e m k e l l
Fogadják
köszönetem és elismeréban kialakult árakat fogadja el. Mintoxaméter
sem, amiért a bérkocsisok drágítása Dr. Katona István tanácsnoh den erőnkkel az árúuzsora letörésén
A taxaméter fölszerelésének gonmiatt irt levelemet nyilvánosságra
nyilatkozata
fáradozunk, a város minden polgádolatával kapcsolatban megkérdezhozták és az állapotokkal a plénum
Kérdést intéztünk a mindkét ol- rának egyforma és közös érdeke, tük a bérkocsisokat, is akik köréelőtt foglalkoztak.
A bérkocsisok
dala panaszok ügyében dr. Katona hogy frontot csináljon az árdrágí- ben azonban a terv egyértelmű elvédekezéséhez volna egy megjegy
István tanácsnokhoz, a városi el- tókkal szemben, könyörtelenül je- lenzést váltott ki.
zésem, nevezetesen, ha nekik valami
lentse fel őket és a drákói szigorú\g Jpét A fáj, miért nem fordulnak az illeté- sőfokú iparhatóság vezetőjéhez, aki
— Egy ilyen taxaméter, amint
a következőkben világította meg a ságú ítéletek majd elrettentő példály f ^ í
halljuk
800 pengőbe kerül, egyetlen
kes hatóságokhoz, feltárván előttük
ul fognak szolgáink
bérkocsis-problémát:
szaktársunk sincs olyan helyzetben,
panaszaikat és beigazolva a fenn-'
— A bérkocsi-fuvarozás terén
széli
— A legcélravezetőbb megoldás hogy ezt meg bírja, fizetni. Al'ítóforgó okokat és körülményeket, memutatkozó anomáliákról magam is a bérfuvarozás viteldíjának rendelag bérbe is lehet kapni, ez azonban
lyek viteldíjemelést tesznek indotudok és tény, hogy ezen a téren zésére valóban a taxaméter fölszehavi 15 pengőt jelent, ami szintén
kolttá. Senki sem kifogásolja azt,
gyakoriak a panaszok. Tudomásom relése lenne. Ezt sürgősen meg is
súlyos megterhelés számunkra, akik
hogy a jelenlegi helyzetnek megfeszerint az apróbb t.arifatií 11épé«eket kellene valósítani, kérdés azonban.
{pengőkből élünk. De egyébként is:
lelően áremelést kérjenek, de tegyék
a közönség nem fogja fel érzékehogy ma lehet-e ilyen készülékeket {Szeged sáros ute.ájn, a' fel fröccsenő
ezt nyíltan és őszintén. Igenis kinyen. A túlkapások felszámolása
megfelelő mennyiségben beszerezni? . sáv egykettőre tönkretenné ezeket a
fogásolható
azonban az, hogy az
egyébként igen egyszerű:
minden
Ennek mindenesetre utánajárunk és {kényes szerkezeteket, amik egyszeáremelést önkényesen
suba alatt
visszaélést jelenteni kell a rendőrh á kaphatók ilyen készülékek, »em-|ri javítása 40—60 pengőbe kerül és
hajtják végre, önhatalmúlag báromségen, amely a legszigorúbban megmi akadálya nem lesz annak, hogy csak Pesten lehet javíttatni. H a tenégyszáz százalékkal megdrágítva a
torol minden ilyen próbálkozást.
áz autótaxihoz hasonlóan a béro- • hűt kötelezővé fennék a taxőrn
fuvart a hatóságok megkerülésével,
an 1 ^
A m i a bérkocsisok panaszát, il- esik is taxaméterekkel fossanak.' használatát, a. javítás ideje alatt a
sőt ellenére. Ez az, amit nem tudqk
állítanunk.
megérteni. H a drága a takarmány, leti, hogy a tarifa, tiilalacsony, er Mindenesetre addig is fontos, hogy kocsinkat, is le kellene
M istráng, meg a kocskienőcs. re csak azt mondhatom, hogy ha
— Mi úgy érezzük, hogy a tarinyújtsák be kalkulációikat az ár- olyan adatok jutnak tudomásunkfa emelésére irányuló kérésünk jovizsgáló hatóságnak, mely bizonyá- ra, amelyek indokolttá teszik az ár- H a r i s n y a k ö t ő d é m e t gos és hisszük, hogy az illetékesek
ra nem fog elzárkózni egy méltá- módosítást, természetesen nem fog
ezt méltányolni is fogják.
Ennek
in e g n y i t o t t a m
nyos tarifaemelés engedélyezésétől. a város ezelől elzárkózni. Nem foKelemen-U'ca 4. szám a | 0 HIteljesítésénél is sürgősebb azonban,
De mindent csak a közönség bőré gadhatjuk el azonban tarifaemelési
(Hágival szemben). Vállalok m i n d e n ! l l 0 í r y . a v á r o s u , a l - 1 0 n k i a » o v a i n k
We hárítani talán mégsem leliet. Va- oknak azt, ha egyesek zugban a
e szákmába vágó munkát, fejelést, s z a m a r a abrakot, mert vasárnapon
és
lutáikor az volt az üzléti elv: min- maximális árnál , drágábban vásá j talpalást, sarkalásL
Szemfelszedés j túl semmiképsn sem tudjuk Álladent a közönségért, most ugy lát- roljak-a takarmányt, bz különben; modern villany géppel. Szíves pártfo- tainkat élelmezni. Mi nem akarjuk
.«•&. ez lesz: mindent a közönségen- is tiltott doloí es büntetendő cselek-ícást kér
V. B O R B O L A
ET A. I üzemünket leállítani. hiszeD eawl

roQDal!

rtj

O B I MAG V A H O K S 7 . A (. rajtuk sürgős erőtakanriány-kjutf.
V a s á r n a p , 1942 J o l l n s 36. lássál, érdeklődtünk dr. Tóth Béla
h, polgármesternél, aki a következőágzis2teneiénfeat veszítjük el, de ha ket jelentette kl:
— A város teljes mértékben mélnem jön sürgős segítség, kénytelenek leszünk megtenni, mert nem tányolja a kérés közérdekű voltát,
tudunk mást csinálni.
hiszen a brkoCsisok üzembentartása
nemcsak a. bérkocsisok érdeke, de érDr. léin Béla n. polgármester deke elsősorban a kocsikat hasínáló közönségnek. Sajnos, ezidősze
nQtiaikozatá
rint nincs Szegeden megfelelő felA l>érkoesisoknak a polgármesteri vásárolható erőtakarmány, igy a
hivatalhoz intézett kérelmével kap- kérés teljesítése nem volt helyileg
csolatban. hogy a
város segítsen Aüatériwtt.
,
j

Htypten

uztcndeic

induU

d

ízt^tfUna

„Ma^ai

— A főispán ur maga is áttauul
mányozta az ügyet, és a maga részéről szintén indokoltnak látta a
sürgős intézkedést. Ezért az ő kezdeményezésére a város táviratilag n
közellátási minisztérium illetékes
Ügyosztályához fordult a szükséges
mennyiségű erőtakarmány kiutalása
iránt. Remélhető, hogy a távirati
kérésre a minisztérium a lehetőségek keretein belül sürgősen meg
fogja tenni az intézkedést és ezzel
biztosítani
tudjuk a
bérkocsisok
üzemének zavartalanságát.

SzcccUl*
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Máca
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toctytíüa

. . , 1902 tavaszán a szegedi tankerületi főigazgatóság «tollnok»-ot
keresett. Az állásra pályázott egy
fiatal, félegyházi születésű
Móra
Ferenö nevű fiatal tanár ie, aki
már Felsőlövői; mint segédtanár
nem egészen egy esztendeig működött. Mintán a fiatal tanárnak a
tollnoki állást nem sikerült elnyernie, megpróbálkozott az állami gimnáziumnál üresedésben levő állással
le, de — balszerencse üldözi olykor
az embert, — az sem sikerült. Talán pillanatnyi Ötletnek Indult de
gyorsan valóság lett belőle: felvette a kapcsolatot a régi Szegedi Nap
(ő-val, ott aztán azonnal szerződtették — közigazgatási
riporternek
Móra Ferenc, a fiatal tanár, a
mé legszorosabb értelmében megijedt Sejtelme sem volt mi lehet a
teendője egy közigazgatási rije rterttek, de ha azt valahogy tudta is.
mégínkább nem tudta azt hogy fogja 6 ezt a «hivatal»-t ellátni . . .
Pedig a Szegedi Napló nagy reme
egeket fűzhetett á j munkatársához,
mert 1903 május 6-án a következő
sorokkal mutatta be a város közönségének: «Szerkesztőségünkből. A
Szegedi Napló gárdája új tagokkal
szaporodott. Beléptek ngyanls lapnak kötelékébe Móra Ferenc és
Bolgár Lajos. Az első fivére Móra
ístváurtak, az országos nevű költőnek, de azon az úton van maga is,
bogy fivérét a sikerekben ntol érje. Azok a költemények, amelyeket
\ Szegedi Naplón kívül a fővárosi
izépirodalmi lapok legelőkelőbbjei,
köztük az TJj Idők közöltek a ritka
lalentumú fiatal embertől, feljogosítanak bennünket arra. hogy nyereségnek tartsuk az Ő munkásságát
mely otthopos a hirlapírág mezején

*. . Móra

Ferenc

Szegedre kerülésének történetét
Nagy Forsythla virágzás városunkban* a. karcolatában mondotta el —
így festhetett akkoriban egy közigazgatási riport Móra Ferenc meglátásaiban, — de a történeti hűség
kedvéért nem hallgathatjuk el, hogr
Móra nemcsak Félegyházán született, de ott iudult el hírlapiról pá"lyájára le . • . Tőle magától tudjuk
ezt. 1932 december 3-án, mint Ismeretes. a Ferenc József-Tudományegyetem díszdoktorává avatta és az
egyetem aulájában tartott köszönőbe-zédben - W
mélyről
jövő emberi vallomásában — beszélt

vitáivá*"-tót,

7-ccenc
az

„AiOHyU<yiM&ó"-LQ.

erről megejtő varázzsal.
Hiszen nom vers, amely a fővárosi szépminden leírt sora és kimondott sza- irodalmi lapokban tőle m e g j e l e n t . . .
va az volt, de ebben megrázó kópét
adta ifjúi küzdelmeinek is . . .
• ». Hatvan
forint

KÖNYV-

PAPÍR-

IfíÖSZBft

kereskedősegéd
színkeresztény,

FELVÉTETIK

E c k e r K á l m á n szaküzletébe,
BUDAPEST. VIII., Vas-utca IS
Ajánlatokat sürgősen kórom.
elé . . .» Egy ilyen jázmin virágod
álmodó estén röppenhetett ki a 'ftl*
kéből a legkönnyesebb magyar altatódal, Panka szívével virrasztott
kis bölesője fölött:
*S ha napom süllyed az ég peremin,
Te fogod majd le az én szemeim,
S én alszom majd el a fe dalodon,
Csicsija, babuja én csillagom b
És Móra Panka 1925-ben, viszonzásul ezért a könnyekben fogant
bölcsődalért — amelynek látomása
oly fájdalmasan korán beteljesedett, — egy fehér art>ú kisfiút fektetett a ragyogószemű, boldog Móra Ferenc karjai közé: Ferikét, első
édes unokáját, mindnyájunk cgyko*
ri kedves kis barátját, a *Vadember*-t, aki később tündéri kis húga Mötyő követett . . ,

•Már nagyobbacska diák voitam
fizetése volt a Szegedi Naplónál, de
— mondotta befelé forduló könnyes
megtoldásül
a Mikszáth
Kálmán
.. A zsámotyori
irt
ciKkektM
mosollyal — hatodikos, hetedikes
íróasztalánál ülhetett és Móra bolgimnázista, amikor a Pallas-lexikou
dog volt, túlboldog. mert erre a kis j m e M z l p e v o l t M ó t a s Z e f f c d i
^
füzetenként megjolent
Ugyanak- biztos állásra már feleségül vehet
kor nekem már verseim jelentek te imádva szeretett mennyasszo- tem díszdnktorságóig. harminckét
kemény esztendő pergett le közbe®
meg az Uj Idők-ben. de azok na- nyát: Walleshausen
Ilonkát, aki
gyon fantáziátlan versek lehettek. földije is volt. Esküvőjük 1902 jú- az időgépen és Móra Ferenc febé*
Tudniillik nem volt annyi fantázi- lius 15-ón volt — fehér galambpár ragyogású.élet-egén mély fekete •»*
ám, hogy olyan jövőt tudtam volna .indult el angyalszárnyakon — és bárok is átszántottak, de Móra *
magamnak elképzelni, amelyben én ettől kezdve küszködő emberi sorsá- változó világ változó hangulatai köegy lexikon tulajdonosa lehetnék. ra, a drága kenyérsütögető asszony zött Is, megmaradt annak, akinek
Szeroncsére egy félegyházi hetilap remegő anyai szívén kívül, két asz- indult: rt »Magyar Szeretet* papiészerkesztője, ma is élő öreg bará- szony vigyázott.,. Az egyik az nak. . . . Hírlapi cikkekben. kÖnT'
tom. megkapta a kiadóvállalattól aranyhajú földi asszony a felesége, vekben és az előadói asztal mellÓl
•szíves ismertetés céljából*. S mi- a másik az égi Mária, akinek finom egyaránt meg nem alkuvóan hirdetvel én alkalmazásban voltam a lap- fehér szobrocskája szép csipkés te- te a szeretőt és az emberiség min*
nál — annyi minden megedz mos- rítőn állt az éjjeli szekrényen. «Ug,v denhfitóságát és egy ország — a hatanában, hogy ezt is ki merem val erezhette magát mint az oltáron —* táron túli is — egy nemzet, szívélani: színikritikus voltam — hono- írja egyik önvallomásszerü köny- nek visszhangja volt minden szaráriumul megkaptam a lexikon-fü- uyes elbeszélésében -y mert gyer- vára és mindent leírt sorára a f®zeteket .4-tól Arany ig és Ar iphe'- tyával is udvaroltunk neki, kettő- lelet . . .« Ha volt valaha m a g y a r
tŐl Béklen-ig. Nem öröktulajrlonul vel is. kis törpe tartókban és sok- (ró. aki rászolgált arra. hogy ®®
csupán könyvel maradjanak meg»
csak felvágásra és átolvasásra. Akemlékezd
kor nekem merész gondolatom tá- szor égtek a sápadt gyertyák piros i h a m , m CírV éni, emberi
h
a
j
na
lókig
a
Szűz
szobra
előtt
Mort
is. Móra Ferenö az volt. írói- el»madt. Elhatároztam, hogy berendezíróasztalom
még
nem
volt
akkoriarlól és egyéni népszerűsége páratkedem a jövőre és csinálok maga mnak egy engem érdeklő iex'kunt, ban. a módját pedig, a közmondás lan volt. Ez a népszerűség azon *
az igaziból, a nyomtatottból kiírom szerint, mindennek meg kell adni, rendkívüli jelenségen alapnlt. h'"ZY
az Írók életrajzait. Persze először hát ott írogattam a szekrényke ió benne egy egész nemzet önmagár®
csak a lírikusokra gondoltam. De hideg kövén, kis zsámolyon kupo- Ismert. Megnemesedett formábnnaztán bevettem a regényrókal és rogva a két asszony között. Lilio- Idealizálva. 6 benne testesült meg *
drámaírókat ls. Közben azonban a mok nyíltak és Mária énekek mu- magyar nemzet legszélesebb, legné'
mitológiára ls étvágyat kaptam és zsikáltak akkor hnszonhárömeazten- pesehb rétege. Igy gondolkozik. így
Achillesről olyan szép hosszú cik- dős szívemben, mint Szent Eleknek beszél. így érez a magyar nemzet
ket másoltam ki, hogy mire készen a legenda anerá-ban és tudom, hogy tál nyomé része és ezt az ő íráséiB
lettem vele, legalább felét kívülről a tengeren evezők csillaga senkire ban büszkén Ismeri föl a magy *
se
mosolygott
még
oly
szépen
e
vinemzet minden egyes tagja. Az 0
tndtara. Aztán sor került a botani
lágon,
mint.
akkoriban
étirím.
bolszava
a legtisztább magyar beszéd,
kára, a Csillagászatra, sőt a filozódog
Roblnzonra,
a
kis
nemenjfoaz
ő
eszejárása
a legigazibb mafiát is fel karoltam s a vége az lett,
vább
ntCa
virágos
szigetén
(két
szogyar
érzés.
Lehet-e
kételkednünk a«hogy lemásoltam a lexikon má-fél
a
nemzetnek a jövőjében,
kötetét — nem hagyván ki mást. ba közepén a konyha) fütyörészve nak
csak a számtant és a politikát. Tu- kopácsoltam a fehér csónakot, az Is- amelynek legtisztább, l e g k e v e r e t l e nebb mélységeiből ilyen kincsek
dománykedvtelósemnek nzonhau ép- meretién fekete vizekre.'
Jutalmlll aztán a jé Isten, bizto- riilnek elő?»... E sorokkal vezeti®
pen ez a két tudomány vetett véget. Az édesapám
kiszámította, san a legjobb kedvében, leküldte a be a «Móra Ferenc Emlékbizottság
hogy a subafoltozásbő! származó földre legszebbik angyalával a nor- Elnöksége* a Móra Ferenc emlék*'
kapitálást teljesen felemészti a pet- eeltánbaba-asszony mlnlatÜr-mását, zele c. könyvecskéjét, plasztikus
róleum, édesanyám pedig, aki mint és Móra meséje most már tgy csör- szobrot állítva Móra írói és om!*' r '
kenyórsütögető asszony, már hajnal- gedezett: 'Klpp-kopp. bölcsőt is ko- alakjának.
ban fölkelt dagasztani, arra fakadt pácsoltam aztán és uz első pólyásírva, hogy még mindig a lámpa ban a MártáCskának mutattam be
Móra és
Szeged
mellett görnyedek. Minden asszony először Pankát, mint ahogy 0 m u - '
.
született politikus, ő is az volt az tattá he fehér gerHce áldozatét az j
n „ „ m l,
, .
« f v ü n k h ö s n a f y o n kóáldott, kijárta a szerkesztőnél, hogy Urnák a Jeruzsálemi • e m n W . h * .
« én kisdeák koromban
" ^ n h o t d s is. amelyet
állásomból fölmondás nélkül élboV
/
f
lb d
v rn
csássanak s ' í g y megszűnt a honovalahányszor este', sz « ( 0 ,n
T
*
" " 6" M í '
Ft,rn,,c
rárium, nem kaptam több lexikont.* szeríikbő! hnza«zabudti'tai
l
egymásra gyakoroltak.
»!k tovább a f e b é r vallomás
i
" "^'állapításnál Idéznünk
Ez volt Móra Ferenc félegyházi karomra kaptam a w k J
f* 1 ' ^ da e n élő ós halott magyarok
'
«
•
odaálltam
vele
.
M
á
r
i
á
u
l
'
,
' ^ " ' " ' é k e s e b b e t : dr. 9*<"
úisdoirót m ultis és az a néhány fi*ariar.. 4 ka h v Józsefet Szeged város felejtbe-

IRC

letlsa nagy főkapitányát, mert Mó- ríthatom a városra, amelynek én is
Az ideális
szórakozóhely
ra lelki arcát senki sem ismerte ná- csak úgy befogadottja vagyok mint
lánál jobban minden leírt sorával az egyetem s arra a tiszaparti házéjjel 1 óráig
Minden este
együtt, Mórának pedig Szalay Jó- ra, amelybe az Isten kenyeremet lenyitva,
9 órától
zsef a baráti bőség élő szobrát je- tette.*
De verseiben is a hála koszorúlentette,
Kiváló varieté műsor. Tánc! Ragyogó Sanghay görlok.
András
1936 november 11-én, a szegedi ját nyújtotta át Dugonics
Directrice: La B e l l a N o v o t h a .
Budapest, Horthy Miklés-ut 60.
tanárképző főiskola Emerieana In- városának:
*S a legkiváltkép áldom a helyet,
tegra Cörporatioja
»Móra-est«-et
Ahol fészket raknom tehetett.*
rendezett. Ezen a fényes műsoré
*
Császár és a keresztény hajnalhasa- igaz szóra -zmnjns magyart minűszegedi irodalmi emlékünnepen Szadás monumentális regénye- Ami addig, amíg az isteni bölcseség az
.
.
.
1922-ben
jelent
meg
Könnyes
lay József egy ragyogó dialektikáközbül esik tengernyi könny és mo-légi búzamezők énekesei közé be nem
könyv
c.
második
verseskönyve
—
az
jú, remek konstrukciójú
előadást
Boly az éneklő magyar búzamező-porozta, egy februári
fájdalomig
tartott »Móra és Szeged* címmel, tán verset már nem is igen írt. —
kön,
amivel
gyönyörködtette
nemj
virradó
magyar
hajnalon
. . ,
utolsó
szívével
írt
munkája
az
amelyben beszámolt Móra pályafu1
Aranykoporsó
volt,
Diocletianus
zetét,
hazáját,
városát
és
minden
,V. J .
tásáról a *Nagy Forsythia virág' zás«-tól kezdve az »Aranykoporsó*-5e
»Móra FerenC akkor született, amibor Szegedet elöntötte az árvíz —
jegyezte meg előadása során. Több.
ször mondotta »Egyidős vagyok az
árvízzel.*. Amikor itt letelepedett,
Szeged már jórészt kihevert© a ször- A magyar nemzet népesedésének Károm nagy katasztrófája, — Magyar sziget a szláv
nyű katasztrófát, sőt nagyváros!
népesedési áradatban. — A magyarság lélekszámának hullámzása
stílusban tollászkodott. Állami és
(A Délmagyarország
munkatársá- pedig 1.5—5 millió
volt- Kiszánií- halott vesztesége volt.
e számegyéb intézmények szaporodtak, a
velük beözönlő friss elem megkezd- tól) Statisztikai vonatkozásokkal át- tettáfe, bogy ha a magyarság fejlő- hoz hozzávesszük a kiesett születéviszontagságé
te a régi, patriarkális társadalom szőtt tudományos műfajban régen dését nem akasztották volna meg az seket és a háború
morbiditási
viátalakítását; az igények sokasodtak jelent meg olyan izgalmasan érde- ezután következő katasztrófális kö- miatt megromlott
kes
olvasmány
a
magyar
könyvpiarülmények
s
a
fejlődés
tényezői
bizszonyokat,
állíthatjuk,
hogy
a
világ,
és finomodtak; a politikai és városházi Harcok mind nagyobb hullá- con, mint amilyen dr. Antal Lajos tosították volna a további egyenes- háború a magyarság számáru újabb
most kiadott *A magyar népesedés vopalú fejlődést, a Mátyás-korabeli népesedésbiológiai
Mohácsot jelenmokat vertek; a közgazdaság fölkérdései« című műve. A könyv a magyarság létszáma a XX. század tett* — írja könyvében Antal 'Lajos,
lendült; a művészet a közügyek előlegkorszerűbb tudmoányágának,
a elejére 50—60 millióra
növekedett
terébe nyomnlt; nevek; mint Békefi.
népesedésbiológiának
módszereivel volna fel. A Mátyás-korabeli maA világháború,
Kulinyi, Kemeehey, Lipcsey, Mikés kutató eszközeivel világít rá a gyarság nagy lélekszáma dominákivándorlások és Trianon
ssáth, Gárdonyi, Pósa, Tömörkény,
magyarság néhány sorsdöntő kér- ló erővel egyik legjelentékenyebb
Cserzy, Sz. Szigethy
szikráztak a
désére s vizsgálódásainak
anyagá- európai tényezővé tette a magyar
De nagy veszteség volt népesehirlapírás hőskorának horizontján.
ból nyomban le is vonja a megszív nemzetei. Mátyás halála után Csak- dési szempontból a nagyarányú kiA" színes és mozgalmas szegedi élet
lelendő következtetéseket.
hamar ismét kegyetlenül dúló há- vándorlás is, amennyiben a statiszIdőnként nemcsak" a vidékieket, de a
ború hadszinétrévé változott az or- tika közel egymillió főre teszi a kifővároisakat is ídeCsalogatta- KorFélmillió
magyar
letelepszik
szág. A török uralom a magyarság vándorolt magyarok számát. H a ebszak és város minden vonatkozásnépesedési fejlődésének második ka. ből levonjuk a 250 ezer főnyi vlaza Kárpát medencében
ban alkalmas volt, hogy egy benyotasztrófáját jelentette. A magyar- szavándorló tömeg lélekszámát, még
mások' iránt fogékony fiatal emság százezrével pusztult s évszáza- mindig veszteségként több mint 706
Egyik
legérdekesebb
fejezete
a
bert, mint Móra Ferenc nemcsak
könyvnek
az
a
rész,
ahol
azt
a
kér-1
dókra
visszazuhant a
születési ezer magyart tart számon eteklnmagához bilincseljen, Hanem lelkitetben is a népesedésstatisztika.
leg szegedivé átgyúrjon. "A szerep dést tárgyalja, hogy hány magyar j arányszám. Ebben a korban az orél
a
földön,
mennyi
volt
a
múltban
i
hzág
lakossága
már
csak
három
és
Ilyen tragikus előzmények u t á n
azonban hamarosan megfordult
és
a magyarság létszáma s ez a szám \fél millió lehetett, a magyarok szá jött az összeomlás, illetve a trianoMóra Ferenc három évtizedes fiira történelmi idők folyamán hogyan ma pedig
" l í ~ a~ lkét
" t± milliót sem érte el, ni béke, ami az ország területének
lapírói 'és írói munkássága
gyako
alakult napjainkig? A honfoglalás71 százalékát, lakosainak pedig
tolt ellneállhatatlan befolyást a szekorabeli magyarság létszámát üleUjabb lendület százalékát csatolta el. Az elcsatogedi lélek kialakftlás'ára. Mesél a
tőleg utal Hóman Bálint becslésére,
1 ássál az utódállamokhoz
került a*
város régi történetéről, romantikus
amely szerint 895-ben fél millió maA török uralom után következő összmagyarság 33 százaléka: 3.310.379
társadalmáról, megörökíti Hasznos
gyar telepedett le a Kárpátok me- telepítések, különböző népmozgal- magyar. Osonkaország lélekszáma
embereinek életét, méltatja megújdencéjében,
megemlíti
azonban, mak s maga a természetes szaporo- az 1920-as népszámlálási adatok szehodott korszakának
mozzanatait,
hogy ez a szám más történészek sze- dás II. József korában már 8 millió- rint 7.990.202 volt. Azonban Csonkaharcol ú j intézményekért és tisztulrint nem lehetett több 100—250 ezer- ra emelte az ország lakosainak szá-. magyarország népessége még Triatabb felfogásokért. Szükség szerint
nél. A honfoglalástól a tatájárásig mát a világháború előtti Magyar- non után is fejlödésképesnek bieojóakarattal bírál s ha kell gúnnyal
szinte zavartalanul
fejlődött
a ország területén, ebből a népesség- nyúlt, úgy, bogy 1937 év végére as
ostoroz, de minden sorát a város
magyarság
s a magyar
nyelv- ből azonban a magyarok létszáma ország létszáma 9 034.810 főre emeliránti rajongás sugalmaz.* Befejező
terület is egyre nagyobb
lett. még ekkor is Csak alig haladta meg kedett Ez 17 év alatt 13.1 százalészavaiban megállapította Móra Fe
1850-ben az ország kos fejlődésnek felel meg.
renC Helyét Szeged város történeté- Az Árpádok korában a magyarság> a hárommilliót.
Európa
egyik
legtekintélyesebb
és
i
lakosainak
száma
11 és fél millió
ben? »Ezt a várost az 'árvíz után
legtöbb lelket számláló
nemzetévé
A 15 milliós Magyarorsgág
gróf Tisza Lajos királyi biztos, KálA világháború előtti utolsó népfejlődött. Ezt az egyenesvonali fejés a szlpv ienger
lay Albert főispán és Lázár György
Magyarság
területén
lődést első izben az 1241-ben bekö- számlálás
polgármester építették ujja. Érde^
Az 1938-bpn megindult törtéiielvetkezett tatárjárás törte meg
tra- 18.265.000 lelket talált, illetve Efór
müket. a város soha nem hálálhatja
i i k ^ eredménnyel. HómaT "Bálint - v á t o í « z á S » a l együtt 2p.886.000 lelket. | m l folyamatok nlp^edésstatisztiká
meg eléggé. Viszont a szegedi lelki
becslése szerint a magyarság
; é t . j Viszont ekkor mar a Horvátország' b a n l é n y e g e s változás kezdetét jeséget kialakító Móra Ferencet, gróf
száma ekkor már közel három
J nélküli anyaország lakosságának Bi lentet.ték. A Felvidék, a KárpétalKlehehberg Kúnó mellett, Szeged
m
lió fő volt. ami az akkori európai I é * f é l * g á Z a l é t i a v o H
' ' « » a r - ja és Erdély visszatérése után az
szellemi rekonstrtiktorának kell tarE l j l r | a7
u,
hatf,Inla s
viszonyok mellett, rendkívül
nagy I
T
< °ben
- '^ndnle orsz ág
lélekszáma 13.490.000-re emelfanlink.*
ne pi súlyt jeleniett.
• let veff a magyarság
szaporodása, kedett, 1941 év végére pedig ez a
ami elsősorban a járványyeszélypji szám a közben visszatért délvidéki
Hogy mit jelentett Mórának Szeged, Hogy lelkének minden kincsét,
A magyarság fénykora kiküszöbölésének, a békés korszak területekkel és a természetes szaponak s a közegészségügy
uagyará rodással együtt 14.668.196 főre, tehát
emberi és írói pályájának
mindoa
javult.
dicsőségét mennyire a városnak hí
A tatárjárás roppant pusztítást
fejlődésének
volt
köszönhető közel 15 millióra
vánta adui, ennek már idézett em- végzett a nemzetben s a fejlődés 1 í)I4-beií azonban bekövetkezett a
Érdekes adatokat állapit meg a
nagy népesedési
kataszt- statisztika ezekben az időkben
lékezetes egyetemi beszéde befejező görbéje csak hosszú idő múlva kezd harmadik
a
szavaiban így adott kifjezést': »K?S ismét emelkedni, hogy M á t y á s ural, rófa. a világháború, auileybep a magyarság vüágiptszjjmával kapcsolegra- magyar birodalomnak 661.000 hősi latban is. 1940 év végén a magyahun ember vagyok én. makacs és kodása alatt a magyarság
korszakához
érkezhessen
még a vélt jussából se engedő, nem- gyogóbb
rok gzáma Magyarországon 11.09.000,
lamsum
hogy a maga igazából! Magamról el. Viszonylag sem azelőtt, sem azaz utódállamokban 1.187.000, egyéb
Nemcsak Üdit, h a n e m külföldi államokban pedig 919.000.
magyar
való véleményemet, se az egyetem óta soha nem élt annyi
döntése, se a rector magnificus ékes- Európában, mint. ebben az időben.
tehát 13-203.000 volt
egészséges is összesen
szólása nem változtathatja meg. Én, Különböző népesedésstatisztikai szá
Magyarország lakossága ma Euaki futottam már meg kitüntetés mítások szerint ebben az időben
a z a m a t o s a l m a levéből készül
rópa lakosságának 3 százalékát, az
elől, vannak rá tanúim, ezt a felül- Anglia népessége két ós félmillió,
emkgriség létsaá ipának
pedig PJá
múlhatatlan
kinüntetést csak úgy I Németországé 9 millió. Groszorszá«áa<tiékát teszi.
.fogadhatom el. ha nagyrészéi áthá- ,'gé 2.1 millió. a magyarság létszáma
A magyarság létszámának alakú-
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n B c M A G Y A R O R S Z A C! biológiai
helyzetét
V a i á r n a p , 1942 j n l i u s
r
neveshetjüb.
lásával figyelemreméltó összehasonlításban mutatja be Antal
Lajos
könyve az európai szlávság áradatszerű hatalmas fejlődését, amelynek
közepében, m i n t egy szigeten él a
magyarság. Burgdörfer német tudós számításai szerint az európai
szlávok száma 1810-ben 65 millió,
1910-ben 187 millió, 1930-ban 226 millió volt s megállapítja, hogy a szlávok lélekszáma 1960-ban meg fogja
haladni 303 milliót, ami európa lakosságának
50 százalékát
jelenti
majd. Megállapítja Antal
Lajos,
hogy <a magyarság népesedésbiológiailag Európa legkritikusabb
helyén él. Hatalmas vitalitású, erőteljes népesedési számoltat
felmutató
szláv népek közé ékelve népesedés-,

fenyegetettnek

Hí a teendő

M i hát a teendő ebben a helyzetben, Quo vadis Hungáriái
— veti S z e g e d i
u t m u t a t ó
fel a kérdést Antal Lajos. A feleletet
A Somogyi-könyvtárban és aa
pedig ebben adja meg: »A magyar•gye
te mi könyvtárban vasárnap és
ságnak jövőbe látó, történelmi sorünnepnap kivételével könyvtárszolsát biztosító, a tudomány
minden
gálat.
eszközével felszerelt népesedési mozA Városi Hugeam sgéss évben
glamat kell inaugurálnia,
mert e
nyitva.
kérdés jelenti a magyar kérdésejt alSzolgálatos gyógyszertárak:
Leinfáját és ómegáját.«
<
zinger
örök.
k.
Tukats
Sándorné
Végiil pedig idézi Gelei JózsefHorváth Mihály-v. 9, Pósa Balázs
nek *Mcrre haladjunk« című munKálvária-utca 17, Kocsis J. Endréné
kájából vett megállapítást:
Föidmöves-otca 17, Selmeczi Béla
— A jövő a szapofa népeké, a
Somogyi-telep IX. n. 489.
jövő azoké a népeké, amelyek tesMozik műsora: Belvárosi Mozi
tében az anyák vállalják
az élet
E j í . l e á n y elindít.!liorzó
legsúlyosabb s egyben legnemesebb
—ooo—
terhéti, a sok gyermeket,

Miért »Háborus vásár« az augusztusi
budapesti Kemzetközi Vásár?
A h a r c t é r r e küldhet rádióüzenetet a vásár közönsége
' H á r o m hét múlva m á r nyitva
áll a Budapesti Nemzetközi Vásár,
melynek a rendezőség azt a mellófcímet adta, hogy 'Háborús Vásár*. Miért háborús vásár, vetődik
fel a kérdés. A kiállítási anyagot
"úgy a rendezőség, mint maguk
a
résztvevő cégek két főszempont szerint válogattak össze. Az egyik í
-meg akarják mutatni az ország lakosságának,
hogy a
tengertúli,
vagy egyébként ma hozzáférhetetlen külföldi anyaghiányt ú j magyar
nyersanyagok, mű- és pótanyagok
beállításával minden vonatkozásban
át tndták m á r hidalni. A második
•szempont a takarékosság gondolatának következetes végrehajtása
a
termelés és fogyasztás mniden ágaKatában. Erre is ezernyi példát,
módszert, «reöeptet» látupk m a j d a
Vásáron.
UáborÚ8 az aügusztus 14-én meg-

SZÍNHÁZ
Díszlet és kosztümtervekre
hirdet pályázatot a színház
Azon az érekezleten, amelynek keretében vitéz B á n k y Róbert színigazgató tájékoztatta a szegedi sajtót terveiről és programjáról, Tem e s v á r y József, a Délmagyarorország munkatársa, nagy figyelmet
'keltő képzőművészeti cikkeinek írója
indítványozta, hogy a «szinbáz munkájába kapcsolják be a szegedi képzőművészeket is. Javasolta Temesváry József, hogy az igazgató hirdessen pályázatot szegedi festőművészek
számára diszlct-e kosztümtervezésre.
Az igazgató készséggel tette magáévá
munkatársunk javaslatát és most meghirdette pályázatát szegedi festőművészek számára. A pályázati hirdetmény a következőképpen szól:
>A szegedi Városi Színház 1912—
49. sziniélvadjában felújításra kerülő
klasszikus darabok kosztüm- és díszletterveire kizárólag szegedi képzőművészek részére pálvázatot hirdetek.
'Pályázni csak egv-ogy darab teljesen
feldolgozott kosztüm- és díszletterveivel lehet, de egy személy több darabbal is pályázhat. Pályázni elsősorban
•Shakespeare: Bomeó és Júlia, Moliere:
Tartnffe. Planquette: Ripp van WinkJSn és Lehár: Éva. másodsorban Szón-

H I R E K

— TERMESVfiDELMI SZOLGALATOT LAT EL
EGYMILLIÓ 700
EZER LEVENTE. Az ország háborús
kitartása szempontjából annyira fontos terméskészletek most kezdődő betakarítása, valamint a későbbi időpontban való tárolásának
biztosítására a leventeintézmény önkéntes alapon valamennyi leventéjét termésvédelmi szolgálatba állította. Az össses
járási leventeparancsnokok, ahol még
eddig nem történt volna meg, azonnal
összeköttetésbe léptek a közbiztonsági és közigazgatási hatóságokkal és
odahatottak, hogy e fontos szolgálat
ellátására a közbiztonsági szervek
kiegászitsre minden helységben és ta
nyén feltétlenül megbízható levente
álljon rendelkezésre. F, szolgálaton
túlmenően
mint a Levente Hírközpont jelenti — 1,700.000 levente elsőrendű kötelességének tartja, ho.gvnyf
mindenhová beférkőzzön, a szabotázs
terveket felderítve, azoknak végrehajtását idejében tett jelentéssel vagy
közvetlen beavatkozással már eleve
megakadályozza- A
leventemnnkáhan nincs nyári vakáció, föméltósáeu
kormányzó nrnnfc legfiatalabb honvé.
dői, a magyar leventék ort állanak a
dicsőséges háborut hareoió ország
belső frontjának élvonalán.

— A bíróság elnapolta a ímt*1
jegyüzérek ügyének tárgyalását
lamennyi vádlottat szabadlábra /
lyezte. Szombaton délelőtt tárgyalta"
szegedi törvényszéken dr. F é l í l *
h á z v Pál egyesbiró a kenyérjfff'
üzérkedéssel vádolt négytagú Iá®/
ság árdrágitási bünügyét. A vádlói'/
kihallgatása után a bizonyítási W'
rás folyamán fontos jogkérdés keruj
megvitatásra: követhető-e el árdráf
tás élelmiszerjegv tiltott forgalom/'
hozatalával,
amikor
tudvalevőid
ezeknek a hatóság által kibocsátó"
jegyeknek nincs forgalmi értékűk! •
biróság nem látta tisztázottnak ezt 1
kérdést és minthogy a hivatalos
lönyben erre vonatkozólag semmi"'
érvényes rendelkezést nem talált*/
biróság dr. Mecsér József ügyész
terjesztésének helytadva, ugy határ/
zott .hogy hivatalosán megkeresik
szegedi közellátási hivatalt a
1940 M. E. számú miniszterelnök/?
rendelet hite.tes szövegének beszC*9
céljából. E rendelet szerint ugys/j
az
élelmiszerjegyekkel
elkövet';
minden visszaélés kihágásnak min*/
és ehhez arányított büntetést von'0"'
ga után. Dr. Mecsér József űgríjj
indítványozta, hogy H e r é d i L / /
péksegédet és B o z s ó Tstván art/ 4
mutatványost, a két fővádlottat JJ
vábbra is tartsa a biróság letart0''
falásban, mig H e g e d ű s István 9
S z a n k a Tstván szabadlábrahely/J
sét nem ellenzi.
Félegyházy biróW
határozott, hogy a legközelebbi 1
gyalásig mind a négy vádlottat tr*
badlábra helyezi, minthogy valam'L
nyinek bejelentett lakása és heval'0
foglalkozása van, szökésüktől
kell tartani és a kiszabandó büntf'
várható csekély volta további W j
tartásukat nem teszi indokolttá. Aflj
badlábonlévő vádlottak ellen 8,0
már csak árdrágítás vétsége és ú®
kedés cimén áll fenn a vád, mig 5
rédivel szemben a lopás cimén zv
vádat az ügyész elejtette.

nyiló Nemzetközi Vásár az által is,
hogy a kiállítás anyagában közvetlen a napi eseményekkel kapcsolatos érdekes külön bemutatókkal is
találkozunk'. A magyar nehézipar a
Vásár terének kellős közepén motorizált, minden kellékkel felszerelt
magyar gyártmányú üteget mutat
be. Érdekes külön kiállítása lesz a
Vásárnak a honvédek egy év során
szerzett hadizsákmánya. Idetartozik a hadirepülés nagyszabású kiállítása is, amelyet a «Horthy Mik— Kocsmárosok meghívása. Ff
lós Repülőalap* javára rendeznek a
hó 28-án délután 6 órakor Lond
Vásár keretében.
körút 8 szám, Bakai-gyárral sze
A hadbavonnltak igazolt hozzálevő kocsmahelyiségben záróra
»
ben feltétlen megjelenni sziveske/i
tartozói még a harctérre
küldhetnek.
nek majd rádióüzenetet a Vásár
stúdiójából. A Vásár 'harctéri rádió— Könyvet, könyvtárat,
magasáron vásárol Szűkíts, kö'^ij
üzenet-közvetítéscröl' egyébként la5
punk legközelebbi számában külön
— 'Adományok a honvédeknek ntea 1.
tudósítás keretében számolunk heVöröskereszt utján. A Vöröskereszt
szegedi fiókjához ujabban a következő adományok érkeztek: dr. Nenolcsón kanhatók, nvg a készlet
feld Lászlóné 500 drb cigaretta. Zelenik
András
100
drb
cigaretta.
5
iholfles: ödipus király, Shakespeare:
s z e H s z a r d y-Domnd9snei
Ahogy tetszik és A velencei kalmár, drh dohány,szelence 'cigarettával. 20
Kárász-utca 3.
valamint Ibsen: Nóra cimü darabjai- drb zsílet, 1 drb
horotvaszappan.
diszlet- és kosztümterveivel lehet.
Markovits Szilárd 10 pengő, Baár
— Házasság. Csóti Etel (Orosb*^
A pályázatokat a szegedi Városi Jenőné egy drb társasjáték, Szomés Bánáti Miklós (Szeged) julius
Színház igazgatósága címére legkébathy Istvánné egy drb fejhallgató. én fél 1 órakor tartják esküvőjük,^
sőbb 1942. évi szeptember 15-én déli
400
drb cigaretta, egy csomag kár- felsővárosi templomban.
12 óráig kell beküldeni. Később érketya,
Berg András 1 doboz cigaretta.
ző pályzatok nem tarthatnak igényt
Dr. Weiner Leona és Heim S®/^
19 drb könyv és 1 drb fejhallgató, ma délben 12-kor tartják e s k ü v ő r
érdemleges elbírálásra.
A beérkezett pályamüvek fölött egy Nemessányi Gézáné 1 drb kis párna (Minden külön értesítés helyett!
később öszeállitandó és szakemberek- huzattal és 7 drb köuyv. Ligeti Má_ A TISZA VÍZÁLLASA.
^
f
ből álló zsűri dönt. A kivitelezésre ria 1 drh fejhallgató. Vigyázó Regedi rendőrség révkapitányság*
érdemes pályaművek közül négv ter- zső hírlapok,
folyóiratok,
Tokav
lentése szerint a Tisza v i /
^
vet, egyenkint 200, azaz Kettőszáz
julius 25-én reggel 7 órakor
-f,
Ilona 3 drb fejhallgató, Plesz Sánpengő értékben értékben
örökáron
hőmérséklete 22 fok, levegő b»Bl
megvásárolok. Ézért az összegért jo- dorné 1 drb fejhallgató, Tóth Imre
séklete 17 fok Celzius.
J
könyv,
gomban lesz az elfogadott tervet a mészáros és hentes 15 drh
— A KANSz altiszti csöpögj3 j
özr.
Szotyori
Mihályné
2
kg
toll,
szegedi Városi Szinház és a mellé
„füsttelen-estje*. Tavaly alakult ..
csatlakozó állomáshelyek
színpadain Beniczky Györgyné könyvek és tára Közszolgálad Alkalmazottak ..fti
kivitelezni. Fenntartom a jogot a töb- sasjátékok, Szántav Kiss Jánosné 1
zeti Szövetségének szegedi
bi elfogadott terv megegyezés sze- drb nagy párna és 1 drb huzat, a
szakcsoportja azzal a céllal, e|f
rinti elsődleges megvásárlására
is.
tagjainak anyagi és társadalmi ^jj
móravárosi
kislányok
tn'lgvüjtéséA kivitelezésre kerülő tervek a berétét javitsa .Az egyesület eddig ^ft,
mutató előtt a tervező nevével kerül- böl 4 drb nagy párna. Kovács Jó- j
nem szerepelt a nyilvánosság
0
zsefné
1
drh
fejhallgató.
Singer
nőnek meghirdetésre Vitéz Bánky Rómig most a keleti harctéren b/tóe'
bert, a szegedi Városi Szinház igaz- vérek 1 drb dunna, Klein Jenőné
honvédek javára műsoros
gatóin
1 drb párna, özv. Sárdy Zsigmondné nap«-ot rendez. Az egyesületnek , ii
f
4 drb könyv. Fodor Borbála l drb tagja most is kint harcol *
\f?
kis párnát két huzattal és könyve- fronton és nagyon sokan van*8 .^j'
ket.
— Itt emiitjük meg, hogy la- zülük, akik még az elmúlt
Fa-, vas-, vászonpunk julius 19-i
számában közölt honiból ismerik azt a vidéket, ^
r
e
d
ő
n
y
ö
k
adománylistába hiba Csúszott be. most a harcok folynak. A m ü s o ^ l '
legjobb minőségben, legolcsóbb áron Szedési hiba folytán az jelent meg. a postás altisztek egyesületének
9
hogy a Csórva Átokhózi Gazdakör f'zs \z jnjnSns-T.Ciaqjysu,\l 5" r e
lesz augusztus 1-én este fél
J
Délibáb utca 2. Telefon 29tó3 Fa- ** 7.40 pengőt adományozott a Vörös- kezdette! Belépődíj nincs. A n1"5 )tf
vaaredőnyjavitásak, szakszerűen az»* keresztnek, holott az adpmány ösz- ének- és zeneszámok, valamiül
/
oal készül nak.
274 szc.ce 70 oensrö 40 fiiléc.
méovek szerepelnek.

F e h é r retilcülök

Építtetők figyelmébe!
Kiss Redőnygyár

— ANYAKÖNYVI HÍREK, ÁZ elmúlt héten született: 3 fiu és 9 leány.
Házasságot kötöttek: Sülc Vilmos—
Parádi Erzsébet, Trebitsch VilmosMózes Aranka, Jáksó László—Sziklai
Mária, Dér Zoltán—Tóth Ilonka, Sipos Antal—Farkas Hona, Molnár Sándor—Szeles Ilona, Csányi Mihály—
Horváth Anna, Blasinszky György—
Weiner Hona, Szabó János—Bán Ilona, Magyar István—Horváth- Zsikó
Hona, dr. Sárga László—Pázmány Jr
Ián. Elhaltak: Koszó Sándor, 77, 11
szár Sándorné 34, Hódi Etelka 2, G'ön
dör Mária 8, Kristóf Attila 6, Balla
János 26, Papp András 60, özv. Fodor JózsefDé 80, Csizmadia Mihály 28.
özv. Wagner Guyiáné 84, Pintér Ferenc 9, Vass István 35, Beigl Lőrinc
82, özv. Keszler Jánosné 66, Várhelyi Péterné 51, Vrezgó Jánosné 31,
Fekete Béla 29'és Kocsi Mária három
hónapos korában.
— Jelentkezés vetőtengeriért. A
szegedi Közellátási Felügyelőség felhívja azokat a kisgazdákat, akik a
már korábban benyújtott hatósági
bizonylat alapján vetőtengerl vásárlásra
nyertek
igényjogosultságot,
hogy a tengeri átvétele végett a felügyelőség Széchenyi-tér 7, szám alatti hivatalos helyiségében legkésőbb
julius 30-ig feltétlenül jelentkezzenek,
mert a későbbi jelentkezők nem vehetők figyelembe.
— Leszakadt az épülő erkély: két
sebesült. Ma délután könnyen végzetessé válható szerencsétlenség történt
a Révay-utca sarkán, a volt Wagnerfürdő telkén folyó építkezéseknél. Az
egyik épülő bérpalota harmadik emeleti erkélye leszakadt és rázuhant a
második emeleti erkélyre, amelyen
ott tartózkodott Lele Józsefné algyői
capszámosasszony. Lclénó a lehulló
törmelékektől sulyossérüléseket szenvendett. A tégladarabok a földszinten
dolgozó Hódi Rozál Tápén lakó 16
éves leányt is megsebesítették a fején és a lábán. A sebesülteket a kihívott mentők részesítették elsősegélyben. A vizsgálat a baleset okának kiderítésére megindult

K e r é k p á r o m elveszett

i
tart

alti*1;

4

Róna u. 24b. számú ház elől. Becsületes megtaláló vagy útbaigazító
50 P ujtalomba részesül. Tudatni:
Vásárhelyi sugárut 5. Szabóüzlet.
— Vaskereskedők és müszakicikk
kereskedők kerékpár árusítása. A
legutóbbi időkben hozott miniszteri
elvi határozatok szerint vaskereskedői iparjogositvány alapján, úgyszintén műszaki cikkekkel való kereskedésre szóló iparjogositvány alapján
kerékpár és kerékpáralkatrészek nem
árusíthatók. Az érdekeltség köréből
előterjesztett kérelmek alapján a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter most a kereskedelmi és iparkamarához intézett leiratában annak
a megállapítását kiyánja, hogy a múltban a vaskeresekedők mennyiben foglalkoztak kerékpáralkatrész árusítással és hogy a jövőben megvolna-e a jelentősége megengedni, hogy ezek az
üzletek kerékpárokat és kerékpáralkatrészeket is árusíthassanak. Az üzletkörök határozott elkülönítése szempontjából célszerű volna-e vaskereskedőket a kerékpárárusitástól teljesen eltiltani és ennek a cikknek árusítását kizárólagosan a kerékpárkereskedök üzletkörébe utalni. "A miniszter a kamara jelentésének és vélemények javaslatának előterjesztése
utpn fog ebbep a kérdésben véglegesen dönteni.
— Felöklelte a bika. B ö r c s ö k
József királyhalmi tehénpásztor Ilona nevii tizennyolcéves leányát a megvadult bika felöklelte és szarvára
kapva, a lányon több súlyos sebet ejtett. A szerencsétlenül járt leányt sn
lyos sérüléseivel a szegedi közkórházba szállították.
— Leesett az eperfáról. Envedi
Etelka Alsakö^ont Mórahalom 615
szám alatti lakos szqmbatqn dé)«tá"
leesett egy. magas eperftjról. Lábtörcsel a sebészeti klinikára szállították

—• Magas áron váltják he a; csalatu
kórót. A háború következtében beállott nyersanvaighiány folytán a polgári lakosság teytilániellátásának előmozdítása érdekében a közellátásügyi
miniszter most országosan megszervezte a csalánkóró gyűjtését. A kereskedelmi és iparkamarához intézett
leiratában közölte a miniszter, hogy
a csalánkóró gyűjtésének országos lebonyolításával a Magyar Gabonakereskedelmi rt. és a iTaurusi nyerstermékkereskedelmi rt. cégeket bizta
meg, amelyek bizományosaik és albizoniányosaik utján gondoskodnak az
összegyűjtésről. A csalángyüjtés megindításának idejére,
lebonyolítására,
illetve kezelésének módjára szemléltető képekkel is illusztrált tájékoztatót bocsátottak ki a megbízott cégek.
A száraz csalánkóróért a bizományos
a csalánkóró minősége szerint mázsánkint 14 pengő, illetőleg 12 pengőt
fizet a gyűjtőnek. Az ingatlan birtokosa részére, ugyancsak megfelelő térítést biztosítanak. A
csalánkóró
gyűjtése igen jó kereseti lehetőséget
nyújt és minthogy Hagy mennyiségek
is állanak rendelkezésre, eziránt a
munka iránt széleskörű érdeklődés
mutatkozik. '
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1942 július 19-től július 25-ig a
• •
következő ingatlanok cseréltek gazÖ R Ö M
N É Z N I
dát:'
szemüvegen
Kormányos József és neje eladKelemen-utca 12. száin.
ták Puskás József és nejének, Kolb j
dülőbeli 1260 n. öl szántójukat, 3.63 [
kor. k. t. jövedelemmel 1600.— peu- j Istvánnénak, Nemestakűös u. 14. és
gőért.
j Berlini körút. 22- sfc. házát, 187
özv. Gajdaösi Józsefné eladta udvarral, 60.000.— pengőért,
Bakos Andrásnénak, Somogyitelep
Guzsvápy Mihály eladja Burka
1121. sz. házát, 80.— P évi házbérjö- J Ónosnak, Somogyitelep 740 sz, 285
vedelemmel, 410.— pengőért.
n. öl telkét. 1850.— pengőért.
Papp Imre eladta Katona GyörgyIfj. Kiss András és neje eladták
nek, Alsó Ásotthalom-dülőbeli 982.
Feketű Józsefnek. László-utca 22 és
n. öl szöllőjét, 10.44 kor. k. t. jöveKecskeméti-utca 30 sz. házukat, 167
delemmel. 1000.— pengőért.
u. öl kerttel, 1.77 kor. k. t- jövedeVarga Mihály eladta Német Imlemmel 20500.— pengőért •
rének, Nagy Mátyás-dülőbeli 1226 u.
öl vegyes földjót, 10.08 kor. k. t. jövedelemmel, 3000.— pengőért.
Szőcs Gábor és neje eladták Ozvár Lukácsnak Franciahegy-dülőbeli 400 n. öl szántójukat, 6.75 kor.
k, t. jövedelemmel, 2000-— pengőért, j
Kalmár György eladta Szilágyi
Természetes szépitőszerek
J é g s z e k r é n y e k Mózes és nejének, Alpári-dülőbeli
(Folytatás.)
Fekete Nándor
968 n. öl szöllőjét, 14.52 kör. k. t. jöA
napfény
bőrünk közvetítésével
Kossuth Lajos-sugárut 18.' szám vedelemmel, 7200.— pengőért.
a
szervezetbe
jutva,
egyik legfontoHegyesi Ferentí eladta özv. Kiss
Telelőn 20—72.
Andrásnénak, Nagy ki rálica-d ülő bel i sabb éltető elemünkké válik, mert
_ A szegedi kereskedelmi és Ipar- 180 n. öl kertjét, 1.40 kor. k. t jö- a szervezet anyagcseréjét fokozza,
kamara tájékoztató füzete az üzleti vedelemmel, és Szőregi-út 75. sz. há- a bomlási termékek kiürítését elő
báróráról. A nyilt árusítási üzletek zát, 180.8 P évi házbér jövedelemmel segíti és a vérképet előnyösen válhétköznapi zárórájáról és a vasárna- 3000.— pengőért,
toztatja pieg. A napsugarak nempi munkaszünetről a kamarakerületHerez László és neje eladták csak a szervezetre gyakorolt áltare nézve most tájékoztató füzetet
lános hatásuk miatt elengedhetetadott ki a szegedi kereskedelmi és Beck Adolfnénak, Pulcz u. 30a
lenül fontosak, hanem számtalan
házukat,
219
n.
öl
kerttel,
3.30
kor.
iparkamara .Az ezidő szerint fennálló
korlátozó rendelkezések köpött a kü- k. t. jövedelemmel, 360.— pengő év< bőrbetegségre (fiatalkori pattanálönböző rendelet hatályban levő in- házbér jövedelemmel, 17.000.— pen • sok, zsíros arc és fejbőr, hajhullás
tézkedéseinek ismertetése ma különö- gőért.
stb.) is gyógyhatással bírnak. A'
sen időszerű és az érdekeltek felé
Kurczenberger Jáuos eladta Özv nap ibolyántúli sugarainak gyógynagy jelentőséggel bir. A dr. Demény
hatását felismerve, állították elő »
Alajos főíitkár által összeállított fü- Hajdú Balázsnénak, Lapos-düiőbelt
zet 50 fillér ellenében beszerezhető 3 h 470 u. öl vegyes földjét, 36.99 inesterséges napfényt, a kvarc,fájÉÍa kamaránál.
kor. k. t. jövedelemmel, 11.594.—v pa útján, hogy az mindenkor rendelkezésre állhasson a beteg bőrnek,
— Vándorserleg fodrászversenyek pengőért.
vagy
a szervezetnek.
Müller Jenő és neje eladták íl!é»
győztesének. A fodrászipar, amelynek
Gáspárnak.
Róma
Kávlária
Jerikó
körébe ugy a férfi, mint női fodráIgen fontos, természetes széf
szat tartozik, alá van vetve a min- Kilőbeli 235 n. öl szántóját, 3.97 kor. szer a víz is, melyet nemősak
denkori divat állandó változásainak k. t. jövedelemmel, 2800.— pengőért tálkodásra, hanem a bőr edzésére,
és ebben a foglalkozási ágban nélküKatona József eladta Katona
lözhetetlen, hogy az iparosok ugy a Vincónének, Halászka-dülőbeli 1150 vérkeringésének fokozására, igen
maguk gazdasági érdekei, mint a n. öl szántóját, 4.17 kor. k- t. jöva gyakran annak gyógyítására is felhasználunk. A szépségápolás tétén
szakmabeli iparosnemzedék megfelelő
nevelése érdekében mindégkor &lépést delemmel, 1.150,— pengőért,
borogatásra és gőzölés form'ájáh^a
özv. Nagy Torma Imréné eladta használjuk, egyrészt a gyullac
tartsanak az iparág fejlődésével és a
közönség igényeinek változásával. A Agócsi Gyülánénak, és társának. folyamatok enyhítésére, másré
fodrászipar hivatott arra, hogy a ve Petres u. 20. sz. házát, 161 n. öl kert- hogy a bőrt szükség szerint felpule kapcsolódó divatszakmákkal (női tel, 628.— pengő évi házbérjövede
hítsuk, vérbőséget előidézve, annak
kalaposok, fésűsök, nőiszabók, stb.1 leinmei, 17.500.— pengőért.
táplálkozását elősegítsük. Természeegyüttműködve, irányt szabjanak
a
fejlődés menetéhez. Ehhez a munkáNémet Sándorné eladta Kordás tesen mindig tudni kell, hogy mely
hoz a szakmai színvonal állandó fej- Ferenc és nejének, Gajgonya-dülfl- bőr milyen minőségben és mértéklesztésére, az iparosság önképzésére beli 1450 n. öl vegyes földjét. 5.48 ben tűri el azt a legjobb hatással.
van szükség, amelynek eredményeit az kor. k. t. jövedelemmel, 1800.— peiyfí.
évenkint rendezett versenyeken mu1
(Foiutatjük.)
tathatják be és tehetik a szakma köz- gőért.
Kordás Ferenc és neje eladták
kincsévé. Ennek érdekében a szegedi
kereskedelmi és iparkamara most el- Törköly Lajos és nejének, Öajgohatározta, hogy az ilyen célkitűzé- nya-dülöbeli 1369 n. öl szántójukat,
sekkel rendezett versenyek díjazásá- 3.8 kor. k. t jövedelemmel, 1300.—
Hsrnnos
iss v i t a m i n o s
ra vándorserleget alapit. A karaara a pengőért.
arcvizek, krémek, olajok, púderek.
versenyek rendezése és szabályzata
Volford István és társai eladták
* * * * eUenÍ f é n y v é d a "cr*kelkészítésénél most meghallgatja a
RC&lCT O S f h í l H f i
karaara kerületébe tartozó vezető ipa- Szelgrád János ós nejének, Móratóto^teOf^O®^rosokat és azok véleménye alapján halom kap. 630 sz. házukat 1200 n. I i
nios tér U, L em. TH. 98-ÖS. Arcfogja az évenkint megrendezendő ver- öl kerttel. 780 kor. k. t jövedelem
ápolás. Szépséghibák, szemölcsök,
senyek programját és szabályait meg- mel, 24.000.— pengőért.
szőrszálak végleges eltávolítása. 1
határozni.
Kovács Kárólv eladta Dr. Ga.ió i Pénykawtés Tanítványok kiképzi I
| se.
Olceó bérletrendszer |
SZÍVES TUDOMÁSARA HOZOM a t. gazdaközönségnek. hogy gőzk o z m e t i k a i üzenii'vek;
malmom. mint
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Előfizető 10. Szeplőket el lehet
halványítani megfelelő és megbízható szerekkel.
Margit. Helytelenül ápolja arcát.
Éhben az esetben csuk árt a gőzölés.
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Kertész Sándor

Vasárnap: országos gyorslevente motor
kerékpárverseny Szegeden

müipari

ahol különleges szép bútorok kerülnek a legolcsóbb árért eladásra.

Ár ország különböző városaibál inoulnak és a szegedi
repőlőtérre futnak be a kitűnő levente motorkerékpárosok
A I I I . országos levente motorosnapot vasárnap rendezik meg szegedi befutással. A kitűnő leventemotorkerékpárosok különböző kategóriájú gépekkel vesznek részt a
nagyszabású küzdelemben és az ország minden részéből indulnak
a
szegedi célba, amely a repülőtéren
lesz. A'versenyzők délután 3 órakor
futnak be a repülőtérre. Az országúti verseny befutása után, a repülőtéren látványos katonai
jellegű
motoros terepverseny
lesz,
majd
amikor ez végetér, a Széchenyi-téren motoros ügyességi versenyt
rendeznek. A verseny befejezése
után ünnepélyes díjkiosztsá lesz.
A motorosnap lefolyása a következő lesz:
A versenyzők kileng
Útvonalon
fntnak Szeged felé az ország minden részéből. Az utvonalak Kiskunfélegyházától
kezdve azonosak, te-

hát Szegedre Szatymaz felöl érkeznek a motorosok, de a városba nem
jönnek be, hanem az akloknál letérnek a repülőtér felé, ahol terepversenyt futnak.
A terepverseny nehéz, katonai jellegű időfutamból áll és pontban 3
órakor kezdődik.
Utána ügyességi
próba következik a Korzónak erre
a célra a rendőrség által elzárt szakaszán. Ennek kezdete 6 órakor lesz.
Utána a városháza előtt
történik
meg a díjkiosztás, amit a hadtestparancsnokság eszközöl.
A nevezési zárlatig 126 versenyző
jelentette be részvételét, ami * magyar motorsport történetében egyedülálló rekordszámot jelent. A versenyzők az összes utvonalakon
r
formaruhában
kivonult
leventék
sorfala közt fognak végigfutni. Az
első érkezők befutása már féltizenkettő körül várhat A

Szeged—SzVSE barátságos mérkőzés
és SzAK^Ujvidék ifjúsági bajnoki döntő
a vasutas-stadionban
A szegedi futballszerető közönség
érdeklődése
vasárnap a Vaeútasstadionban megrendezendő két mértozps iránt nyilvánul meg. Nem• -ak azért várja érdeklődéssel ezeket a meccseket a közönsg, mert az
egyetlen vasárnapi szegedi futballműsor, hanem azért is, mert az
egyiken próbajátékosok fognak szerepelni, a másikon pedig eldől, hogy
melyik az a két ifjúsági csapat,
amelyik az alszövetséget a Budapesten lebonyolítandó országos bajnoki küzdelmekben képviselni fogja. A Vasutas-stadionban rendezik
meg a Szeged—SzVSE
barátságos
találkozót, amelyen a piros-fehérek
két próbajátékost szerepeltetnek, A
délután fél 7 órakor kezdődő meccs
slntt, fél 5 órakor a
SzAK—Újvidéki A C ifjúsági bajnoki döntőt
nouyolítják le. A mérkőzésnek az
újvidékiek a favoritjai, hiszen azt
a SzFIÉ-t, amely a piros-fehéreket
5:l-re győzte le, 8:0 arányban fektették kétvállra,
—ooo-*

Kerék p ó rosverseny
Szeged és Szabadka között
Hosszú idő titán, végre vasárnap
országúti versenyhez állnak rajthoz
Szegeden a kerékpárosok és első
versenyük útja a hazatért Szabadkára vezet A verseny műsora szerint a MÁV-üzletvezetőség és a
postaigazgatóság között rajtolnak a
kerékpárosok. Reggel 6 órakor a főversenyzők, fél 7 órakor a haladók,
7 órakor a kezdők indulnak e l Az
első forduló Szabadkán lesz a Magyar Erő és Művelődés Háza előtt
innen visszatérnek Szegedre és a
r a j t helyén újabb forduló lesz. A
versenyzők
befutását délelőtt 10
w 11 óra között várják Szabadkán.
Az ©r9zágosjellegü versennyel kap-

csolatban Szabadka ős Palics
zött hölgyversenyt rendeznek,

butortermeire

Kizárólag az emeleten, Kárász-u. és Kolcsey-u. sarok
X A szegedi Postás Hódmezővá- Szeged sz. kir. város adóhivatalától
*
sárhelyen. A szegedi Postás futballcsapata vasárnap
Hódmezővásár- 53.472—1^42. v. a. sx,
helyen vendégszerepel. Ellenfele a
H T V E lesz, amellyel délután 6 órai
Tárgy: Katonai hadisegély**
kezdettel veszi fel a küzdelmet a
kifizetése 1942. a u g u f
vendéglátók pályáján
barátságos
alapon. A szegedi Postások három
tus hóban.
SzVSE játékossal állnak ki a mérkőzésreH i r d e t m é n y *
|
X A Szegednek tetszik a »Hadiknpamérközések* terve ós az MLSz
elnökéhez fordul ax ügyben, A Délmagyarország szombati számában ifj.
Solti Mihály, a kiváló sportember
nyílt levelet irt, amelyben felvetette
a >Hadikupamérkőzések»
tervét. A
tervvel kapcsolatban Markovics Szilárd, a Szeged ügyvezető-elnöke kijelentette, hogy az tetszik az egyesületnek és az ügyben dr. Gidófalvy Pálhoz, ax MLSz elnökéhez fordul.

Katonai szolgálatra
bevonult*®1
hozzátartozói részére az évi júli°'
hónapra esedékes hadisogélyek
fizetése a városi adóhivatalban *
következő napokon történik:
Augusztus hó 1-én A Á B C C*
Augusztus hó 3-án: D E É F "
Gy. H I J ,
J
Augusztus 4-én: K G L y M K 0
Ö P,
Augusztus 6-án: Q R S S í t **
ü Ü V W Z Zs.
kezdőbetűjű
bevonultak a
egész területén, tehát akár a bel?9'
rosban, akár a telepeken, feketék9'
vagy felső és alsótanyán laknak .

X A SzEAC bajnoki játéka Újvidéken. A SzEAG vasárnap fejezi be
bajnoki küzdelmeit az NB III. osztályban. Újvidéken játszanak az egyetemisták, az UVAK ellen. A SzEAC
szempontjából azért bir fontossággal
ez a mérkőzés, mert ha győz, akkor
megelőzi az SzTK-t és ő is kérni fogEzeken a napokon a hadiseg 9 "
ja az NB II. osztályba való beosztását.
felvétele végett mindenkinek a *9
1 1
X A déH atléták Diósgyőrött. Va- rosi adóhivatal VlII.-ik adókét ® ''
kö- sárnap rendezik meg Diósgpőrntt a ténél kell jelentkezni.

—ooo—•

A szegedi leventéit sikeresen
szerepeltek e bajai hadtestatlétikai versenyen
B a j á n rendezték meg a hadtestleventebajnoki atlétikai
küzdelmeket amelyeken a szegedi leventék
is rajthoz álltak és sikeresen szerepeltek. Eredményeik a következők:
100 m : 1. Varga 11.6, 3. Kakuszi
11.8, 400 m : t Varga 53.1, 2. Kakuszi 54.2, 800 m : 1. Karkos 2.15, 3. Dudás
2.17, 1500 m : 3. Szélér 4:39.2.
távolugrás: 2. Kakuszi 582, magasugrás: L Kakuszi 165, rndugrás (ifj.
korosztály): 3. Heine 250, rndugrás
(felnőtt): 3. Balogh 280—ooo—*
X Vasárnap folytatják •
MOVE
országos célövöversenyét Nagyszámú
résztvevővel szombaton
megkezdődött a Pálfy József-lőténen a MOVE
országos oéllövőversenye, amely a
várakozásnak megfelelően jól indult
és arra kell következtetni, hogy a
vasárnapi döntő küzdelmekben kitűnő eredmények lesznek. A vasárnapi
verseny már reggel 8 órakor megkezdődik.

hagyományos Észak—Kelet—Dél kerületközi atlétikai viadalt. A küzdelemben a déliek a jelek szerint meg
ell elégedjenek a második hellyel,
bár az utóbbi időben a feltétlenül
fejlődés tapasztalható atlétáinknál.

Azon alsó vagy felsőtanyán |j
kók részére, akik a hadisegélyt
fenti napokon nem vették fel. a ®T
fizetés az alsótanyaiak részére W.
gusztus hó 7-én az alsótanyai k"!
igazgatási kirendeltségnél, a f r i ' j
tanyaiak részére augusztus hó 10
X Kiss (SzTK) _
a HTVE-ben.
9
Kiss, az SzTK tehetséges csatára a a felsőtanyai közigazgatási k'í re
deltségnél
történik.
HTVE-bez kérte átigazolását.
Kiss,
mint felsőipariskolás az SzTK keretMinden hadisegély felvételére /
tagja volt és a kék-fehéreknél szeregosult
feltétlenül hozza m a g á v a l 9
pelt három éven át. Kiss elvégezte
tanulmányait, hazatért Hódmezővásár- ját rendőrségi bejelentő] apját
9
helyre és visszatér
anyaegyesületé- amennyiben a bevonmt időköz^
hez, a HTVE-hez.
leszerelt volna, úgy auaak kat<»°
könyvét (igazol ványlapját) is,
^
X Játékostoborzás az SzTK-ban.
ben a katonai szolgálat kezdő
Az SzTK az utánpótlás érdekében vasárnap délelőtt 10 órakor játékosto- végződő ideje számokkal be vad "
borzót rendez a Hunyadi-téri sport- gyezve.
telepen. A toborzáson résztvehet minA hadisegélyek
kifizetése
den ifjnsági korhatárt be nem tölszombaton délelőtt 8-13 óra k
tött futballista.
3-án hétfőn 9—13 óra között a t 9p
9
X Levente úszóverseny Szegeden. napokon 8—13 óra között törtá
Most fejezték be országosan azokat a
A városi adóhivatalban 5-én, ^
selejtező versenyeket, amebfek meg- és 10-én hadisegély kifizetés o lfl
előzik az országos levente atlétikai,
A hadisegélyt a bevonultak
uszó és céllövő versenyeket. A Le99
jj,
vene Hrközpont jelentése szerint Sze- miesetro sem veheti fel, azt
geden augusztus 8 és 9-én országos a hozzátartozók részére lehet
levente
úszóverseny,
Kolozsváron |zetni.
^
augusztus 15 és 1R-án, országos leA
hadisegély
utalványozása*®
J
,
vente céllövő verseny és Budapesten,
augusztus 22, 23-án országos atléti- csolatos kéréssel vagy
kai versenvt tartanak. Az előverse- közvetlenül a népjóléti hivfl4^
nyek eredménvei alapján a leveiite- kell fordulni.
intézménv jelenlegi versenvzö gárdáSzeged. 1942. július hó 53-»» ^
iaa országos és világviszonvltban is
kiváló, ami a fokozatos és céltudavitéz dr. Szabó Gérí*
tos testnevelésnek és a próbarendszer
tanácsnok, az adóhivatal
bevezetésének eredménye.

X Teniszesapatbajnoki mérkőzések.
Szombaton egész nap tartott az alföldkeriileti tenlszesapatok küzdelme a bajnoki címért.. A versenyzők,
illetve a Csapatok jó felkészültségről tettek tanúságot és nem lehet
kétséges, a vasárnapi
döntőmérkőzéseken nagy küzdelmek várhatók.
Vasáruén délelőtt 9 óraor folytatják
a versenyt az SzTC pályáin.
XSzegediek
a szentesi
kerületi
uszóbajnoki viadalon. Vasárnap rendezik meg Szentesen a déli kerületi
felnőtt úszóbajnoki viadalt. A ver- Sé 1 á r u vasúti igazolványa k o r l á t o l t
senyen a szegedi élgárda is raithoz
áll és a jelek szerint gvővtesen
hagyja el a medem'ét továbbra '«
biztosítva hegemóniáját a déli ke- fátari i tca 8.) Érvényes augusztus 12—24-ig. Az ieazolvánv ára
u
rületben.
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VASÁRNAP

retem Énekli: Kalmár Pál. 9, Erőss
Béla: Hogyha' lát is nap-nap után
Énekli: Cselényi József. 10. Huszármulatság — csárdás
(Ifj
Rerkess
Béla c i g á n y z e n e k a r a ) . 24 00: Hirek.

i

JULIUS

BUDA p e s t

26.

I.

8 00: Fohász. — Szózat. — Reggeli zeue:- 1. Magyar rohaminduló. —
2. János vitéz. — 3. Dugócsiga. 4. Három kamerád. — 5. A Ruralia Hangarica II. tétele. — 6. Erdélyi dal. —
7. H a l v á g á s

verbunkos.

—

8.

Vecsey:

Vízesés. — 9. Énekrapszódia. — 10
Losonczy Dezső: Székely havasokban 8.45: Hirek. 10.00: Református
istentisztelet a Kálvin-téri templombél. Igét hirdet: Izsák Aladár somogyjárdi
lelkész. 11.00: ' Egyházi
ének és szentbeszéd a Jézus Szive
templomából. A szentbeszédet
mise
után Kőrtvélyessy-Linzenbold Ferenc
hittanár mondja. A templom énekkara népénekeket énekel. 12.15: Levente
műsor 1. Fricsav Richárd: Ladi-Iadilom — induló. 2. Vályi Nagy Géza: Imádság. 3. Arató ünnep. Hangkép. Irta és összeállította: Falusi Péter. 4. Üzenetek 5. Kraul Antal: Reeece-indulö. 12.55: > Világosság.* Barabás Endre előadása. 13.10: Szórakoztató zene. — Hangfelvétel. 13.45:
időjelzés, birek, vízállásjelentés. 14.00
Művészlemezek. 15.00: .Időszerű gazdasági tanácsadó.* A Földművelésügyi Minisztérium fládióelőadássoro-zata. 15.45: Vidák József cigányzenekara muzsikál. 16,40: <Fáy András.
Bory István dr. előadása. Közművelődési előadássorozat. 17.00: Hirek
magyar, szlovák és ruszin nyelven.
17.20: Rádiózenekar. Közreműködik a
Szűcs-énekhármas. 1 Ujbor _ induló .2. Álmodozó dallam. 3. Szegény
arattam kislány, 4. Slowfoxj §.
Slowfox. 6. Foxttíot. 7. Keringő a
Behajtani tilos e. filmből. 8. Rio de
f Janeiro — tangó. 9. A pénz beszél —
rumba. 10. Fehér akácok — tangó.
11. Vén diófa — foxtrott 18.10: »A
professzor.. — Illés Endre elbeszélése. 18.30: Légierők zenekara. — Vezényel Doroezlay Károly. — > Zeneképek a gyermekmesék világából' 1. vitéz Papp Imréne: Turulmadár. 2. Eördógh János: Meseországban. 3. Ruszinszké Nándor: Papirmasé katonák. 4. Doroszlay Károly: Táncképck
a 'Látomások? e. mesejátékból. 5.
Kisfaludy Péter Elemér: Magyar sasok — repülő induló. 19.00: Hírek
magyar, német és román nyelven.
19.20: >Regék és mesék Mátyás-király tölgyei alatt.« Közvetítés a csallóközi Bős-község hajtárából. Vezeti
Dövényi Nagy Lajos
Hangfelvétel.
20.35: .Délibábkisasszony.. Mesejáték egy felvonásban. Irta
Barsi
ödön. Zenéjét szerezte és a kis zenekart vezényi Farkas Ferenc. Rendező Barsi ödön. Hangfelvétel. Személyek: Harsányi Rezső, Szép Ilonka, Mészáros Agi, Szabó Sándor, Tímár József, Jvitasy György, Gobbi
Hilda, Perényi József, Pethes Ferenc.
Bemondó: Eőry Kató. 21.20: .Filmdalok*. 2140: Hirek és lóversenyeredmények. 22.15: Szórakoztató zene. — Hangfelvétel. 23.00: Hirek német, olasz, angol, francia és finn
nyelven. 23.25: 'Magyar nóták.. 1
Dankó: Ugye most már (Szávay Gyu
ía verse. Énekli: László Imre. 2 Azt
mondják nem adnak: Nagy a feje bú
suljon a ló — hallgató és csárdás
(Palié Imre dr.) 3. Babics László:
Tudom, hogv szerettél (Baja Mihály
verse). Énekli: Kalmár Pál. 4. nótás
Szabó Pál: Meg köll a búzának érni
Kalmár Tibor: Megy a kocsi porzik
az út utána. Énekli:' Kuhányi György
5. Erőss Béla: Ne gondold, hogy az
a tavasz. Énekli: Ráday László. 6.
Dhnkó Pista: Szőke kislány csitt
(Pósa Lajos szövege); Papp Zoltán:
Nem fúj a szél. Énekli: Cselényi József. 7. Bánóczv—Kalmár:
Hamvas
arcod. Énekli: László Imre. 8. Kertész Lajos: Ha elmegyek a bálba;
Ázt mondiák. hosv más babáját sze-

BUDAPEST

II.

11.15: A Postászenekar játszik a
Sörkatakomba-étteremből.
Vezényel :
Eördögh
János. 12.15: Szalonötös.
1500: Tánczene. 18.10: Oláh Ferenc
énekel. 18.30! <Lipcse a könyvek városa.. lila Mokcsay Júlia dr. Felolvasás. 18.55: Weidingér Ede szalonzenekara játszik a Palatinus-száiilóból. 19.45: .Édes anyanyelvünk*. Halász Gyula előadása.' 20'00: Hirek és
lóversenyeredmények. 20.15: Bacsák
Erzsébet zongorázik. 20.40: Govrik
Elemér és Horváth Imre verseiből
előad Baló Elemér. 21.00; Részletek
Verdi: Trnbadur c. operájából
H É T F Ő .
J U L I U S
27.
BUDAPEST I.
<5.40: Ébresztő. — Torna. 7.00: Hirek. — Közlemények. — "Reggeli zene. 1000: Hirek. 10.15: Székesfővárosi Tűzoltózenekar. Vezényel Eördögh János. 1. Délvidék — induló.
2. A szép Galathea — nyitány. 3.
Harmatos rózsák — keringő. 4. Losonci induló. 5. Berlin éjjel — egyveleg. 6. Álomideálok — keringő. 7.
A víg rézművesek — induló. 11.10:
Nemzetközi vízjelzőszolgálat. 11.20:
Francia dalok. 11.40: A világ legmagasabb embere. — Felolvasás.
12.00: Harangszó. — Fohász. — Himnusz. 12.10: Szalonötös. L Dallamok
a régi jó táblabíró világból. 2. A
legkedvesebb — keringő. 3. Katonásdi. 4. Memiet. 5. Szép a világ —
keringő. 6. I r dal. 7. Bölcsődal. 8A-moll keringő. 9. Obertass — mazurka. 12.40: Hirek. 13.20: Időjelzés,
vízállásjelentés. 13.30: Honvédeink
üzennek. A Vöröskereszt bajtársi
rádiószolgálata. 14.00: Szórakoztató
zene. — Hangfelvétel. 14.30: Hirek.
14.45? Műsorismertetés. 15.00: Árfolyamhirek, píaei árak, élelmiszerárak. 15.20: Pertis Jenő Cigányzenekar* muzsikál. 16.15: *Hires magyar
utazók*. Halász Gyula előadása Biró Lajosról. 16.45: Időjelzés, hirek.
17.00: Hirek szlovák és ruszin nyelvem 17.15: «Tánczene».
HniCzky
László tánczenekara játszik a Gellért-szállóbél. 18.00: »Besz61 a mnlt«
Közvetítés a csallóközi Somorjaközség múzeumából és templomából.
Vezeti'Dövényi Nagy Lajös. Hangfelvétel. 18.30: 'Szórakoztató klaszikns muzsika*. 19.00: Hirek magyar,
német és román nyelven. 19.20: A
Margitszigeti Szabadtéri
Színpad
előadásának közvetítése. 'Bécsi keringő.* Daljáték 4 képben. Irta Marischka E. Zenéjét idősebb "ós ifjabb
Strauss János műveiből
összeállította Országh Tivadar. Szabadtéri
színpadra átdolgozta és rendezte":
Bubik Árpád. Vezényel
Rubányi
Vilmos Hangfelvétel. 21.40: Hirek.
22.10: »Üzen az otthon.* A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. 23.00:
Hirek német, olasz, angol, francia
és finn nyelven. 23.25: Géőzy Barnabás zenekarénak műsorából. 24.00:
Hirek.

BÚTOR
raktáramat

megnagyobbítottam

K U K U S Z i

müaszialos.

Kossuth i . s-ut. 5. sz.
alatt, udvarban, ahol sajátkészítésű,
legmagasabb igényeket is kielégítő
bútorok nagy választékban, legolcsóbb
áron szerezhetők be.
Részletre í? '
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£ i a ű öl
háilelheh, csaláti
és bérházalf, ipartelepek, szüiio es
szánlö DiriokoK
Újszegeden,
kőrúton,
családi ház, adómentes.
3 szobás, kertes lOOOtí
P. Újszegeden adómén
tes családi ház, pineá*
Komfortos, templomnál
30.000 P.
Újszegeden
strandnál családi ház,
4 szobás, fürdőszobás,
kertes 32000 P. Ui»*«geden htd
közelében
adómentes, magasföldszint! 5 szobás modem
Komfortos családi báz
46.000 P. — Szegedi oldalon: Háztelkek 250 n
öles megosztható, Bfl dogasszony sugárutoét
16000 P. Háztelek Kossuth L. sugárút mellett
16.000 P. Háztelek lebontani való házzal fissá Lajos kőrútnál 30
ezer P. Háztelek Marstérnél 9000 P. Házteleh
Móra templomnál 4500
P. Családi ház egy »
kással
éa
építkezési
anyaggal Rókuson 9090
P. Emeletes háa S tatással Felsőváros, kör
útnál 18.000 P. Magas
földszintes szép család
háa 4 és 1 szobás lakással, szép kerttel Fel
sővároa 12.000 P. Családi háa 2 szobás. Ittr
dőeaobáa és 1 szobái
lakással, Kerttel Móra
templomnál 16600
t
Adómentes magas főid
szintes báz 2 takázsa
rókusi sportpályánál 25
ezer P. Móra templom
nál
magasföldszinté®
n&a 2x2 szobás laká»
sat. kertes 34.000 P
Adómentes családi háa
3 ssobAa. fürdőszobás
Káváriáná
32.000 P.
Családi fiáa » szobás,
tardósaobáa, pincés, ker
tea, felsővárosi templomnál 42.000 p.
aa
tokhás jómeoetelő ven.
éW«9<ív«L pincével, 2
iakáasal áómtoa belől
23,000 P. Belvárosi főatoa
magasföldszintem
háa 3x2 szobás lakás és
üzlettel nagy udvarra;
ÜKkUUO p. Emeletes a v
rokháa ítélettel 6x2,4a
szobás, fürdőszobás la
kással egyetemnél ha
«eer P. Belvárosi adó
mentes emeletes ház d
szobáé komfortos lakó
sokkal 58.000 p. BérBás » drb I és * esobás, fürdőszobás lakósokkal 00.000 p. Adómentes emeletet háa 4
komfortos lakással Tism Lajos kőrútnál VI
ezer P. Emeletes Ízletes bérház
komfortos
lakásokkal. 30 éves ndo
mentes részen 75.90(1 t
Kétemeletes üzletes bét
háa S drb. I, 2, •
bás. fúidőszobás laka
sokkai főúton 70.000 l
Adómentes
belváros*
emeletes bérház 2 és
szobás komfortos iská
sokkal 120.000 P. Adó
mentes bérház két emeletes bérház 2 és három
seobás komfortos lakásokkal a város
tttg
szebb részért 160.000 1.
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kat barna t. o. szánté
sjatytnazi müutnál 45
ezer P. ©yfunőlces* 5
kat holdas moutn.it i
szobás tanvávaJ Szegedhez 10 km-re. 80 kai
bánáti szántó tanyával
ártézi kúttal 170.000 P.
2(1 kst. szántó, gyümölcsös tanyával Telstétanyai müutnál 45.w®
P 57 kat. holdas szőtté telep épületekkel müu'hoz közel 95000 P
120 holdas I. o. buzatermő szántó ori 2 sto
bás, fürdőszobás lakóházzal és sok gazd. épü
letekkel, ártéri
kotta
160 000 P. - Alkalmi
vételek.
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Egyszobás garzoniakis
kiadó. Attila" u. 11. —
Házmesternél.
Kényelmesen
bútorozott szoba fürdőszobahasználattal magányos
egyénnek kiadó. Takaréktár u.- 6, I. 4.
Elegánsan
bútorozott
szob fürdőszoba használattal Jépcs®házá bejárattal kiadó. Feketesas u. 17, II. em. Bokor lakás.
mmmmmm.

r i

Újszegeden
bútorozott
szoba fiirdőszobahasználattal kiadó. Bethlen
utca 11, hidhoz közel.

r > n c

F M. Irodánál. Horthy
M u. 1 (Kultúrpalotánál).
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Egv
szoba,
konyíts
kamrából álló albérleti
lakás 2 személy részéra
kiadó. Víz, villany bent
Bútorozott szoba kü- Korda u. 29.
lönbejárattal. Fiirdőszobahasználattal
ki- Közel a beflterületbe*
adó. Bocskai utca 4, kisebb üzlethelyiséget
keresek.
Ajánlatokat:
I I . em. jobbra,
Molnár Pál. Bihari u,
Elegánsan bútorozott 36 sz.
különbé járatú fürdőszobás szoba l-re ki- Nagyvevővel biré kiadó. Mars tér 12. fsz. sebb füszerüzlet újszegeden eladó. 'Forgal3. a.
mas* jeligére.
Különbejáratú bntoro
zott szoba fürdőszo- LAKÁS
bahasználattal úriem- 1 szobás garzon, 2 » » •
bernek kiadó. Vadász bás hallos, 3 szobás «
belvárosban aug. f-re.
u. A KochnénáL
Belvárosi
Lakásfirr
Különbejáratu lépcső- nökség, Dugonics tér $1
házi utcai bútorozott
szoba azonnalra, eset- Idősebb nyugdíjas háleg hetekre kiadó. Cim zaspár keres magánháTóth szanatórium.
zat vagy egy-két szobás lakást 'GyermekteKülönbejáratu
kisebb len* jeligére.
és nagyobb bútorozott
szoba kiadó. Hétvezér
LAKASOK
u. 27. sz.
2 szoba komfortot w
Csinosan bútorozott
különbejáratu szoba —> Felsővároson, 8 szobá*
fürdőszobahasználattal Külsői Csongrádi sn
azonnalra is kiadó. Bá- gáruton kiadók. Lakáaró Jósika utca 41. — ligynökség, Kölcsey a
10 szám.
Emelet ajtó 2 szám.

[ tHLtcrV>XjCrfi

Elegánsan bútorozott | KIADÓ
belvárosi nagy
utcai] l a k á s á t
szoba külön bejárattal jelentse be, díjazást —
és fürdőszoba haszná- nem fizet. Lakásügylattal kiadó. Tisza La-! nöks^v, Kölcsey u. »>
jos körút 91, fdsz. 1.
Magánház kiadó o t a w
Szerényen
bútorozott bérlőnek, aki a befejeszobát keresek. «Ar zéshez »szükséges öi
megadva* jeligére
a szegei* lakbér előtte
kiadóba.
képpen előre
fiz
Érdeklődni hétfőn
Bútorozott szoba egy után. Újszeged, Jc
két úriembernek azon- sor 55.
nal is kiadó. Deák F.
u. 18.
KÉTSZOBÁS
Bútorozott szoba szél) komfortos lakás nj BpS
berendezései, fürdőszo- letben a nagykörúton
ba használattal kiadó, augusztus l-re kiadé.
Tisza Lajos körút 83. Tudakozódni 11—lóriig dr. Fejér
Kálmán
Pálfyné.
ügyvédi irodában, SzéKülönbejáratu
bútoro- chenyi tér
zott utcai szoba fürdőszóbahasználattal
kiadó. Püpök u. 11a I. t

Lakást

KüJönbejáraku kényelmes bútorozott
szoba
találhat «
fürdőszoba használattal
kiadó. Horváth Mihály DÉLMAGYARORfíZAG
u. 7, emelel.
n próiilrdetéze
utján
Belvárosi kétemeletes
üzletes bérház 8 a tea 2 ágy férfiaknak kifrontra 14 000 P evj adó. Margit u. 10 em.
bérjötv. 240.0UC p. 11 5. a.
Eladó villa:
háromkat primá szántó f«
szobás, villany beve
nyával müutnál Sft-g-.u- Erkélyes, elegánsan bu- zetve
,köves utca. 580
hoz 8 km-re 44.006 E torozott küí nbejáratú a. 41 karttel, Vaskapu16 kat száutó majia- szoba kiadó.
Tisza titcu 51 st fclajjcJaMrg
sáuliJÜ „ü.ffiifl « . ' iti Laiaa körút &X A
tp.les*

ClflN

HAT; BLADd
Lakásfertötlenagy kerttel nagykör
nitő Vállalat
titnál. Érdeklődni öszu. 30,
háztulajdonos- Szeged, Somogyi-utca
So. s z á m . lelefon : láso
nál.
Schwarczkcpf 31—77.

.Tanulóleányt
felvesz Rövid, fekete keresztETÍrészporos MUyhSt W
Fülöp felsörész készí- huros Lanberger zonvas üstfoázaS keresek
Megérkeztek
tő, Tábor u. 7 sz.
megvételre. Zászló
gora jutányosán eladó.
2 szám.
Horváth Mihály u. 9, az őszi és téli
Házmesternek
magá- földszint.
SAISON
Francia u. 25 egy széP
nos asszonyt vagv leKitűnő
6 hónapos
mangolica
ányt felveszünk. GvcrD
I
V
A
T
L
A
P
O
K
ártány süldő eladó.
tvómos u. 3. Bútor van.
JÉGSZEKRÉNYEK
M Ű S Z A K I és
sssi
HungáriaG R A F I K A T Ügynököt .keresztényt, kaphatók
Szárnyas ajtók, abla*
MUNKAKÖZVETÍTÉS! rajzok készítését vál- ki fűszereseknél beve- edcn.vház, Tisza L. körkok. mester^erendák e1
Munkát kaphatnak a lalom »Teehnika« jel- zetett felvesz.
adók. Vasasszentpéterkönyvkereskedésben
Hoff- ut 55. (Mihályi fűszerHatósági Munkaközve- igére a kiadóba.
Klauzál-tér Kiss Dá
u. 15 b.
J
308 mann János, Löw Li- üzlet mellett.'
152
títő
utján..
Férfiak:
vid palota.
pót utca 7.
Jókarbanlévö
hasi1 kovács vidéken 2 la- N Ö I FODRÁSZKonyhabútor, kihnszkatos helyben. 1 bádn
S E G É D E T Fehérnemű várást és ható oselédágv. külön Eladó 2 nagy fotel re- nált írógépet vahnék
javítást
vállalok.
Zácamie és különböző bú- Ne tul régi tipusu
írós helyben, 1 rézmű- ió fizetéssel
felvesz
kapuval is. sürgősen olcsón el- torok.
Boldogasszony- gven. Cim a kiadóban.
ves helyben, 5 asz- Horédi fodrász szalon kány u. 9b.,
adó. Horthy M. 0. 11. s. út 10 1 ajtó.
szemben ni a jtó.
talos helyben és vidé Kossuth L. s. út. 23
Amerikai írógép, hasZ'
f. 4.
ken. 1 szíjgyártó vi szám.
344. Kifutófiut, ki teherrel
Egy jókarban levő sezr nált, eladó. Kossuth D
déken, 1 motorszerelő
Ion, dívány és székek sugárut 11. I. 2.
kerékpároz,
felvétetik.
SZABADI
helyben, 2 szabó vidéSálingen! nllék,
eladók. Majtényiné BálToffmann .Tános, Lőw
ken 1 festékkereskedő
borotvák, kénnk
ró Jósika utca 31. em. Puch kitűnő állapotban
I.ipót utca 7.
helyben, 1 kifutó hely
levő 250 kbc motorke6.
nagy választékban kapkerékpár bevonulás mi*
ben, 1 kertész vidékén
hatók, azok köszörüléatt eladó. Füredi n. 1
(faiskolába), 1' kertész tökéletesen, jól. olcsón,
Egy
34-es
leányka
fél
sét, javítását felelősség
lakk cipő eladó. Tisza
vidéken (konvhakerté- garanciával!. Zsizsikteeoo mellett vállalja
Egy
pár angóra nyit'
Lajos körút 83. Pálfyszetben). _ Nők: 4 ki- lenités garanciával. —
eladó.
Szili éri sor
Kölcsey
utca
8.
194
né.
Fráter
műköszörűs
s/.olgálónő helvben (uri
Jobb mindenes,
kis
Mtknith Kálmán o. 6.
divat), 1 varrónő hely- Szabótanulót felvesz — háztartásba jó fizetésJó
fejős
kecske eladó
2 személyes
rekamte,
ben, 1 fodrásznő hely- fizetéssel vagy ellátásvelúr huzattal eladó Pe Kismartoni u. 10 sz.
sel aug. l-re felvétetik
ben ,1 szakácsnő vi- sal. Ifoffmann úri szaELADÓK
tőfi sugárút 41a II. em
dékre (vendéglő) 5 min- bó. Rókus, Bodzafa u. Wigner, Újszeged, Ken
Egy bécsi keresztfa nlépcsőház.
hálók,
modern
ebéddergyár,
Hatház.
(
denes fözőnö helyben, 6 sz.
ros zongora eladó. —
lők.
bőrgarnitúra.
—
H bejárónő helyben. —
Női,
kerékpár,
két Széli u. 62.
Takarítónőt reggel 6—
Tanonchelyek: 1 laka- 3 tagú család, üres la- 10-ig felveszek. Margit varrógépek, cimbalom könyvszekrény
eladó.
egves
hútordarnhok.
tos. 1 asztalos, 1 szo- kásért az asszony ta- u. 14.
Érdeklődni Attila u. 11 Egy és fél méter créstb. V E S Z E K
zálog- Házmesternél.
pe de chin, egy tüllkarítást vállal, esetleg
bafestő
és mindennesztór, egy
grenadinfkülső takarítást is» — Jólfőző mindenes vagy- jegyet
„-,
... , ,
,
függöny, egy grenadinFérfi
ruha
középalakeligére.
Levelet
a
kibejárónő
hosszabb
hi-•
J^sznalt
targvat.
bog-technikus segéd —
sztór alig használt álteteni.
zonvitvánnyal
jelent Hívásra házhoz me- ra jókarban eladó. — lapotban eladó. Fodor'
felvétetik. Attila u. 4. adóba.
Trt
Margit u. 10 em. 5.
kezzék vasárnap 4—6 gyek. P A P P A L
u. 4, I. 2.
MikElhelyezném most érett óra között. Honvéd tér ván zsibárus,
< YANOZTASSON
száth K á l m á n utCa 19 Egy bőrgarnitúra
dr. Bertatan József he- ségizétt leányomat tel- 4. sz.
két fotőj, egy díván el- Figyelemt Tollszakmá("dvarban).
jes ellátással jobb hely
lyi egyedüli
bevásárlót
adó, csak magánosok- ban jártas
re.
Augusztus
1',
jeligéRendszerető,
tiszta
beMÉRNÖKI
;
ZÁLOGJEGYEI',
nak. Báró Jósika utca keresek. tValláskülönlE
re.
járónő elsejére egész
VALLALATANAL,
ség> nélkül jeligére •
napra felvétetik. Koré- bútorokat és hasonló 30. II. 19.
kiadóba.
Telefonhivó 15-94. Ér- 16—18 éves árúkihordó nyi, Tavasz u. 9.
használati
tárgyakat
deklődni Maros n. 15 ki puttonnyal tud kemagas áron
veszek. Strandkabin és egy alig
rékpározni felvétetik. — Fiatal bejárónő takarí- Használt ruhák, fetiér- használt faszénnel fűt- Iparvállalat keres nagt
Pelsőrészragasztókat
munkaterVitéz utca 28.
táshoz délelőtti órákra nemüek, stb. eladók hető fürdőkád eladó — és világos
Árva u. 4. sz. Sipos.
felvesz Hódv cipőgyár,
met,
raktárhelyiséggel
felvétetik. Tisza Lajos Hívásra házhoz
meANGORASOK,
í/engyel utca 26.
esetleg csak raktárhekörút 91, fdsz. 1.
gvek Szinberger, MikFIGYELEM !
lyiséget. Ajánlatot
•
Vennék
jó
állapotban
Gyári iparvállalat — Villanygéppel fillérek- Házvezetőnőnek
vagv száth Kálmán u. 11.
kiadóhivatalba.
lévő
használt
plüss
—
helybeli fiókja keres
ért megnyírjuk nyulai- társalkodónőnek ajánlfüggö40—50 éves cseresnve vagy bársony
gyors- éa g é p i r é a t kat NAPSUGÁR ango- kozik intelligens egye- törzsek eladók. Újsze- nyöket, ágyteritőket. — Eladó 1 pár férfi 43-a»
dülálló
.középkorú
nő.
ratelep, Béke u. 8. —
Cim: Feketesas utca 15 fekete félcipő. Toldy »
jól tudó
minden ged. Bérkert u. 76.
Ugyanott
törzskönyv- A háztartás
I. 7.
4. Országzászlónál.
kereskedelmi iskolában vezétt külföldi angora- ágában jártas. Vidékre
BÚTOR
OLCSÓN
most érettségizett
is elmegy. Ajánlatokat a készítőnél, kész hányulak kaphatók.
«IIá7)veze'tőnő» leiigére lószobákban nagy vár Angóra nyulak és egy Vizvezeték csövek, sinőskeresztény
fiatal bakkecske eladó. vasak eladók. BerkeiÜgyes önálló
varrólaszlék.
Somogyitelep IL u. 5A mérleget veszek. Tej'
tisztviselőnőt
lány
felvétetik.
MaSPITZER SÁNDOR
csarnok. Takaréktár »
Ajánlatok «Nyugdijké- csánszky Ilona Vár u.
asztalosmester, Margit- Betegtoló kocsi, áruki- 2 sz.
pes Vállalat* jeligére 4 sz.
utca 12.
357 hordó tricikli, négykea kiadóba.
351
rekű kocsi, nagy üstGyakorlott
őskereszELADÓK
ház rézüsttel, 2—10 liE
l
a
d
ó
tény
könyvelönőit
keStoppoüassa ruháit a
üzemben levő egy da- teres üvegek eladók. —
igy hat és egy 12
rab 8 és 1 darab 5 Lövingernél, Polgár u.
> Budapesti* kézmüszö- resünk «Lehetőleg mérHP A. E. G. gyármá- 20 sz.
vőnél. Eredett
gyári legképes* jeligére.
személyes
keveset
Garden
nyu. 2 fázisú kiünő álbeszövések. Üzlet: Háhasznált ezüst evőlapotban levő villany- Elegáns kivül,
<ri sörkerttel szemben. Varrólányokat állandó
aszköz
olcsó
áron.
belül
munkára felveszek —
motor kisebb, nagyobb párnázott, mély gyerTelefonszám 22-65.
azonkívül egy hatCsiszár Lajosné Kölhasznált boros hordók mek kocsi eladó. Cim:
Bndapeat V„ Alkotpalánkos
egvpárcsey u. 2 sz.
MÓZES
kádármester, Riter, Bécsi körút 4.
mány n. 21. Modern
evezős csónak
Í H K A V . bftrtól báBtfl
Bockai n. 14. Telefon:
komfort. Mérsékelt
Perfekt gép és gyors- ós egy 3 és fél
26-55. Hétfőtől.
356 Üzletberendezés: 5 méárak. — Telefon:
ffafgalssa ftgynflfcséfe irónő hivatalba felvóméteres üvegfal —
110-292.
319
teres állvány, 4 métetetik. Jelentkezés SzéButaruáltiUa
TÓTH órásnál. —
3 méter hosszú
pult- res nult eladó. Fodorchenyi tér 7, I. em. 15.
Kárász utca 13
helyben és vlóékes
HÁZASSÁGOKAT
asztal, 2 éjjeliszekrény u. 20.
Hétköznapokon d. u. 4
szolid alapon, sikerre'
márvánnvaí, 22—22-ös
órakor.
(épküMlkkil Á
Angóranvulak
ivar- gyermek cipő, 1 álló Egy drb angórabak ol- azonnali bemuttatásss'
FsvesMvételi vedet
érolt.
törzskönvwe- rézlámpa eladó. Tud. csón eladó. Tóth, Ko- közvetít a 20 éves fennNagyobb
városokban
lozsvári tér 8.
álló >Merkur«
iroda*
K S I c s o y - i i t M 10.
bevezetett ügynököt ke zett előnyös áron el- Grosszmanné, Jókai u.
adók
Vásárhelyi
s.
Petőfi
sugárut
37a.
ka3
szám.
resek:
*TparigazolváVilágjos férfi raüfáir- pu alatt balra.
út 78.
nyos* jeligére.
kabát
eladó.
SomogyiTejfiók kezelőnők négy
Eladó 2+1 amatőr rá- GALLINA
telep. 2. utca 32 szám.
polgárival jelentkezhet Egv jóravaló ügyes ki- dió Budapest, Belgrád- minden
idők legjobb
Másfél éves kisfiáinál
délután háromkor Ara- futóleánvt rövidáru üz- dal kapcsolható. Tisza knnzerválószere a tojá- Egv pár 41-es uj férfi gvermekszerető csalándi utcai tejüzemben.
sokat
legalább
egy sárga félcipő
letbe felveszünk.
— Lajos körút 66. I. 1.
eladó. nál aug. 1-ére elhelve^
évig frissen tartja. Vé- Kossuth T.aios sugárut ném. Érdeklődni lehet,
Schvarcz
Testvérek,
—
Tanulólányt
felvesz
nusz drogéria, Szeged. •"> (házmesternél).
ELADÓ
vasárnap 3-tól. HorthT
Berkes Margit kalapsza Széchenyi lér 14.
egv darab diófa fénye- Mikszáth K. u. 5. Egv
Miklós u. 16a. fdsz.
ion. Valéria-tér 11.
Tanulóleány
cipőüzlet- zett kombinált
353 «Musgraves> ió állaszek- csomag 90 f.
u.
miban levő töltő kálv- Ramniongomba
Tanuló fizetéssel felvé- bo felvétetik. Mikszáth rény. Kecskeméti
ürie**
15b. Ifj. Klamár asz- Takaróponvva 30 H ni ha eladó. Reieh ék- szerű
tetik Kiss Imre aszta- Kálmán utca 1.
termesztésébe*
talos.
losmesternél, Vásárhealig használt. 50—450 li- szerész, Kelemen n. 11. finanszírozó társat keHölgyfordászt jó munlyi suvárut 25.
resek! Levélbeli megteres boroshordók, üres
EGY MODERN
kást
elsejére
vagy
keresést kérek. Gi",»
ládák
és
gazdasági Jóházhan levő hálószo2+1 ORION
azonnal
jó
fizetéssel
ba
bútort
veszek.
Nagy
Felsőrész készítőket —
Sándor
Lajos oki. kernagv
lámpa
burkok
elRÁDIÓ
Ovörgv. Csuka u. 10.
felveszek. Nagy
Sán- esetleg koszttal felve- eladó. Cim
tész. Lenrrvpl ntea 1A
ösz útra adók Vitéz utca 28.
dor cipőüzem .Szeged. szek. Atlaszné, Kiskun- ntea 33.
Roldogaszony
sugárut dorozsma.
14 sz.
ÜZLETBERENDEZÉS
Felelős szerkesztő és felelős kiadót
Mosást, vasalást, par- ÉS PORTÁL ELADÓ
A Délvidék városaiban ketta súrolást vállalok üca 24 m portál 8 mm.
B e r ey
G é z a
bevezetett utazót
fel- Liszt u. 7.
tükörüvegekkel és 20 m
8zertoe»zt«*ég:
Szeged.
Kölcsey.utca
lt,
t.
em. — Éjszaka! seerfesrUráW
veszek.
»Keresztény*
te*tilberend"zés.
stejeligére a kiadóba.
4 Kálvária-utca 14. _ Kiadóhivatal: Szeged. Aradi-utca I — Telefon ( t t t f i
Asztalos segédet, fiata- lázsik .pultok, stb.
labbat, állandó munká- nagv tükörrel, egyber
kesztöseg és Kiadóhivatal és nvomda): 13-06.
Fiatal varróleány és ra és tanulót felveszek. vagy részletekben
el
ve
lanuló fiú
fizetéssel Kakuszi müasztalos, — adó Régi téglát
Nyoinatott: ABLAKA GYÖRGY köctorgo-répen Szeged, Kálvária a. 14
felvétetik.
Körmöczi Kossuth Lajos susárut szflnk. Cim a kiad'"
vatalban.
5 szám.
teleion: 10 84. belelő* ázemvt zi tfl: Ablnks István
szabó Kelemen u. 5.
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