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Nem sikerűit o Timosenkooffenzíva
felélesztése a középső frontszakaszon
A németek északon is véresen vertek vissza minden fámadó erőfeszítést — Szovjetkatonák, páncélosok és repülőgépek tömege pusztult el a hiábavaló rohamhullámokban
— 33 repülőgép és 250 főnyi személyzete fizette meg a legújabb angol légitámadás árát
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Berlin, március 30. A véderő főparancsnoksága közli:
_ A Kubán-hidíő északi szakaszán
és a Vjazmától délre ievö tcrben
.ujabb ellensages taniadások hiusultak
meg az ellenség nagy vérveszteségei
közepette. Csak a Vjazmától délnyugatra levő harcterületeu 27 páncélos*
lőttünk ki.
A Ladoga-tótól délre folyó elhárító csatában kitűnően harcoio gyalogságunk hétfőn újra méltónak bizonyult önmagához. Kemény közelharcokban verte vissza a szovjet tömegek
rohamát és mindenütt megvédelmezte
állását.
tíztaraja Rossza területén az
egyik nemet hadtest csapatai heteken
at tartó súlyos harcokban az összes
ellenséges attfofcú kísérletet vissza?
verték és ezzél teljes védelmi eredményt vivtak ki. Ezen a szakaszon a
Szovjet február 23 óta öl. 1(30 halottat,
*i'J7S foglyot, 203 páncélost, 26 löveget, 806 géppuskát, 114 gránátvetőt,
206 páncélos puskát cs 1036 géppisztolyt vesztett
— A tunéziai arcvonal sok helyén
a'z ellenség hétfőn is hevesen támadta a német-olasz állásokat
Áttörési
kísérletet nem sikerültek. A légierő
fáradhatatlanul
támogatta a neme-

Kiürítése
h a r c

u t á n

t o v á b b

folyíh

Tuniszért

olapz csapatok elháritó hadműveleteit.
Néniét harci repülőgépek az északafrikai partok előtt éjjel-nappal 'áuiadlak egy ellenséges hajókaravánt és
az eddig beérkezett jelentések szerint
haroro kereskedelmi hajót eltaláltak.
— Brit repülőgépék az elmúlt éjjel
nyugatusmetorszagi helységeket és a
birodalmi fővárost támadták. Robbanó és gyujtobombáikat elsősorban
Bochumra es Berlin néhány városré;
szére, valamint külvárosára dobták.
Főleg lakóuegyedeket találtak el. 27
támadó bombázót lelőttünk.
— Gyors ucmet harci repülőgépek
eredményes nappali támadást hajlottak végre az angliai déli partokon egy
város ellen.
— Német és horvát csapatok az
olus: véderő részeivel együttműködve,
hetekig tartó harcokban szovjetorosz
részről szított kommunista lázadó mozgalmat vertek le Uélliorvátországbau.
A rossz időjárási viszonyok az úttalan hegyes harcterület és a felkelők
alattomos harcmodora ellenére megtörték a szervezett ellenállást és fegyver-, valamint ellátó raktárakat kerítettek kézre. A kommunista bandák
csak kis maradékának sikerült a magas hegységekbe elmenekülnie. (MTI)

A támadások meguju'ó hullámai megtörnek
a német ellenálláson
Berlin, március 30. A .Vjazmától los egységekkel töltötték fel.
délnyugatra levő térségben a bolseA brit légi erőnek a március 30-ra
visták újra előretörtek a német állá. virradó éjjel a birodalmi német terü•ok ellen, helyenként egymás után, 12 let ellen intézett legújabb támadását
,—14 huüamban. Valamennyi támadás a bevetett nagy bombázok igen nagy
eredménytelen maradt, h í gyeie inte- százalékúval kellett ismét megüzeni.
rn éltó, hogy ezen az arevonalszakaszon Az eddigi megállapítások szerint máraz eddigi hiábavaló támadásokban ki- cius 30-ával 33 harci repülőgép, mintmerült hadosztályait nem vonta ki és egy 250 fönvi legénységgel együtt az
nem pótolta uj kötelékekkel, hanem a elveszett brit repülőgépek és repülők
.Yjuziná'oi délnyugatra harcoio régi bosszú listájára került. (MTI),
kötelékeket csak utánpótlási és voua-

Részletes jelentés a keleti front harcairój
Berlin, március 30. A Nemzetközi
Tájékoztató iroda jelenti a keleti arcvonalról:
A keleti urcvonalon hétfőn a harci
cselekmények középpontjában a Szovjetnek az a törekvése állt, bogy a Timosenko-offciizivát a középső szakaszon ismét mozgásba hozza. Minthogy
a bolsevisták mozdulatait az arcvonal
közelében levő térségben felismertük,
a szovjet vállalkozás rendkívül vércsen végződött. Amikor kiterjedi es
heves tüzérségi tüz után az első szovjet páncélosok a nétnet előterep leié
közeledtek, tüzérség és légetháritók
jól célzott tüzeléssel fogadták őket,
úgyhogy a bevetett harckocsik egy része már ott a harcból kiesett A bol
seristáknak esak egyik helyen sike-
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rült helyi betörést elérniük, ezt azonban elreteszeltük. Miután a uéniet nehézfegyverek jól célzoli tüze meghiúsította a szovjet lövészeknek ezeket a
kísérleteit, a szovjet ismét páncélos
támogatással támadott, de ezúttal som
sikerült elérnie a föarcvoualat. A bolsevisták 27 harckocsit vesztettek.
Az északi szakaszon a bolsevisták
Leningrád térségén és a l.adcga-tótól
északra részben jelentékeny erűvel
egész nap folytatták
támadásaikat,
Leningrád térségében az arcvonal különféle helycin megoszlottak a támadásaikat. A Ladoga-tótól délre viszont
aránylag keskeny területen támaduA
nagyobb svalogsági erőkkel. Elkeseredett
közelharcokra
került —<r,
amelyekben a német ;ráuátosuk ujia

bizonyítékát adták fölényüknek. A
gránátosok a szovjet csapatokat viszszaiizték kiinduló állásaikba és rendkívül súlyos veszteséget okoztak nekik. Több, miut 3000 elesett bolsevista

holttestét számollák m r g.

j i
Kurszk térségében a német csapatoknak sikerült allasaikat az egésj
szakaszon megjavítani. Izjuin térségében a német zuhanó és romboló
kötelékek hatásosan szétvertek szovjet készenléti állásokat.
. A légi fegyvernem az arcvonal közelében és a mögöttes területen folytatta támadásait. A bolsevisták a kubáni hi<l)üné| pergö'-üászerü tüzérségi
előkészítéssel ismét támadásra indultak, de ez a támadás már a főarevonal előtt megakadt A szovjet harci
repülökötelékei tegnap megakadtak a
német vadászrepülőgépek
zárlatóban
ós 20 repülőgépet vesztettek. Német
repülök fent északon portyázó vállalkozásokban méig tíz szovjet repülőgépet lőttek le. (MTI)

Német je'entés az El Hamma oázisért vivott
éjszakai harcról
Berlin, március 30. Mint a Német
Távirati Iroda értesül, a déltunéziai
arcvonalon levő El Hamma oázisért
folyó harcban a legmodernebb > PiloW
mintájú északamerikai
páncélosokat
a német 8.8 cm-es légvédelmi lövegek
fogadták.
Március 27-én a brit szigetről származó, indiai és újzélandi kötelékek éjszaka, a sötétség leple alatt és aharcelőőrsökel megkerülve.
egészen a
helységig jutottak előre. Kisebb homokvihar lehetővé telte a brif páncélosoknak, hogy egészen közel hatoljanak a légvédelmi állásokhoz, ugyan-

akkor azonban a homok felhők elvakították a német légvédelmi tüzéreket.
A légvédelmi gránátok
azonban
mégis jól találtak. Rövid harc után
14 szétrombolt brit páncélos hevert a
homokon. Amikor a lámadók rájöttek,
hogy még nehéz páncélosaikkal sem
tudnak boldogulni a 8.8 centiméteres
lövegek tüzével, az egyik vadászszázadot a másik Után vetették harcba.
Ezek meg-megújuló mélytámadá'sokkal igyekeztek megtörni az ütegek
ellenállását. De a vadászrepülők re is
gránátzápor zudult. 12 brit repülőgép
zuhant le a lövegek tüzében. (MTI)

Ném sikerült a tuniszi haderő

bekerítése

Tunisz. március 30. A tuniszi arc- könnyen
szakaszán
tovább
tombol a csata. A fi. brit hadsereg
körülkeritési
műveletet
kiséreit
meg, a tengely-parancsnokság azonban ezt előre látta és igy az olasz—
német hadosztályok a parti f o l y o són át uj
állásokbai
vonultak.
A
britek mindég áron közel akartak
jutni a parthoz, de hiábavaló
kísérletüket jelentős
veszteséggel fizették meg. Ezek a harcok főleg El
Hamma körül folytak. Az angolok
körülbelül 30 rohaiugépkocsit vesztettek. A középső arcvonalon az
amerikai csapatok
nagy erőkkel
Dzsehel felé akartak
áttörni, de
visszavetették őket. Hartirepülőgépek szünet nélkül támadták az ellenséges ember- és gépányugot.
Nagy eredmények
yoltak megfigyelhetők. (MTI)
vonal

minden

Berlin, március 30. Az NST jelenti a tuniszi helyzetről:
Az északtuniszi partokon nagyobb
brit erők részei tovább folytatták
kísérleteiket, hogy a
német-olasz
harci csoportot, megkerüljék.
Az
angolok próbálkozását az egész vonalon
visszavertük.
Medzsesez el
Bab területén tovább tartott a/,
élénk angol felderítő tevékenység,
úgyhogy brit
támodóváValkozásokkal továbbra is számolni
kell.
A
tengelyesapa tok
állásai
azonban
Xíedzsosz el Bab területén
olyan
kedvezőek, hogy nagy számbeli fölényben ievö eruk ellen is aránylag

tarthatók
lesznek.
Az algíri part előtti tengeri területen a tengely torpedó és harci
repülőgépei
hajúkaravánok
elleni
támadásokban
értek el sikert.
Két
teljesen megrakott szállítóhajót kilőttek. Ugyanebből a hajók iséretböt
3 kereskedelmi hajót 18.01K) bruttó
regisztertonna hajótérrel olyau hatásosan eltaláltak, hogy azokat elveszettnek lehet tekinteni.

Berlin, március 30. A Nemzetközi
Tájékoztató Iroda jelenti az, északafrikai harcokról:
Tunézia délkelel i területén
az
amerikai—brit nagy támadás nem
csökkenő erővel tovább tart.
A/
arcvonal jelentős
megrövidítésére
irányuló
mozdulataink
folyamán
tervszerűen kiürítettük.
el
Hamma
és Gabesz helységeket anélkül, hogy
az angoloknak sikerült volna a tengelyerőket lerohanniok.
Maknassitól keletre amerikai gyalog- és páncélig hadosztályok egész nap roha
mozták a hegyi terepen levő német
reteszállásókat.
Német gránátosok
súlyos
lírátokban
Visszafoglaltuk,
amerikaiaktól
egy
magaslatot,
amelyet
átmenetileg elvesztettek.
A délkelet-tunéziai
elháritó sikerben teljes mértékben kivetlek részüket a német és olasz
légi erők
l
*
is. Egyedül El Hamma
területén
13 brit páncélost semmisítettek
meg.
3 amerikai üteget némel csatare
pülők alacsony támadásukkal szétvertek. ( M i i )

II távozd miniszter elbúcsúzott
munkatársaitól,
a z

Ec'an biz ositékot adott Litvinovnak
a háború utáni együttműködésre
Ztirirh, március 30. A Budapesti
Tudósító jelenti: A washingtoni tárgyalások befejezésével
kapcsolatban
% svájci lapok ugy értesülnek Washingtonból, begy Eden washingtoni
tartózkodásának idején Litvinov ismételten bistnsitékot kapott arra, hogy
az Egyesült-Államok hajlandók a háború atán a» együttműködést OroszorMSággnl szilárd alapon folytatni. Jól
tájékozott washingtoni
megfigyelők
jelentik, hogy Eden megállapítása
szerint aa Egyesült-Államok külpntitikája messzebbmenő mértékben egye-

zik a brit külpolitikával, mint ahogy
ö remélni merte volna, E tájékozte'ás
szerint valamennyi alapvető kérdés
ben a felfogások feltűnő hasonlósága
állt feni Roosevelt, Hull és Eden között.
Washingtonban hivatalosan nem
tudnak arról, hogy Eden Hull kü'ügyminisztert, vagy Sumner Wellest meghívta volna Angliába, azonban valószínűnek tartják, bogy a Washingtonban megkezdett megbeszéléseket foiy
tatni fogják, még pedig az Atlantióceán keleti felén. (MTI)
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Budapest, március 30. A minisz- kezébe a királyi Várban. Az «%»terelnökség tisztviselő kara kedden tételnél
közreműködött
Káli,]
búcsúzott dr. Zsindely
Ferenc uj Miklós
miniszterelnök.
val*m it
kereskedelemée
közelkedéeügyi báró Peerényi Zsigmond zászlósar(
minisztertől. A tisztviselőkar, élén a Magyar Szent Korona őre. Az
Bárcziházy Bárczy István titkos ta- kiimii)tát bárciházi Bárczy I s t v á n
nácsos, miniszterelnökségi államtit- miniszterelnökségi államtitkár
olkár visezapillanatást vetett annak vasta fel. Az eskütétel ntán Kállay)
a négy évnek történelmi esemé- Miklós
miniszterelnök.
továbbá
nyeire. amelyet Zsindely
Ferenc Bornemisza Géza iparügyi és Zsinmint a miniszterelnökség politikai dely Ferene kereskedelemügyi miállamtitkára a Sándor-palota falai niszterek
kihallgatáson
jeient
között együtt élt át a miniszterel- meg a Kormányzó urunknál. (MTI)
nökség tisztviselő karával.
Zsindely Ferenc kereskedelmi mi- Ax uj' miniszterek a miniszterniszter válaszában hálás köszönetet
tanácson
mondott a miniszterelnökség tisztviselő karának azért a barátságért,
Budapest, márcins 30. A kormány
amelyet hivatali
működése idején tagjai kedden
délután
öt órakoő
részükről tapasztalt.
Kállay Miklós miniszterelnök elült k
A távozó Varga József minisztert nökletével minisztertanácsra
kezdeten
az iparügyi
minisztérium tanács- össze. A minisztertanács
ne
termében a tisztviselőkar élén Ká- Kállay Miklós miniszterelnök
das Károly államtitkár búcsúztat- leg szavakkal emlékezett meg aj
kivált
Varga József
ta. amire Varga miniszter megha- kormányból
miniszterről és rokonszenvesen méltottan válaszolt.
A kereskedelmi és közlekedésügyi tatta kiváló munkásságát, majd szis
minisztérium
tanácstermében
Al- vélyes szavakkal üdvözölte a mi
gyay Pál
kereskedelmi államtit- nisztertanácson miniszteri minŐM' •
először
megjelent Borkár mondott búcsúbeszédet. Varga gükben
József
válaszában
hangoztatta, nemisza Góza iparügyi és Zsindelyt
kereskedelem- és közlekehogy fel kell készülni a jövő mun- Ferene
Mind a két
kájára és minden eszközt fel kell désügyi minisztert.
használni, hogy Magyarország to- miniszter őszinte köszönetet mouvábbra is a nyugati knltura védője dott a miniszterelnök szavaiért. A
minisztertanács a továbbiakban folegyen.
ügyekkel fogla >
A két n j miniszter hivatali eskü- lyó kormányzati
jét, ünnepélyes keretek között ked- kozott ée az esti órákban ért véden délben tette le a
Kormányzó get. (MTI)

Kamat ílfatékas hely megállapításai Edei
washingtoni tárgyafásainak eredményéről
Berlin, nárdus 30. Német illetékes teni. Az angolok és amerikaiak nemhelyről közlik tájékozta ásul:
csak abban nem tudnak megegyezni,
Német megítélés szerint alig lehet hogyan harcoljanak, hanem arról
már k>'t iég afelett, hogy Eden wa- kérdésről is vitatkoznak egymással,
shingtoni látogatása a londoni nagy hogy végeredményben miért is harvárak* ./sokkal szemben
csalódást colnak.
okozod. A két hétig tartó megbeszéBerlinben ugy értesülnek, hogy ezlések
retten kézzel fonható eredmé. zel szemben Edeír és az amerikaiak
nyeként — mint Berlinből jelentik —, között csak egy kérdésben jött létre
aa a
jelentés könyvelhető el, hogy megegyezés, még pedig *n Atlanti
ttumner Welles a közeljövőben Lon- Charta feladásában. Ezt a kérdést
donba a ázik, hogy folytass* a tárgya- kilátásba helyezett londoni megbeszé
Iát."kat. Bármilyen kérdéseket érin- léseken valószínűleg olyan értelemben
tett Is as angol-amerikai eszmecsere, fogják végleg megoldani, bogy az
annyi bizonyosnak látszik, hogy váltó- Atlanti Chartát teljesen felszámolják,
lattanul mmgj nézeteltérések forognak | (MTI)

Jó gyógyulási eredményről
számoltak be a Gyerme*szanaiórium Egyesület közgyűlésén

„A kis namzatak nam azért ontották várukét,
hogy jutalmul majd
függő helyzetbe kerüljenek"

(A Délmagyarország munkatársától)
A Szent Imre Gyermekszanatórium
Egyesület kedden délután ft órakor
tartotta szokásos évi közgyűlését az
orvosi kamarában. A közgyűlést választmányi ülés előzte meg. A közgyűlést F e r e n c z y
Béla, Csanád
vármegye alispánja nyitotta meg. Bevezetőjében hálásan emlékezett meg
G l a t t f e l d e r Gyula érsek-püspökről, mint az egyesület bőkezű támogatójáról. Ismertette az elmúlt évben
elért sikereket és méltatta a deszki
gyei mekszanatórium vezetőinek buzgó
munkásságát. Ezután Meskó Zoltán
nyugalmazott vezérőrnagy
mondott
köszönetet a vezetőségnek, majd indítványozta, bogy Glattfelder
Gyula
érsek-püspököt táviratilag üdvözöljék, mint az egyesület jótevőjét. A
választmány egyhangúlag fogadta el
az indítványt

Hebsaki, március 30. Ae utóbbi eljövendő Európában. Nem terheli
időben a nagyhatalmak vezető politi- őket felelősség a háború miatt és jokusai ÍXIVvehetően arra a megalla guk van ahhoz, hogy a jövőben is szapiu.ra jutottak, hogy a kisállamok bad életet élhessenek. (MTI)
»*..ette»sége nem tartható fenn többé.
Huszonegy brit bombázó
A 1 gfurcsább ezekben a megnyiAtkozá sokban — állapítják meg Helveszett el a Beiiin elleni
sinkibon —, bogy életbevágóan lontcs
támadásnál
kérdőkben a legjobban érdekelt kisAmszterdam, március 30. A Német
államok megkérdezése nélkül bozzák
határozataikat. Természetes, ba a kis- TI jelenti: Mint a brit hírszolgálat
állaim ban a legnagyobb érdeklődés- jelenti, londoni hivatalos körökben
•el figyelik aa események ajabb fej- kedden közölték, hogy keddre virradó
lődését. A követendő ut teljesen vilá- éjszaka Berlin ellen intézett légitámag s: r m a kisállamok kezdték meg dás alkalmával 21 brit bombázó elveest a iborut és a kisállamoknak nem szett. Közölték azonkívül, bogy Bo, " l u k sem hatalmi, sem tnlzott nem- chum és más nyuga'németországi teisti * i-ekvéset A kl«nem*ctek nem rületek. ellen végrehajtott támadások
teért ntotiák vérüket, hogy jutáimul során J2 brit bombázót lőttek le.
»&!<! tgfib fcelyaotbe kerüljenek a*
(MTI)

Kovács Károly felolvasta a legutóbbi közgyűlés jegyzőkönyvét majd
J a k a b b Gyula kormány főtanácsos,
deszki plébános, a Szent Imre Gyermekszanatórium igazgatója ismertette
évi jelentését Fejtegette, hogy mit
jelent a szanatóriumnak a gümőkóres
betegek érdekében kifejtett munkássága. Rámnatott arra a tényre, hogy
még ma is rengeteg gyermek pusztul
el gümőkóros
megbetegedésben a
kórnyéken. Amióta a
szanatórium
fennáll, 1030 óta ez a szám jóval kevesebb. Ismertette továbbá, hogy a
szanatóriumot 200.000 pengős állami
segéllyel kibővítették, az épületre egy
emeletet és hozzá egy oldalszárnyai
építettek. Az újonnan épített részeiket
30.000 pengős segéllyel (10.000 per,erőt
Arad-Csanád
vármegyéktől, 10.000

pengőt a belügyminisztériumtól kap
tak és 10.000 pengőt pedig a szanatórium irányzott elő) berendezték.. Így
megtelelő kényelmet tudnak biztosítani a szanatóriumban levő 218 beleg
részére. A berendezés növelésével az
ágyak száma 80-ról 130-ra ugrott. Es
még hatályosabbá teszi a gümőkór eilani védekezést
J o ó Imre Csanádmegyc tiszti főorvosa szólalt (el ezután és rámuts
tott a legfontosabb szempontra, bög.v
a betegek sikeres gyógyítása érdr
kében a nép életszínvonalát kell emélni. Csak igy lesz lehetséges, hog
minél kevesebb legyen a gümőkórc
megbetegedés és a gümőkóros elhaló
lozós.
Ferenczy Béla köszönetet mondott
Jakabb Gyulának igazgatói működés*
ért, ezután dr. Kovács ödön Igazgat*
főorvos, egyetemi magántanár, igéi
gatö-főorvcsi
jelentése következett.
Rámutatott a gümőkóros betegek ks
lalmas halálozási számára és eve
kapcsolatosan a segítés gyökeres Olőmozditására. Végül Meskó Zoltán azt
lalt fel és felhívta a hallgatóság figyelmét arra a szempontra, hogy eait
jelent a szanatórium működése ax or
szág szempontjából.
A közgyűlést Ferenci^ Béla elnől
zárta be.

Szinyeí Merse kultuszminiszter Berlinben
Berlin, március 30. S z i n y e i Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter R u s t német birodalmi nevelésügyi miniszter meghívására hétfőn
Berlinbe érkezett Az ünnepélyes fogadás után a miniszter a magyar követség tagjainak tisztelgő látogatását
fogadta, majd felkereste hivatalában
Pust birodalmi minisztert, aklvc! fél
órás megbeszélést folytatott. Délután
pedig a berlini magyar kulturlntétetekét látogatta torra, (MTI)

Két fontos rendelet
a közellátásügyi igazgatás
szabályozásáról
Közellátási bizottságot kell alakifani o törvényhatósági
és megyei városokban
Budapest, március 30. A hivatalos lap szerdai száma két rendeletet
közöl a közellátásügyi
igazgatás
szabályozásáról.
Az első rendelet szerint, amelyet
* ni. kir. minisztérium ad >tt ki. a
közellátásra
vonatkozó
jogszabályok ós kormáuyhatósági
intézkeidosek végrehajtásának
irányítását
és ellenőrzését
működési területükön a főispánok
végzik, mint közellátási kormánybiztosok.
A főispánok. mint közellátási
kormánybiztosok a közellátási miniszternek
Vannak alárendelve. A fogyasztók
Vészére rendszeresített, jegyek- utalványok. valamint a vásárlási könyv
kiosztása, továbbá a jegyhez és
Utalványhoz kötött
cikkek forgalmában résztvevő iparosok és kereskedők elszámoltatása
a községi
elöljáróságot,
illetve a polgármestert terheli. A közellátási miniszter
minden
törvényhatóságokban
és
községekben
(megyei
váróban)
közellátási bizottság alakítását rendelheti el. A rendelet
kihirdetése
aapján lép hatályba.
Ezzel
egyidejűleg a közellátási
miniszter is rendeletet adott ki. a
közellátásügyi
igazgatás
szabáiyo'sásáról. A rendelet értelmében
a
törvény ha tó-ág ellátatlan lakosságának
nyilvúntartá-át ós a közszükségleti cikkek szétosztását a
törvényhatósági
és községi hatóságok végzik. A termények, termékek
és egyéb cikkek beszolgáltatásával
kapcsolatos feladatokat a törvényhatósági és községi halóságokon fefelül a m. kir. közellátási
miniszter
<gek látják el. A fenti teendö'iet ellátó közigazgatási hatóságokat és
közellátási felügyelőségeket a közellátási kormánybiztos irányitja és
ellenőrzi. A felügyelőségek
működési területét a közellátási miniszter
állapítja meg. A rendelet a továbibiakban intézkedik a közellátási bi.sottságok
alakításáról is.
Minden
ftörvényhatóságban
közellátási
bieottságot kell alakítani, enriek e] nőiké a
közellátási kormányybizt >s,
helyettese a törvényhatóság első
Tisztviselője. A 12 tagból álló bizottságnak hivatalból tagjai: a törvényhatóság első tisztviselője, a
gazdasági feügyelőség vezetője és a
területileg iletékes közellátási felügyelőség vezetője. A többi tagot a
közellátási
kormánybiztos
nevezi
ki. mégpedig hármat a gazdálkodók
közül, hármat az iparosok és kereskedők közül, végül hármat a mezőgazdasági, illetve ipari és kereskedelmi
éredekképviseletek
tagjai

Belvárosi Mozi
Mai napra proíongálva

liszt város

vagy tisztviselők küzöL A bizottságot folyó évi április
15. napjáig
mindenütt
meg kelt alakítani.
A

törvényhatósági közellátási
bizottságon
kivül
minden
köz-égben
(megyei városban) szintén köze.lá-

Szegeden is bevezették
a husjegyrendszert
Ezentúl mindenféle h u s t és h ú s b ó l k é s z ü l t á r u t
csak jegyre lehet v á s á r o l n i — A sorbanállás
kikttszóbölése végett h u s v á s á r l ó k ö r z e t e k r e
o s z t o t t á k a várost
(A Délmagyarország
munkatársá- leménye azonban nem nyújt semmi
tól) Budapesten, mint
ismeretes, tájékoztatást arra nézve, hogy vájmár régen bevezették a hu-jegy- jon a vendéglői
étkezést
mennyireudszert, aminek alapján minden- ben érinti az uj
rendszer. v á j j o n
féle hust és húsból
készült
árut lesznek-e Szegeden is váltójegyek,
csak jegyre lehet vásárolni. Tekin- mint azt
Budapesten
bevezették1?
tettel arra, hogy a husjegyek beve- Ezzel kapcsolatban a szegedi venzetését nem általánosságban ren- déglősök sem kaptak semmiféle érdelté el a kormány, hanem csak tesítést s ugy ők, mint a vendéglehetőséget, adott iniudeuütt az il- lökben étkezők élénk
érdeklődéssel
letékes
közellátási
ható-ágnak, várják etekintetben a kiadandó inhogy amennyiben szükségesnek lát- tézkedést.
ja. bevezetheti a husjegyeket
—
A közellátási hivatal a husjegymint ahogy még most is
vannak rendszer bevezetésével s egyéb közvárosok és községek,
ahol jegy ellátási ügyekkel kapcsolatban ked-

nélkül vásárolható
zsir —, a vidéken legtöbb helyek,
igy
Szegeden
is, eddig nem került sor a hus jegyrendszer bevezetésére. Hust jegy
nélkül lehetett vásárolni, ha volt,
legtöbbször azonban nem volt s ha
elterjedt, a híre, hogy
valamelyik
hentes, vagy
mészáros hust mér,
percek alatt nagy tömegek rohanták meg az üzletet, ezeknek a törne
geknek azonban csak kis része jutott hnshoz',
mert a rendelkezés
álló mennyiség kevés volt. A húsellátás ügyének rendezéséről
az
utóbbi időkben sokat tanácskoztak
a városházán s ezeknek a, tárgyalásoknak során merült fel a jegyrendszer bevezeté-sének
gondolata.
Az uj közellátási jegyek elkészítésekor már számítottak erre s egyelőre meg nem nevezett rendeltetéssel több szelvénykockát
helyeztek
el az iveken, hogy amennyiben
és
amilyen célra szükség lesz, ezeket
a
kockákat
annak.
megfelelően
használják fel. A város közellátási
hatósága most elrendelte a husjegyrendszer
bevezetését 8 ezáltal
remélik, hogy nemcsak a húsellátást terelik normális mederbe, hanem a közellátási hivatal által közzétett rendelkezések alapján biznak
benne, bogy a sorbanállást is megszüntetik, vagy legalább is érezhető
módon csökkentik
a husellátási
körzetek felállítása által. , A közellátási hivatal aláhl. következő köz-

K o r z o b a n
Vaszary J;ino9 falreugető vígjátéka

a francia

filmgyártás

remeke.

Főszereplők:
GABY MORLAY. a francia Bajor
Gizi, JULLLS BERRY, MlCilEL
SIMON
HIR APO
3. 5. 7 órakor

tási bizottságot kell alakitani. Ennek a községi bizottságnak az elnöke
a községi biró. (polgármester), tagjainak száma
hatnál kevesebb és
12-nél több nem tehet. A tagokat a
főszolgabíró (polgármester)
nevezi
ki. A tagok egyharmada a helybeli
gazdálkodók, egyharmadát a helybeli kesreskedők és iparosok közül, a
többi tagot pedig a helyi viszónyok
figyelembevételével kell kinevezni.
A községi bizottságot szintén folyó
évi április 15-ig kell megalakítani.
A rendelet
ki hirdetésének nap j a j
lép hatályba. (MTI)

Muráti Lili—Déry Sári
HAJMÁSSY, BIL1CSY, RAJNAY

Házassággal Hezd-lH

den a következő közleményt
ki:
HÚSELLÁTÁS

adta

Az utóbbi időben a lakosság busellátasa nehézségekbe ütközik. A város hatósága a húsellátás biztosítása
érdekében minden rendelkezésre álló
eszközt igénybe vett. Egyelőre a rendelkezésre álló húskészleteket és bus
felhasználásával készült hentesárukészitményeket jegyrendszer bevezetésével kívánja igazságosan és arányosan
elosztani. Ezért további intézkedésig
ezentúl mindennemű friss hust (lóhúst
is) és hus felhasználásával készült
hentesáru készítményt (szalámit, kolbászt, virslit, parisert, szafaládét, stb.)
a közellátási szelvénviv hetenkint előre megállapított szelvényére ugyancsak lelőre megál lapított mennyiségben lehet vásárolni, még pedig egyelőre hetenkint pénteken és szombati
napon. (A pénteken vagy szombaton
vásárolt hust lehetőleg azonnal ne fogyasszuk el, hanem azt
ünnepnapra
tartalékoljuk.)
A közellátási hivatal
minden pénteken a helvi napi'apokhan
közli a közönséggel, hogy melyik szelvényre szclvényer.kint hány dkg hu®
vásárolható.
Csontot, sertésfejet és körmöt, belsőrészt, pacalt, zsigert. hurkát esnem
hu® felhasználásával készített disznósajtot jegy nélkül bármelyik hétköznapon és bármelyik husinarosnál, kereskedőnél lehet vásárolni.
Torlódás, sorbanállás elkerülése
végett a város területe husvásárló
körzetekre oszlik. A lakosság kizárólag a 'akéhelvének körzetén belüli valamelvik husiparosnál vásárolhat csak
jegyhez kötött hust vagv hentesáruk
1. Husvásárló körzet:
Tisza Lajos-körut beilső oldalán
belüli husiparosoknál vásárolhatnak a
nagykörúton belüli lakosok.
2. Husvásárló körzet:
Nagykörút belső oldala és Tisza
Lajos-kőrút külső oldala közli husiparosoknál vásárolhatnak
a Nagykörút külső oldala és Körtöltésen belüli lakosok.
3. Husvásárló körzet;
Újszeged)
husiparosoknál vásá
rolhtnak, az összes ujszegedi lakosok. I

D É L'M'A G Y A R O R S Z Á G
S Z E R D A , 1943 március 31.
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4. Husvásailó kö r /el.
Nagykörúton és Körtöltésen kívüli
összes busipai'oskiiá) vásárolhatnak a.
Nagykörúton es Körtöltésed kívüli lakosok.
5. Husvásárló körzet:
Tanyai lakosok, kizarolag tanyai
tiusiparosoknai vasároliiaiüax.
A husiparosok a körzetükben lakók részére kizarólag a feálemlitett
jegyszelvényekre mcgallapiuitt lejadagu liusmennyistgel aüliajak csak ki a
logyasztoknak. A bevont jegyszelvenyeket szazankint ivekre ragasztva a
kővetkező hét csütörtök délig kell elszainolasra a közvágóhíd ígazgalojaaal beadni.
Husvásártós előtt mindenki Untával köteles a közellátási széívéoyivre
nevét, lakását és vásárlási
könyvérek számát {elírni, mert üres szeivényivre sem a husiparos, sem kereskedő semmiféle árut néni szolgaitathat ki.
Felhívja a közellátási hivatal
a
husiparosokat és kereskedőket, hogy
1943 március 31-i hentesáru készleiuket a közvágóhíd igazgatójánál 3 napon belül jelentsék be. A hentesáru
árusításúval foglalkozó kereskedőknek a hentesáruval a husipar'osokévaí
egyező modon kell elszámolni.
Aki ezen recdelkezeseket megszegi. azzal a hatóság a legszigorúbban
log eljárni.
Felhívja 'a közellátási hivatal a
város közönségét, tiogv ezen kényszerin'ézkedést fogadja megnyugvással, áldozathozatalt és lemondást követel a belső front, ennek szilárdságát minden magyar emberiek kötelessége megőrizni.
BURGONYA- és BABKIOSZTÁS
A kenyér- és finonilisztjigv »S«
jelű szelvényére l kiló burgonya és
20 deka bab vásárolható.
ZSIRKI OSZTÁS
Beváltásra kerül 1943 április 1—
10-iig terjedő időre a közellátási szelvényiv 1 számú szelvénye. Fejadag
14 dkg. Ebből 7 dkg zsír "vagy háj és
7 dkg ételzsir, esetleg 9 dkg zsirszalonna és 7 dkg ételzsir.
SZAPPANKJOSZTAS
Április hónapban mosószappan a
közellátási szelvénviv 1. számú szete
vényére 10 dkg, a külön szappan jegyre 40 dkg adható ki, pipereszappan a
köziellátási szelvényiv 11. számú szelvényére április és május hónapra tehát 2 hónapra 1 drb 10 dkg-os adható
ki.
PETRÓLEUMÉI OSZTÁS
Április hónapra a szelvényes utalványokra másfél liter pelróleum adható ki. Az l-es számú szelvényre l
liter, a 2-es számú szelvénys-e pedig
fél liter.

A pápának még néhány
napi pihenésre van szüksége
Bánta. március 30. A Német T I
jelenti: Mint vatikáni helyről közlik, a pápa méjr most szerdán sem
tartja meg szokásos heti nudenciáját- mivel bár betegségéből csaknem egészen felépült már, még néhány napi pihenőre van szüksége.
(MTI)

AHandó telt házak mellett, óriási
sikerrel fut a lecnnilatságosabb
magyar film

Pisla tehinieies or
( M A G N A S M1SK A)
Siessen jegyről gondoskodni, mert
elővételben elkapkodják.
Ma i s 3, 5, 7 ó r a k o r *
Szechocvi

M o h b a n

OBLMAÜYAfiORSZAO
S Z E R D A . 1M8 máreins 31.

Sxestdi syorsirö- As
„Awthtl,
géolró Iskolába
Megnyílt a mavészkedo SíinfrUon'a, H&MyWÍHa MM&"
. sebesült honvédek kiállítása
A dtkánytysolc Uafcíáia a tiyautta után — Uwa lettek
a Héft^xcui Upacettap&iiák ? — Ciyautták
amelyek k
Árdrágításért őrizetbevették
mentek a dúcaiból — A teafikoeokaz ée
a eiyaeettaAlföldi gőzmalom
kanttHyene tsökkehttee bérlőjét és iőmolnárát
MmvAóMAp 4. i t .

a.

a beiratkozások március 30-án
kezdődnek. Tankor, kir. főigazgató enged. szám 3188/1942-43.
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T A p a i Antal, a sebesöltek foglalkoztatásának irányítására beosztott
kon véd, a kitűnő szobrászművész, felhívta figyelmünket arra, hogy a sebesült katonák müvészkedésük munkáiból kiállítást rendeztek. Tölgyes
István Kölesei-utcai szőnyegüzletóbea
s annak kirakatában állították ki, a
lábbadozás lassan múló óráit kitöltő
foglalatoskodásuk eredményeit. Rajzok, kis képek, paszteilek és goblenek dominálják a sebesültek kiállítását Müveikkel nem pályáznak művészi sikerekre, csupán értékesíteni szeretnék azokat a holmikat, amelyeket
a kényszerű tétlenség idejében, a lehetőség szabta munkával készitettek.
A dolgozó sebesültek munkáit kél
csoportra oszthatjuk. Az egyik csoportba tartoznak azok, akik a kézügyességen és a szorgalmon felül művészi hajlammal nem rendelkeznek.
Ezok készitik vezetőjük által Ízlésesen előrajzolt gobleneket és egyéb
kézimunkákat, a másik csoportba pedig azokat sorolhatjuk, akik sokszor
meglepő tehetséggel és rátermettséggel művészi munkát végeznek. Utóbbiak közfii két honvéd tehetségét látjuk olyan őserejüen
kimagaslónak,
hogv érdemes velük behatóbban foglalkozni. Az egyik 23 éves kőműves,
H o r v á t h Pál, a másik a 20 éves
D o b r a i László mechanikus.
Horváth Pál eredetű könnyedséggel kezeli a ceruzát. A nehéz' fizikai
munkához szokott kőműves, őstehetséget feltételező készségét magasan
túlszárnyaló forma, vonal é s kompozíciós ösztönnel rendelkezik.
Tápai
Antal az igazi miivész tehetségrajongó lelkesedésével beszél Horváth Pálról. Amint mondja, olyan értékes
ösztönös készségek birtokában van ez
az egyszerű legény, hogy vele szemben nem érzi magát eléggé felkészültnek, mint müvészpedagógus, hogy
munkáinak irányításába bele merne
szólni. Horváthot azok közé a kevesek közé sorolja, akikel hazánkban
bőségesen található őstehetségek sorából ki kell emelni a lehetőséget biztositani neki a további fejlődéshez.
Megtekintettük mi is Horváth Pálnak
a Kölcsei-ufcai üzletben látható rajzait és igazat adunk Tápai mester lelkesedésének. Olyan vonalbizlonsággal vezeti ceruzáját a rajzlapon s elrajzolásaiban is olyan művészi ösztönt tanúsít, amit csak dus életerővel
rendelkező tehetség első szárnypróbálgatásainál tapasztalhatunk.
Munkáiban láthatjuk a soha nem keresett s nem is sejtett képesség örömteli kihasználását. Lerajzol mindent,
amit lát. A szomszédos ágyon fekvő
bajtársait, az ápoló nővért, amint kötéssel látja el az egyik sebesültet. Az
ábrázolt arcok, tekintetek kifejezöck,
a rajzok nemcsupán az észlelt jeleneteket rögzitik, hanem hangulatot, érzelmi történéseket is.
D o b r a i László, a 20 éves mechanikus, nem közönséges képzelő erőről
tesz tannságot. A fentemlitet' fizlet kirakatában levő háborús komporlrlöja
_ amennyiben abba nem segített bele
Tápni mester biztosan rajzoló keze
—, komoly tehetséget ígér. Mindenesetre mindkét fiatalember megérdemelné, hogy felfigyeljenek rá azok,
akik tehetségmentéssel vagy tehetségkutatással foglalkoznak Tudomásunk
szerint a DMKB már nem egv esetben módot nyújtott ahhoz, hogy az
igazi tehetség megtalálta az é-vénvesflléshez vezető utat. Felhivjnk a figyelmét Horváthra és Dobraira.
A sebesültek kiállítása megérdemli az érdeklődést annál Is inkább,
mert minden egyes tárgv eladásának
teljes összege a miivészkedő sebesülteké.
ft. J.)
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(A Délmagyarország
munkatárstól) Egyik trafik ajtóablakán a./ a
felírás fogadja a belépni szándékozókat:
'
„Levente, Simphonia.
Hercegovina
nincs."
A belépni szándékozó megcsóválja a fejét és megy tovább. Keres
még egy másik trafikot Ott rajzszeggel van egy kis cédula kitűzve
az ajtóra s a cédulán ez áll:
„Simphonia
kifogyott."
Tehát egyéb cigaretta van. Emberünk felderült arccal belép és könynyedén ejti ki a zavakat:
— Kérek egy csomag Leventét.
A trafikos fel se néz, csak ngy
gépiesen mondja, érezni lehet a
hangján, hogy nagyon unja már a
választ, mert ma már legalább százszor elmondta:
— Nincs Leventet
— De kérem, csak a Simphonia
van kiirval
— Levente sincs.
Már veszi is le az ajtóról a Bédnlát s egy njat tesz ki:
„Csak Mirjarn, Sport, Balaton
és Darling van."
De vannak olyan trafikok is, ahol
semmit sem irnak ki, csak egész
napon át szomorú arccal küldik el
a veveőket, akiknek kilencven százaléka azt kér, ami nincs. Leventét,
Simponiát. Hercegovinát.
A nikotin rabjai napok óta u j
sportot űznek: hajszolják a cigarettát. Egyik trafikból ki, a másikba
be. Eleinte még csak siker koronázta ezeket a hajszákat- itt két darabot, ott négyet kaptak s egy d' lelőtt Össze tudták szedni egész napra szükséges cigarettamennyiségüket Do ma már ennek is vége van.
Nincs. Járkálhat reggeltől estig az
ember, egy árva
darab cigarettát
nem kap a fentnevezett favoritokból

azok is, akik azelőtt a jobbfajta
cigarettákat
szívták, áttért ezekre
a cigaretta fajtákra, amelyek viszonylag az olcsóbbak közé tartoznak. A
trafikáremelés után
még
igy is nagy terhet
jelent a havi
büdzsében a cigaretta. H a egy közepesen dohányzó
ember naponta
csak húsz darab Simphoniát sziv elez is havonta 33 pengő kiadást jelent. Ez pedig a mai
mogólhetési
viszonyok között sok. Az ennél drágább cigaretta a dohányosok legnagyobb részének már megfizethetetlen s igy. ha nem jutnak hozzá
megszokott cigarettájukhoz, inkább
nem vesznek semmit. Hiába kínáljuk a Memphist, vagy a Darlingot,
nem veszik, mert drága.

(A Délmagyarország
munkatársától A rendőrkapitányság
bűnügyi
osztályán kedden délelőtt őrizetbevették Józsa Bélát, az
Alsóvárosi
feketeföldek 57. szám alatti lakost,
az Alföldi gőzmalom gabona- ó«
paprikamalmának bérlőjét és Thermesz Géza főmolnárt. A bérlő ée
főmolnár ellen árdrágitó visszaélés
büntette miatt indnlt bűnvádi eljárás, mert boigazolást nyert, hogy,
mázsánként 90 ós 100 pengőért áru-*
sitották zugban a szemes tengerit.
A feketepiacon való árusítással
egyben ezt a zárolt terményt elvonták eredeti
rendeltetésétől is, i g y
ezen a cimen is megindult ellenük
az eljárás. További fogvatartásuk— Ilyen körülmények közö't a ról szerdán dönt az ügyészség.
márciusra kapott leredukált kontingens az első napokban kezdett térti és nói k a b é l j á l és r á k é i t
kifogyni a népszerű cigarettafaj- l a g i i a b b m f a n t l és t l s a t l t j a
kelmetest*
tákból. Én például — mondja az
é s vegytfssa
egyik trafikos — februárban eladtlté Hsa
tam

50J>00 Simphoniát.

márciusban

ROYAL *«"•«»«'

• ^
• tlté Msem.
pedig kaptam 10.000-et. Elképzelhe-I k w
Üzlet: Mérey-utca 6b.
Telefon: 30-67.
tő. hogy mi lett ennek a sorsa. EgyÜzem : Csaba-utca 46.
két napig rendesen árultam, azután
Megváltoztatta a tábla
csökkenteni kezdtem a fejadagot,
kezdetben mindenkinek esak "tizet,
a tengeridrágitó
aztán ötöt. végül két darabot adtam. amig a tízezerből tartott. Több
szegvári gazdák ítéletét
mint egy hete ninBs egy darabom
(A Délmagyarország munkatársától]
se. De kifogyott a Levente és a A szegedi uzsorabiróság Szentesen
Hercegovina is s nem tehetek mást, működő egvesbirája február 5-én tármint váltig kinálom a vevőknek a gyalta K u t a s Sándor 30 éves szegMirjamot, de senkinek sem kelL
vári földműves és társai árdrágitási
ügyét. Az ügyészség azzal vádolta
Igy beszélnek a trafikosok s vár- Kutast, hogy 120 mázsa csöves tenva várják az elsejét, amikor meg- gerit és 20 mázsa morzsolt tengerit
kapják majd az április havi kon- vett a maximális áron felül és azt
tingensünket. Ezek a cigaretták j ® részben továbbadta, részben megtarhét
végén
kerülnek
forgalomba. totta saját gazdasága részére. Kutas
H e g y i Józseftől, M a s z l a g JánosAddig most várni kell. A gondok tól, E r d e i Jánostól és S z k a l o n a í
azonban már előrevetik njabb ár- Istvántól vásárolta a tengerit, 30—33
nyékukat.
A trafikosokkal közöl- pengős mázsánkinti árban.
ték, hogy az áprilisi
kontingensek
A főtárgyaláson kiderült, hogy
is erősen redukálva
lesznek.
Min- mind az öten elkövették az árdrágitó
Mi ennek az okai Hova lettek a
denki a
kimutatott
forgalmának visszaélés vétségét, sőt Kutas Sánnépszerű, közkedvelt cigaretták?
csak egy bizonyos százalékát kapja dort és Szkalonai Istvánt folytatólaSorra kérdeztük a trafikosokat s
meg. Éppen azért azt mesélik, hogy gosan elkövetett árdrágitó visszaélés
a nyilatkozatok
a következőkben
a trafikosok már jóelőre megálla- vétségében találta bűnösnek Ezért az
összegezhetők:
podtak egymás között, hogy rögtön elsőfokú bíróság Kutas Sándort 6 hónapi fogházra, 3 évi hivatalvesztésre
— Márciusban erősen leredukálkiszabott
mennyiségeket
fognak
ítélte és el nem kobozható ár meglőták az egyes eigraettafajták kontinárulni a népszerű cigarettafajták- ritése cimén 769 pengő 25 fillér meggensét A redukálás nem jelent
ból. Nem adnak nagyobb mennyisé- fizetésére kötelezte. Maszlag János
semmit azokban a cigarettafajtákget senkinek s vigyáznak rá. hogy 67 éves nagymágoesi földművest 1 hóban, amit a dohányosok alig vásámegakadályozzák az
összeharácso- napi fogházra és 1000 pengő pénzbünrolnak, mert ezekből a cigarettákból
tetésre, el nem kobozható áru ciméw
lást
a kiadott kontingenst eddig sem
pedig 199 pengő 10 fillér megfizetésétudtuk eladni. Ilyen a Sport a BaA dohányos ember pedig elborult re kötelezte. Hegyi József 72 éves
laton. a Mirjam, amit nagyon ke- kedéllyel csóválja a fejét vájjon nagymágoesi földművest 1 hónapi fogvesen szívnak, de ide lehet sorolni mi annak a titka, hogy a Dohány- házra és 1000 pengő pénzbüntetésre
a magasabb középáru cigarettákat jövedék nem alkalmazkodik a köz- Ítélte el nem kobozható áru megtéríis, mint például az Extra, Memphis, óhajhoz s miért nem gyárt keveseb- tése cimén pedig 466 pengő 40 fillér
megfizetésére kötelezte. Erdei János
aztán a drága cigarettákat a Vi- bet azokból a cigarettafajtákból, 66 éves nagymágoesi földművest
I
tézt. a Darlingot s a többieket, amik vagy kimentek divatból, vngy- hónapi fogházra, 1 évi hivatalvesztésamelyeknek állandó szívása magas megfizethetetlenül drágák s miért re és 1000 pengő pénzbüntetésre Ítélte
áruk miatt luxusszámba megy. Eze- nem gyárt ugyanannyival
többet és el nem kobozható áru megtérítése
ket ma már nem lehet tömege'1*', azokból a cigarettákból, amelyekért cimén 249 pengő megfizetésére köteretának nevezni. A tömegek a Le- hiába koptatja a cipőtalpát napo- lezte. Szkalonai István 51 éves nagyventék. a Simphoniát.
Hercegovi- kon. heteken át a dohányosok sok- mágoesi földművest pedig 1 hónapi
fogházra, 1 évi hivatalvesztésre, 1000
nát. esetleg a Királyt szívják.
A ezres tömege.
pengő pénzbüntetésre Ítélte, térítés
dohányosoknak
legnagyobb része,
(oto)
cimén pedig 973 pengőt kell fizetnie.
A tábla az ítéletet megsemmisítette, Maszlag János, Hegyi József és
Erdei János esetében, Kutas Sándor
és Szkalonai István esetében helyffiárusitónál nagy választékban kaphatók,
benhagyta az elsőfokú bíróság ítéleTabor-u. 3 . — Városi adóhivatal épületében. tét. Maszlag 3000, Hegyi 6000, Erdei
I. o s z t á l y ú h ú z á s á p r i l l a 10—13- 4500 pengő pénzbüntetést kapott.

Osváth

orsjegyek

Hit kíván az egyház
híveitől
deradi

harcagprimás nagyböjti előadása

Esztergom, márcins 30. Az Esztergomi Katolikus Kör ezévi nagyböjti előadásait a nemzetmentő családvédelmi
gondolatnak szentelte.
Serédi Jusztinián hercegprímás tartotta az első előadást, amelyben a
többi között a következőket mondotta:
— Az egyház a katolikus férfitől
áldozatot és engedelmességet
kíván Isten és a haza iránt. A családon kivül élő férfitől a hit- és erkölcsi igazságok megismerését, befogadását és az ezek szerint való
életet kivánja. A hittudományban
járatos hívekre van szüksége az
egyháznak, mert nemcsak a rosszindulatú emberek, hanem főkép a
tudatlanok
voltak mindig
az egyház legnagyobb ellenségei. A katolikus férfitől az egyház megkívánja, hogy munkáját a haza szolgá'atába állitta. Isten maga akarja,
hogy egy nemzet fiai egy organikus közösség tagjai legyenek. Azt
is akarja Isten, hogy legyenek törvények. melyek az alattvalók életét
kormányozzák és hogy az alattvalók engedelmeskedjenek
is ezeknek. Éppen ezért megkivánja I^ten,
hogy ezek a törvények egyezzenek
az örök isteni törvényekkel, amenynyiben egyezneklelkiismeretben
is
köteleznek. Az egyház megkivánja,
hogy minden katolikus férfi meghozza azokat az áldozatokat, amelyeket a haza kivan, sőt ha kell.
hozzuk meg az élet áldozatát
is.

D E L M A G Y

Á becsületes megtaláló
c. tegnapi hirdetésünkben közölt

30.000'— pengő jutalmat
az kapja, aki megtalálja és megveszi a

Pető

Bankházban

azt a sorsjegyet, amely az április 10-én
kezdődő I. osztály főnyereményét megnyeri.

Serdülőkor a mérlegen
Mógegyszer a

pedagógus,

aki rávilágít a módozatokra is, miképen lehet megóvni a gyermekeket az elzülléstől
(A Délmagyarország munkatársától) Kötelességeit védünk teljesíteni,
amikor az utóbbi időben megdöbbentő
mértékben elharapózott gyermekbűnözések ügyét a nyilvánosság elé viszszük és cikksorozatunk keretében megszólaltatjuk lapunk hasábjain mindazokat a tényezőket, akik illetékesek
arra, hogy véleményt mondjanak a
kérdésben. Ezekkel a nyilatkozatokkal minden oldaláról iparkodunk megvilágítani ezt a súlyos társadalmi
problémát és a fiatalság bűnöző hajlamának inditékait kutatva, le akarunk hatolni ennek az elszomorító jelenségnek a gyökeréig, hogy az okokat, az erkölcsi eltévelyedések és jellembeli elfei dülések lelki rugóit megkeresve, egyúttal megtaláljuk azokat
az orvosszereket Is. amelyek az egyes
bűnesetekben hozott birói Ítéleteken,
tehát a tüneti kezelésen túlmenően az
okozat gyógyításán felül magát az
okot is kiküszöbölhetik.
A szerkesztőségünkhöz intézett levelek és hozzászólások mu'atják, hogy
cikkeink a magyar társadalom minden rétegéből általános érdeklődést
váltottak ki, helyesen cselekedtünk tehát. amikor a nemzet jövője szempontjából fontosnak ítélt problémát a
nyilvánosság fóruma előtt kivántuk
megvitatni. Igazol minket a Szabadság
cimü budapesti politikai hetilap is,

amelynek legújabb száma S e r é n y i
Gusztávnak, a lap főszerkesztőjének
tollából vezércikkben méltatja a Délmagyarország ankétjának
jelentőségét. A jeles publicista kivonatosan ismerteti az első cikkünkben közreadott
nyilatkozatokat, majd hivatkozik Lendvai Istvánnak e tárgyban irt régebbi
cikkére és arra a konklúzióra jut, hogy
a serdülőkornak bűnözési hajlamának problémáját nem lehet napirendretéréssel, vagy
nemtörődömséggel
megoldani! /Az orvoslást csak olyan
szellemtől várhatjuk — írja Serényi
Gusztáv cikkében —, amely a gyermekekben Krisztus alakját, az emberi
tisztaság eszméjét fölemeli a materialista gondolat, az erőszak és durvaság fölé«.
A Szabadság vezércikke is mutatja, hogy a fölvetett probléma országos visszhangra talált és a gondolathullámok továbögyíiriizéséből valóban
remélhető,' hogy a megbeszélések nyomán egészséges tettek, megfelelő in'ézkedések fognak születni. Reményt
nvujt erre az az igen értékes hozzászólás is, amelyet dr. L á n g Adámné móravárosi tanitónö juttatott el
hozzánk, fölvetve benne a gyermek
elzüllésének megakadálvozására kiválóan alkalmas, életrevaló ötletet is. E
nyilatkozat közreadásával

— A katolikus ifjútól az kívánja
«z Egyház, hogy Istentől kapott hihivatásának megüelelőleg
késsüljön a családi életre. A keresztény
házasság sorsdöntő egy-egy ember
életében, éppen ezért készülni kell
rá. Azt kivánja az egyház a férfitől
és a nőtől, hogy családi életükben
a gyermeket Isten áldásának
tartmégegyszer a pedagógus
sák. A hitvestársak csak akkor lesznek képesek
eleget tenni feladaszólal meg és véleményének az ad gorával azokra, akik a biin útjára tetaiknak, ha megőrzik egymás
iránt különösebb érdekességet, hogy mig relték az ártatlan és helyes Ítélőkéa hitvestársi
hűséget.
az előző cikkünkben a középiskola pességgel nem rendelkező fiatalkohallatta a véleményét, most a népok- rúakat, Azt hiszem nemcsak én, de
tatás képviselője: az elemi iskolai ta- minden jó pedagógus rájött arra az
nító fejti ki a nézeteit, az a pedagó- örök igazságra, hogy eredményesen
gus, aki közvetlenül a szülői háztól csak ugy tud nevelni, ha az otthon is
A bolgár tűzharcosok
kapja a hatéves gyermeket és négy- azt a szent hivatás; tölti be, amit a
kiküldöttje Budapesten öt, sőt hat éven keresztül végzi az ok- jó tanító az iskolában. Mi a legjobb
tatáson kivül a nevelés és jellemala- nevelőeszköz a tanító és a szülő keBudapest, március 30. Halaeseff kitás nehéz munkáját Ez alatt a négy- zében: a jó példa. Követésre méltó
Iván ny- tábornok, a bolgár nemzeti hat év alatt az oktató-nevelő munkája példás élete a nevelőnek, a szülőnek
tűzharcos szövetség kiküldöttje hét- közben olyan értékes megfigyeléseket egyaránt. Ezt ismerte fel Németorfőn Budapestre érkezett, hogy a tehet a gyermek lelki élete fejlődésé- szág és ezért hozta azt a szigorú törmagyar tűzharcosokkal felvegye a nek tanulmányozása során, amelyek a vényt, ami nemrégen jelent meg a naa bajtársi érintkezést és még szoro- probléma teljes tisztázása szempont- pilapokban, hogy a társadalmi közösLáng ségből kizárja a bűnözőket, állami felsabbra fűzze a
magyar—bolgár jából mellőzhetetlenek. DT.
A dám né hozzászólását a következők- ügyelet alá helyezi és gondoskodik a
nemzet között fennáló
testvéri és ben adjnk:
gyermek helyes neveléséről. A törviálgháborus
fegyvertársi
jóvivénytelen gvermekeket államilag ne—
A
fiatalkora
bűnözők
megdöbszonyt. Halaeseff
Iván ny. táborvelteti és ezzel elejét veszi a további
nok délután tisztelgő látogatást tett a bentő statisztikája — ami a háborús gyermeklélek rombolásának.
Magyar Tűzharcos Szövetség szék- időben emelkedést mutat — a legnagyobb szomorúsággal tölti el a jó pe— Talán sohasem karolta fel az
házában. ahol a vezetőség, élén vi- dagógust. aki a nap minden órájában állam a szegények megsegítését, a
téz gróf Takách-Tolvay József or- nevel, oktat és azon gondolkodik, hogy gyermekvédelmet olyan
intenziven,
szágos elnök és Kertész Elemér or- az elhibázott nevelést hogyan lehetne mint a szörnyű világégés után napszágos alelnök fogadta. A bolgár istennek tetsző módon megjavítani. jainkig. Az Országos Nép és Csalódkiküldött a magyar tűzharcosokkal Nagyon sokszor felvetődik bennünk az védelmi Alap szinte magát felü'mulja
hogy feleletet találjunk a nemes adakozásban. Iskolánkban is
behatóan megbeszélte a
májusban a kérdés
Budapesten és Szófiában rendezen- reá —, hogy mi okozza már az egész kapnak a szegény gyermekek olyan
dő magyar és bolgár tűzharcos ün- kicsiny gyermek könnyelmű bűnözé- ebédet, ami szinte egyedülálló a mai
sét és ezt kutatva sokszor körnveze'- nehéz időkben. Ezt az ebédet a fáradnepségeket (MOTÍ
tanulmánvt is végezünk és legtöbb- ságos munka után a tanitó osztia ki
szór meg is találjuk a szülőkben az önként vállalta ezt a munkatöbblete!
okot. Nem elég tehát egv fiatalkorú és ezért bizony ő sokszor csak 3 óra_ A TISZA VIZALLASA. A s » . bűnöző beismerő vallomása. Ez nem kor ülhet az asztalhoz és rendszerint
gedi rendőrség révkapitánysága je- elégíthet ki senkit. Kntatni kell évekrc egyedül, mert a család már akkor
lentése szerint a Tisza vízállása visszamenőleg, hogy milyen okok és menebédelt Mindezekért mivel fizet a
márcins 30-án reggel 7 órakor — 250 körülmények vitték a bűnös ntra. kik szülő, a gyermek, bizony legtöbb ese'cm, « levegő hőmérséklete + 4 fok játszottak ebben közre még ntólaen- ben rosszal. Az egész nap magámbasan is le kell Snitani a törvény szi- gyott, vagy nem megfelelő környezetCelzius volt
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ben élő gyermek, tele gyomorral elhagyva az iskola padját, méginkábk
hajlamosabb a csavargásra és a rossz
tellek elkövetésére. Nem eiég jóllakatni, találni kell egy még jobb megoldást a megmentésükre. Ez pedig
nem lehet más, mint a Napköri Otthonok egész sorának a felállítása minden iskolában. Nem szabad hagyni,
hogy az egész napra magára hagyatott, vagy bűnös környezetbeli élő
gyermekek, gondos irányító kezek nélkül maradjanak. Tehát helyet kelt biztosítani olyan gyermek számára is a
Napközi Otthonban, akikre az otthon
káros következményekkel van, vagy
akikkel a szülők nem törődnek és ha
ez utóbbiaknál a külön felügyelet sem
vezetne eredményre, ugy haladéktalanul külön, erre a célra felállított állami nevelő intézetekbe kell elhelyezni,
Sürgős intézkedéseket várunk
az illetékesektől mielőbb, mert itt a
tavasz, a meleg napsugár kicsalja az
utcákra, a város szélére a felügyelet
nélkül hagyott gyermeket, hol esetleg
rossz barátokkal akad össze és hogy
ennek mi lesz a következménye, mondanom sem kell, beszél helyettem a
bűnügyi krónika. Minél előbb mindenhova Napközi Otthonokat ezeknek •
szerencsétleneknek.
— Magam is sokat foglalkoztam ezzel
a kérdéssel az iskolán kivül is az ifjúsági Vöröskereszt egyesületekben
és ez indított engem arra, hogy még
az 1920-as években iskolánknál alapítványt tegyek és a helyi hatóságnál
kieszközöljem, hogy támogatásukkal
Napközi Otthont állitsunk fel a gyermekek megmentésére. Ez abban az
időben már majdnem megvalósult

Tömeges panaszok
az ulcai csibészek ellen
Eddig a nyilatkozat, amelynek a
Napközi Otthon felállítására vonatkozó elgondolása bizonyára föl fogja
kelteni az illetékesek figvelmét. Ennek ma annyival is inkább megvan az
időszerűsége, mert éppen a móravárosi lakosság köréből sürün érkeznek
panaszok a rendörséghez, hogy ebben
a városrészben az utóbbi időben olyan
mértékben szaporodott el * fiatalkorú,
sőt egészen gyerekkorban levő, 8—8
és 10 éves csibészek garázdálkodása,
ami már a lakosok és járókelők testi
épségét is veszélyezteti.
Különösen
ünnepen és vasárnap délutánokon verődnek csapatokba ezek a földből alig
kilátszó kis süvölvények, akiknek legenyhébb »szórakozása« az, hogv megszállják az utcai nyilvános vízcsapok
környékét és abban lelik mulatságukat, hogy tenyerükkel befogva a csap
nyilását, lefröcskölik a járókelőket,
valamint az úttesten előttük elhaladó
kerékpárosokat. Főként asszonyokkal,
lányokkal, gyerekekkel és öregemberekkel követik el ezeket a gyereke*
csiny határát túllépő cselekményeket
tehát olyanokkal szemben, akiknek
megtorló föllépésétől nem kell tartaniofc.
Ugyanezek' a gyerekek nagyobb" snhancbarátaikkal valóságos
csa'ákat
vívnak az utcákon és nemcsak a hangos lármával és trágár beszéddel fűszerezett verekedésekkel okoznak közhotránkozást. de kövekkel és téglada
rabokkal is dobálóznak és nem egyszer megtörténik, hogy a kő. vagy tégla célttévesztve egy-egy ablakot talál
/telibe*, vagy éppen arrahaladó járókelőt üti tejen.
Ezek a panaszok' már nem is okozhatnak töprengést atekintetben, hogy
ml a segítség módja. Bizonyos, hogy
itt a rendőrség erélyes közbelépésére
és intézkedésére van szükség, hogy a
Móravárosban végre helvréálljon a
közrend és nvugalom. amit a csibészkedő utoagverekek már-már komolyan
veszélyeztetnek.
Kozma Béla

szesj. k o n t i n g e n s ü n k h ö z
és
pálinka-, ruir- és likőrfélékben 2S5*
Ujabb gyermek
leplezett le a

bűnügyei H I R E K
rendőrség mmaammm

Egy 42 éves és egy ** éves gyermek
a
postacsomagokat
(J Délmagyarország
munkatársá'ól) Mialatt pedagógusok, krimino
logusok és a gyermeklélek más ismerői azon vitatkoznak, miképpen
lehetne
megmeuteui a bíinözöhajlainu
gyermekeket a tisztességes
emberek társadalmának, azalatt
serdülőkorunk, sőt velük együtt
azok is, akik valamivel még innen
gagy esetleg tul vannak a kritikus
onrhatáron, — vigan lopnak és csibészkednek tovább. Nincs
nap
hogy a mozikbun ne érnének tetten jegyesalókat. akik régi jegygyei manipulálnak, vagy a jegysze
d<>k éberséget kijátszva, jegy nélkül iparkodnak besurrani a nézőtérre. A
közterekon
napi renden
vaunak közbotránkozúst okozó gyerekverekedések, as esti korzót pedig valósággal ellepik a kolduló cigánygyerekek és más apró kéregető esi Ítészek rajai.
Adódnak
aztán
büntetőjogilag
•nlyosabb elbírálás alá eső esetek
is. A hétfői napon a rendörségnek
bejelentett. 13P0 pengős lopás elkövetőjében is fiatalkorút sejtenek,
-kedden pedig a Püspök-utcai postahivatalban az utóbbi időben elkövetőt
csomuglopások
tetteseit
fogták el a detektívek két csavargó
fiúgyerek
személyében,
egyike sem lépte tul a
Mik életévét.

akiknek
tizenhárma-

A szegedi postaigazgatóság, amint
'ismeretes, néhány héttel ezelőtt átikultüztötte a csomag feladási osztályt a Püspök-utcába, hogy megszüntesse ezzel a Széehenyi-téri főposta túlzsúfoltságát és a. munka
'torlódást. Álig kezdte meg a püspükutcai csomagfelvételi osztály a
működését, észrevették, hogy egyes
csomagok eltűnnek. A lopás aunúl
érthetetlenebbnek látszott, mert a
posta által már hivatalosan átvett
ós szabályszerűen kezelt csomagokat az ismeretlen tolvajnak a postahivatal
helyiségéből, még pedig
a felek részere elkerített részen túleső helyről kellett elomeluie. olyan
helyről tehát, ahol magánfelek nem
fordulnak meg. A lopások a megin
dúlt házivizsgálat és a megszorított
ellenőrzés alatt is megismétlődtek
bár kétségtelen volt, hogy
azokat
csuk. külső személy követhette el.
Már a házivizsgálat során nyilvánvaló lett- hogy felnőtt aligha
követhette' el a lopásokat, mert az
egyetlen ho'y, ahol a lerakott cso
magokhoz
hozzáférhetett
idegen
olyan szük volt. hogy azon felnöt;
•iiiber nem
férhetett át. elienoeű
8—Itt éves gyermek
könnyűszerre'
átbújhatott. Mikor azután a po*U
igazgatóság a házivizsgálat irata.t
a további
nyomozás
lefolytaia-a
céljából áttette a rendörséghez, a
rendőri nyomozás • adatai mindenben alátámasztották ezt a feltételezést.
A detektívek csakhamar nyomára
ts jutottak a telt elkövetőinek. Már
szorult a hurok a tettesek körül.
"Uttikox .*._ssglqges bizonyságot _egy

lopkodta Szegedi u t m u t a t ó

bizalmas értesítés szerezte meg.
Egy maszatos kis utcagyerek állított be a rendőrségre és lelkendezve előadta, hogy két pajtása véletlenül kihallgatott
beszélgetéséből
megtudta, hogy csomagokat lopunk
a
postáról. A
fiók-magá.ndetektivet főképpen nz háborította fel,
hogy azt is megtudta a postatolvajoktól. hogy az egyik ellopott csomag, amelyben élelmiszer volt- egy
harctéren küzdő honvédnek szólt.
— Az én apukám is katona — magyarázta a fiúcska — és arra gondoltam- milyen rosszul esne neki is,
ha a/, itthonról küldött
csomag>t
nem kapná meg. Azért jöttem, hogy
fessenek megakadályozni, hogy továbbra is lopkodják a katonák csomagjain

A Üoimuryi - könj vtárbao és «'
egyetemi könyvtárban vasárnap •<•
ünnepnap kivételéve) könyvtárszol
gátat.
A városi tnnzeom egész évbei.
nyitva.
Szolgálatos gyógyszertárak: T*inzinger örök. b. dr. Tukats Sándorné
Horváth M. u. ». Pósa Balázs Kálvária II. 17. dr. Kocsis J. Endrcné
Fötilmiives a. 17, Selmeczi Béla S<>mogyitclep IX. n. 489. (\ somogyitelepi gyógyszertár ünnep és vasárnap esqk délelőtt 10 óráig tart
szolgálatot.)
Városi Szinház:
Patyolatkisasszony.
Mozik miisora: Belvárosi
Mozi:
IT s z A v á r o s . Korzó Mozi : n á zassáegal kezdődik,
Széchenyi Mozi: P i s t a t e k i n t e t e s u r .
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MAGYAR HÜSÖK
Rendíthetetlen
bátorságával s
önfeláldozásával érdemelte ki elöljárói, valununt najtársai elismerését Lőrincz tiéza szakaszvezető •
Don-menti harcokban. 1942 október
12-én Rozsdesztwenszkojeuél az ellenség bekerítette egyik támpontunkat. Lőrincz szakaszvezető haladéktalanul a válságos helyzetbe került
csoport segítségére sieteti golyószórós raja élén. Sikerült is az ellenségen át rést törnie. Elérte a bekerített támpontot s annak futóárkaiból
kézitusával verte ki a bolsevistákat.
Eközben három foglyot is ejtett. Mikor pedig újból észrevette, hogy az
ellenség elhurcolta a támpont egyik
honvédjét, vakmerő bátorsággal »
bolsevista csoport után vetette magát. Bár bajtársát már nem tudla
megmenteni, mert az közben hősi
halált halt, a menekülő öt bolsevista közül hármat kézitusában meg
ölt, kettőt pedig foglyul
ejtett
Ugyanaznap délutárián észrevette,
hogv egy 7—8 főnyi ellenséges csoport 6 sulvos sebesült focolv honvédet akar átszállítani a Don vizén.
Lőrincz szakaszvezető sojá' elhatározásból maga mellé veit öt honvédet s habozás nélkül megtámadta az
ellenséges csoportot. Ezek közül
öten halva maradtak a küzdelem hetvén, a többit pedig fögtvul ejtette.
Ennek megtörténete után bekő'özte
sebsült bajtiársai| 's veszteség nélkül
visszatérve, valamennyit a segélyhelyre szállította.

VÉGE REGGEL ÓT ÓRAKOR.
—0o»—
A kisfiú pontos adatokkal is szol
—
Uj
egyetemi
magántanárok. Bugált és ezek alapján órákon belül a
dapestről jelentik: A vallás- és közrendörségre került a két postatol
oktatásügyi miniszter dr. S z a b ó Dévaj. Az egyik, aki novemberben töl- nes egyetemi tanársegédnek a /Sürtülte be a tizenkettedik
életevét, gős sebeszeti beavatkozások a haszsenge kora ellenére már régi is- üregben* cimü tárgykörből, ar. H ú —oo°—
merőse a rendőrségnek
és a bün. s z a k
István tanársegédnek
/Az
Tömegmérgezés Ankarában. Aflügyi hatóságoknak.
Legütóbb pár ideg- és elmebetegségek kóroktana ét
hónappal ezelőtt került a szegedi kórvegy tana* tárgykörből, dr. il á - karaból jelenti a Stefani-üodu: Ankarában tömeges mérgezes történi, bzazgyermekin róság elé egész sor tol- m o r y Artúr egyetemi tanársegédnek
/A vesebajok kóroktana és korvegy- harmiiichét pénzügy minisztériumi tisztvajlás miatt, a fiatnkoruak birája
tana* ciniü tárgykörből a szegedi m. viselő, aki a minisztérium úttal Utiuazonban, mint már előzőleg is több- kir. Horthy Miklós-tudományegyetem tanott étteremben étkezett, mcigezési
ször, ugy ezúttal seiu alkalmazha- orvostudományi karán egyetemi ma- tünetekkel kórházba szállítótUui. A
tott vele szemben büntető intézke- gántanárrá történt képesítését jóváha- vizsgálat megállapította, hogy a tömedéseket, mert a tizenkét éveu aluli gyólag tudomásul vette és ebben a ges mérgezést az étkezés alatt elfogyasztott viz okozta. A kórházba szála törvény szerint teljes büntetlen- minőségben megerősítette. (MTI)
_ »Amit az Isten egybekötött, em- litolt tisztviselők közül két nő és öt
séget élvez még főbenjáró bün ell'érfi továbbra is kórházi kezeiesre
követése esetében is. Ezért a biró ber szét ne válassza*. A Katolikus
Nővédő Egyesület nagyböjti előadás- szorul, a többit pedig első segeiyiíyujbeutalta az állami
gyermekmensorozatában ma, szerdán Vcdress Bé- tás után elengedték. (MTI)
helyre,
azonban bűnöző hajlamai la kiskunfélegyházi apátplébános tart
— Betörök járlak a Húgi-sütözŐ
ott is kiütköztek, ugy, hogy szük- előadást /Amit Isten egybekötött, em- kamrájában. Hóbel Jenő, a Kelcinenségessé vált a sürgős eltávolítása. ber szét ne válassza* címmel Az elő- utca 3. szánt alatti Hugi-söröző és
reggel
Innen azután bírói intézkedésre át- adás délután 6 órakor kezdődik az étterem tulajdonosa kedden
került az átmeneti
fiuotthonba, egyesület székházának a Korona-utca bejelentette a rendörségen, hogy az
ahonnan azonban egy éjszaka meg- 18. számú ház nagytermében. Az elő- éjszaka betörök járlak a vendéglő
szökött, mint utólag kiderült: Újvi- adásra az egyesület tagjait és a ka- kamrájában és onnan háfoní, egyentolikus társadalom hölgytagjait szű- ként 12 személyes damasztábroszt a
dékre, ahol heteken át csavargott
vesen és minél nagyobb számban vár- hozzávaló szalvétákkal, valamint húsés koldulásból, meg apró tolvajlá- ja az elnökség.
neműt é3 más élelmiszert elvittek. A
sokból tartotta fenn magát.
Hogyan vásárolhatnak a gazdák feljelentés nvomán detektívek szállták
mr/öuazdasági gépeket. Budapestről ki a helyszínre és megállapították,
A legmegdöbbentőbb nr. esetben, jelentik: A gazdák részéről állandóan hogy a tettesek a Nádor-utca felől
hogy ennek a gyerek-bűnözőnek növekvő kereslet nyilvánult meg a hatoltak be a vendéglő udvarára. Itt
apja, anyja él és a gyereket be is mezőgazdasági gépek iránt. A mai az utca burkolatát már napok óta
javítják és a vendéglőm!var kőfaláíratták az iskolába, azonban arra nehéz viszonyok kőzött azonban a hoz halomba rakták a felszedett kocmezőgazdasági
gépgyárak
nem
tudják
már nem ügyeltek, hogy
valóban
megfelelő mértékben kielégíteni a kaköveket, úgyhogy a betörök a kőlátogassa a tanításokat. Megállapí- mezőgazdaság szükségletét. Ezért az rakáson kérésziül könnvii szerre! áttotta a rendőrség, hogy a gyerek iparügvi miniszter a földmüvelésügvi mászhattak a kőfalon Az udvarra juthétszámra nem jár haza.
napjait miniszterrel egvelértőleg a nagyobb va bitörték a kamra ablaküvegét és
az utcán és a mozik előcsarnokai- mezőgazdasági gépek eladását, illetve az ablakon át bemásztak a kamrába,
ban töltötte, az éjszakákat pedig a a már eladott gépek leszállítását en- itt összeszedték, ami a kezük ügyébe
esett, de tovább már n?m tudtak jutvsauti várótermekben és idegen há- gedélyhez kötötte. A jövőben minden ni, mert a kamra ajtaján erős zár
gazda, aki a rendeletben felsorolt és
zak padlásain. Bűntársa még nála
engedélvhez kötött mezőgazdasági gén- volt, amit nem bírtak kifeszíteni. A
is fiatalabb, mindössze tizenegy jármüvet kíván vásárolni, rendelésé- detektívek az ablak körül ujjlenyomaJ
éves.
nek feladása előtt köteles teljes fele- tokat találták, amiket a szokásos ei
járással
megrögzítettek
és
felküldték
lősséggel
két példányban
kiállíA rendőrség a megszeppent és tö- tani a vármgyei gazdasági felügye- Budapestre, hogy az ujjlenyomatok
redelmes beismerésben levő vádlot- I ősségi öl és gépgyáraktól
díjtalanul alapján az Országos Bűnügy Nyilvántak kihallgatásáról felvett jegyző- beszerezhető kérdő iveket. A kérdő- tartó daktiloszkópiai intózetébep öszkönyvet n bűnügy egyéb irataival íveket felülvizsgálás és véleményezés szehasonlitsák' a notórius bűnözőkével. Alaposnak látszik ujrvanis az t
együtt áttette a
gyermekhlró?dg- végett az illetékes gazdasági várme- feltevés, hogy a tetteseknek már másgyei
felügyelőségnél
kell
benvujtnni.
hoz, ahová előállították a két tolvaj
amely azokat felülvizsgálás és véle- kor is akadhatott bajuk a , nyomozé
csibészt is. A gyermekhiró a fiata- ményezés után a földművelésügyi mi- hatóságokkal.
labbat kihallgatása n*""
kiadta nisztérium álta' az Országos Mező— Kerékpárlopás. Csűri István B?szüleinek, a
nagyobbat
azonban. gazdasági Kamarának e célra szerveszöregi bádogossegéd bejelentette e
minthogy
legutóbbi
viszontlátás zett bizottságához juttatja. A géneket rendőrségen, hogv kerékpárját kedden
óta már túlhaladta a mentesitő kor- csak a szóban levő hizottság kedvező délelőtt a Mikszáth
Kálmán-utoábnn
határt, a bűnügy főtárgyaláson? az döntése n»*n lehet, az illető gyárnál ismeretlen tettes ellopta. A nyomozás
megrendelni.
megindult.
ügy.á&zaésL fogházában helyezték el-
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— A mozijegyüzér az ügyészségen.
Bobocsik András 43 éves lakalos.segédet, akit vasárnap a Belvárosi Mozi
előcsarnokáhan a detektívek jeigyüzérkedésen teltenértek, a rendőrségről
kedden átkísérték az ügyészségre, ahol
előzetes
letartóztatásba
helyezték.
Minthogy a mozijegyeket a rendes áriial dragáhban árusította és hasonló
cselekmeuy miatt már büntetve volt,
igy üzletszerűen elkövetett árdrágító
visszaélés büntette címén folyik az eljárás ellene.
Megkerült a 13.000 pengős betörés zsákmányának wagyrésze. Megírtuk, bogy hétfőn délben Záhonyi Ferenc pénzügyőr bejelentette a rendőrségen, hogy Szent István-tér 4. szám
alatti lakásáról ismeretlen tettesek
ékszert, betétkönyvet és készpénzt
összesen 13.000 pengő értékben elloptak. A nyomozás a feljelentés alapján
megindult, közben azonban meglepő
fordulat történt. A károsult
kedden
bejelentette a rendőrségen, hogy
a
betétkönyv és a készpénz, valamint az
ékszerek egyrésze megkerült; valaki
ugyanolyan rejtélyes módon, mint
ahogyan ellopta, most visszacsempészte a lakásba, a szekrény tetejére
Mindössze egy aranygyűrű hiányzak
még. A rendőrséget az ujabb bejelentés csak megerősítette eredeti gyanú
iában, hogy a tetteseket valahol a köreiben kell keresni. Az aranygyűrű és
a tettes kézrekeritésére a nyomozás
biztosnak látszó nyomon folyik torább.
lókarban lévő

« O i t éi fém zsebórákat
és k a r ó r á k a t v m z
l u s l a n d e r
Béla
Károlvi-utca 4.

órás

— A tábla felemelte a% irógépsaló büntetését, A gyulai törvényszék
anuár 23-án tartott íőlárgyalást Grün
Dezső 43 éves budapesti ügynök csaási bűnügyében. Grün a vád szerint
Tóth Sándor gyulai iakostól 3 haszrált
írógépet vett 300 pengőért. Az összeget azonban nem fizette ki, csak 50
pengő foglalót adott. Ugy egyeztek
neg Tóth tal, hogy a többit akkor fog\ megfizetni, amikor Pestre érkezett.
Tóth fel is adt a az Írógépeket utánétéllel, de csak az egyik csomagot
utánvételezte a fölösleges költségek
negkimélése véget'. Grün azonban
csak azokat a csomagokat váltotta ki,
•melyeken nem volt feltüntetve az őszszeg, az utánvételes csomagot pedig
nsszaküldte Tóthnak. Tóth ekkor felielentelte Grünt, akit a gyulai törényszék 7 hónapi börtönre és 5 évi
Hivatalvesztésre itélt. Grün fellebbeett, jgv került ügye a táblához. A
ibla Curry-tanácsa a keddi 'árgyaíson mérlegelve a tényeket, az elsőfokú biróság Ítéletét megsemmisítette és Grünt 2 évi fegyházra itélte,
livel már csafás miatt több izben
tüntetve volt. Grün a Kúriához fellebbezett.

Árverés.

J ".raktározásra adott szobaberendezés
nrnely áll egy ebédlökredencből, egy
kihúzható asztalból és hat drb börhuzatu székből, a beraktározó cég által
a legtöbbet Ígérőnek szabadkézből el
h»g adatni. Az árverés ideje 1943. évi
éprilis hó 2-ik napjának d. e. 11 órája.
*Z árverés belve Szeged, Tiszapályaudvar, Bauer és Ungár raktára. (Feladási ráktár 9. kamO
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SPORT
A vasárnapi súlyos vereség ellenére a Szeged vezetősége
bízik csapatában
és meggyőződése, hogy győzni fog vasarnap a Csepel ellen
A Szeged AK-nak vasárnap a Kispesttől elszenvedett súlyos vereségre
vonatkozólag kérdést intéztünk a piros-fehérek vezetőségéhez. A vezetőség részéről kijelentették, hogy a súlyos vereség elsősorban Gyuris harcképtelenné válásának számlájára irható. Korányi, aki a sérült Gyuris helyett játszott, nem tudta tartani a
Kispest legjobb játékosát, a villámgyors, technikás Egresit. Meggyőződése a vezetőségnek, hogy ha Gyuris
játszott volna, felényi gólt sem lőtt
volna a Kispest, ugyanis a csaknem
valamennyi gól Egresitől indult ki.
Elősegítette a súlyos vereséget az is,
hogy a Szeged az előző egy hét alatt
lejátszott három erős mérkőzéstől fáradtan állott ki, ehhez járultak a két
egymásután következő pesti utazás
fáradalmai. Még ilyen körülmények
között sem lett volna azonban nagy
baj, ha a 0:0 állásnál megttélt igazságtalan 11-es kedvét nem szegi a csapatnak.
— A nagy gójarányu vereség egyátlalán nem olyan súlyos dolog, ahogyan kinéz _ mondotta informátorunk
—, ugyanis, ha a gólarányon múlna az
Kupában elért jó helyezésünk alapján
Knpábaan elért jó helyezésünk alapján
a mi gólarányunkat tekintik legjobbnak. Ennek a játékosok is tudatában
vannak, ezért adták fel 5:1 után a harcot.
Kijelentette még informátorunk,
hogy a vasárnap
soronkövetkező
WMFC elleni mérkőzésre más védett
mi megoldásról kell gondoskodni arra az esetre, ha Gyuris nem játszha1.
A hét végéig eldől ez a kérdés. Mindenesetre, a vasárnapi súlyos vereség
ellenére a vezetőség bizik a csapatban és meggyőződése hogy a Csepel
ellen, bár hatalmas küzdelem árán —
győzni fog a Szeged.
Kedden a piros-fehérek megkezdték
előkészületeiket a WMFC elleni mérkőzésre kondicióedzés formájában. A
csapat összeállítása csütörtökön, a
sportbizottság ülésén fog megtörténni
A Temesvári-kőrúton lejátszásra
kerülő Szeged—Csepel mérkőzésre a
JT Kékesit delegálta játékvezetőként.
—oO«—

A SzYSE itthon,
az SzTK Kaposvároft játszik
vasárnap
A vasárnapi pihenő után a következő vasárnapon ismét pályára lép
a SzVSE. Ezúttal itthon játszik a bajnokságra törő vasutascsapat, ellenfele a Goldberger SE lesz. A SzVSE az
elmúlt héten jól kipihente magát, ezen
a héten tehá újra kemény munkába
fog, hogy felkészülten át Ihasson ki jónevü és veszélyes ellenfele ellen. Kedden kondicióedzés volt. csütörtökön
kétkapus edzés következik, hogy ki
étlen, azt egyelőre még nem tudják.
A mérkőzés, amely ezúttal már fél
5 órakor kezdődik, Lakatos vezeti.
Előtte a SzVSE II—SzATE I osztályú
bajnoki mérkőzés lesz
Az SzTK nehéz mérkőzést viv vasárnap, amennyiben Kaposvárra kell
utaznia a Rákóczihoz
A Rákóczi,
amint ismeretes a SzVSE versenytársa a bajnoki cimért való küzdelemben
és pillanatnyilag nem a legjobban áll,
mert vasárnap pontot veszített és ezzel nőtt a háfránva a SzVSE-vel szemben. Elképzelhető tehát, hogy igyekezni fog alaposan ráverni a szegedi
kék-fehérekre. Persze ennél a küzdelenél az SzTK is ott lesz és ha U2y
játszik, mini most vasárnap, nem is
érheti nagy baj. Azt persze mondani
sem kell. hogv most * SzVSE *z«r

kol legjobban a társegyesületnek és
biztatja, hogy legalább az egyik pontot vegye el riválisától.
Az SzTK kedden délután kondíció
edzéssel készült a KRAC elleni mérkőzésre, amelyet Harangozó vezet Budapestről.
NB I I Zrinyi-csoport:
1. Szegedi VSE
19 14 5 — 41:17 33
2. Kaposv. RAC 19 13 4 2 52:19 30
3. KáSC
19 10 3 6 45:36 23
4. Ó. Bocskai
20 11 1 8 33:32 23
5. Makói VSE
20 10 2 8 42:35 22
6. HTVE
20 7 7 6 30:38 21
7. Topolya
20 10 1 9 29:42 21
8. UCSF.
19 8 3 8 37:47 19
9. DVAC
19 7 4 8 34:39 18
10. Zenta
19 9 — 10 37:47 18
11. Goldberger
20 8 1 11 41:40 17
12. SzVAK
18 7 3 8 30:40 17
13. Szegedi TK
20 8 - 12 33:52 lő
14. Szegedi EAC* 26
26 —:
• Visszalépett.
—ooo—

£zieb«rth Imre
a naoy fejlődésnek indult
vidéki birkozósporiról
A vasárnapi Dirkozóverseny alkalmával — mint jelentettük
Sze
geden tartózkodott S z i e b e r t h lm
re, a Magyar Birkózó Szövetség mi
ciszteri biztosa is. Alkalmunk volt a
kiváló
sportvezetővel
beszélgetést
folytatni a magyar és különösen a vidéki birkozósport ügyeiről.
— Sajátságos — mondotta a mi
niszteri biztos —, de tény, hogy ahá
bora nincs káros befolyással a birkozósportra. Az élvonalban van rgy kis
hullámzás a formák tekintetében a
bevonulások miatt, ezzel szemben órjá
si fejlődés tapasztalható az utánpótlás
terén. A leventék bekapcsolódása a
birkozósportba hatalmas mértékben
megnövelte a versenyzők számát, de
nemcsak a számarányt, hanem a minőségi arányt is javította, mert a leventék között igen sok tehetséges
birkózó akad. A polgári egyesületeknél is fejlődés tapasztalható. Ujabban igen sok egyesület kérte felvételét az MBSz-be. Az idei .országos csapatversenyre 11 egyesület nevezett
be, amire még nem volt példa. Nem
is tudtuk mindnek a nevezését elfogadni, 11 helyett csak 8 csapatot osztottunk be.
Elmondotta Szieberth Imre, hogy a
kerületek átszervezése hadtestközpontok szerint szintén a fejlődés útját
szolgálja. Sokat várnak az áprilismájusban megrendezendő hadtest levente bajnokságoktól. Ilyen verseny
Szegeden is lesz április, vagy május
folyamán.
Nagy elismeréssel nyilatkozott végül a miniszteri biztos a szegedi verseny mintaszerű megrendezéséről és
lebonyolításáról. Ezzel kapcsola'bar
névszerint is elismeréssel adózott
Gaál Sándor kerületi vezetőnek, valamint Farkas Istvánnak és Száraz
Györgynek, akik mint mondotta: legértékesebb munkatársai közé tartoznak,
(t. t.)
—©o®—
X Békéscsabán játszik vasárnap az
UTC. Az UTC vasárnap Békéscsabán
játszik NB III. osztályú bajnoki mérkőzést a BMÁV csapatával A kendergyári csapatnak ebben a szezonban
ez lesz első Igazi erőpróbája, mert a
csabai együttes igen jó játekerőt képvisel. Az UTC valószínűleg változatlan összeállításban utazik Csabára.
Változás csak akkor lesz ha a vasé-,
nap kiállított Pintér TI-őt. 1' /tík
EzeretVr Pintér T tatszik bab l'sőt

l> E l . M A G Y A B O R S /. A <i
S Z E R P A , 1943 március 31.
| X M UTC * jövőben » .Magjar
Kender UTC« néven szerepel. Az UTU
vasaruapi ko/gyuiesen — aiueiyiői
beszámolt a Délmagyarország — indítvány kapcsán egyhangúlag elhatározták, hogy az egyesület, amely már
évek óta a Magyar Kender-, Len- és
Jutafonó csapata, a gyárhoz való tartozás dokumentálására felveszi a
•Magyar KendeT UTC* nevet. A
sportegyesület és a gyárvállalat közötti viszony ezzel még bensőségesebbé válik. Az egyesületnek ugyanis
mozgatható vagyona nincs, de mögötte ott áll a gyárvállalat igazgatósága,
amely az egyesület legrégibb alapító
tagja és az egyesületet mindenben segíti.

SZÍNHÁZ
Uray Tivadar és Csortos Gyula
vandég szarepei Szegeden
Két érdekes vendégjátékot rendez
a közeljövőben a szegedi szinház. Nem
kisebb művészek vendégszerepléséről
van szó, mint az Uray Tivadaréról és
a Csortos Gyuláéról, Az Uray szegedi
fellépte már biztos: a Nemzeti Szinliáz művésze április 12-én és 13-án
vendégszerepel Szegeden Moreto Donna Diana cimü vígjátékában. Uray
Polilla szerepét játsza el, azt a szerepet, amelyet a szegedi bemutatón
Ladányi Ferenc alakitott. Polilla szerepe kedvelt és hires szerepe Uray
Tivadarnak, néhány évvel ezelőtt élete
egyik legnagyobb sikerét aratta vele
a Nemzeti Színházban.
Csortos Gyula vendégsze^pléséra
vonatkozólag még folynak a tárgyalások. Csortos az Utód cimü Bókay-ujdonságban lépne fel.
—®o®—

A szinházi iroda közleményei
HETI

MŰSOR:

Szerdán este: Patyolatkisasszonjr,
(1. és 11. bemutatóbérlet).
Csütörtökön délután: Feleségül vem
a férjem. (Katonaelőadás).
Csütörtökön déltttán: A mofcoljr
országa (Katonaelőadás).
Pénteken este: Szevillai borbély
(1. bemutaóbórlet).
Szombaton délután: Mosoly országa (Ifjúsági előadás).
Szombaton este: Pafyolatkisasszoay
(tisztviselői bérlet).
Vasárnap délután: Mosoly ország.
(Mérsékelt helyárak).
.Vasárnap este: PatyolatldsMsiony,
—oo®—
Ma este lesz . Patyolatkisasszony
bemutatója. Ma este I. és 1L bemül*-

tóbérleben kerül szinre a Patyolat*kisasszony cimü három felvonásos opew
rett, melyet Rudolf Eger irt. Magyar
színpadra alkalmazta: Szüle Mihály,
zenéjét szerezte: Hegedűs Tamás. Rendező: Ihász Aladár, karnagy: Fest
Vidor. A főszerepeket Ladányi Ferenc, Harczos Irén, Solymossy Imre,
Szapáry Sándor, Srentirmay M. Lili,
Szántó Mária, Bakos Gynla, Szemethv
Endre, Lantos Edit és Lukács Ede
játszák. A darab iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. A Patyolatkisaszszony csütörtökön este A-bérlelbcn,
szombaton este tisztviselői bérletben,
vasárnap bérletszünetiben van műsoron.
Pénteken este Pataky Kálmán,
G'yurkovics Mária, Kóréh Endre, Hámory Imre. Maleczky Oszkár, Solymossy Margit felléptével és Fricsay
Ferenc vezényletével >A szevillei
borbély* kerül műsorra.
Felemelt
helyárak.
Csütörtökön délután katonaelőadás
keretében A mosoly országa cimü háromfelvonásos operett kerül
szinre
Madarász László és Radnóthv fiva felléptével Filléres helvárak.
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THOMAS MA_\N kis regényei:

Tani* Krogor, Ur és kutya
Korunk
legnagyobb regényírója
legigazibb, legósztabb művészetéi a
kis regény müfajaban fejezte ki, ahol
egy-qgy különös, fordulatos emberi
sorsot ábrázol és hőse életének meglepő fordulatai kapcsán világit bele
az emberi lélek mélységeibe. Thomas
Mann kis regényeit nemcsak az irodaimi kritika értékelte, mint a nagy
iró legjellemzőbb és legegyénibb alkotásait, hanem a müveit magyar olvasóközönség széles rétegei is felfigyeltek a modern irodalom eme nemes fényű gyöngyszemeire. Ezeket a
kis regényeket fűzi mor.t láncba Thomas Mann kis regényeinek és elbeszéléseinek teljes kiadása, amelynek Tonio Kröger és az Ur es kutya az első
kötete.
Hőse Tonio Kröger, aki találkozik
gyermek- és ifjúkora világával, de fel
kell ismernie, hogy ettől a világtól,
ettől az egész környezettől, amelyből
kibontakozott, áthidalhatatlan
szakadék választja el, olyannyira, hogy ennek a találkozásnak folyamán szinte
az üldözött bűnöző helyzetébe keveredik.
Az Ur és kutva. az ember és állat
"Iszonyainak mélységeire az emberi
kis eposza, amelyben Tbomas Mann
feltárja az emberi és állati lélek csodálatos, nagyon ritkán tudatosított
kapcsolatait Thomas Mann kis regényeinek a magyar kiadásai már rég
elfogytak, ez a két kis regénv a kezdete a kis regénvek uj teljes magyarnyelvű kiadásának.

M Á R C I U S
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BUDAPEST I.
5.40; Czen az otthon. A Vöröskereszt bajtarsj rádioszolgálata.
n 40
Ébresztő, torna. 7: Hírek, közlemények, reggeli zene. 10: Hirek. 10.15:
AVeidinger Ede szalonzenekara. 11.10:
Nemzetközi vizjelzőszolgálat.
11,15:
Fayl Erzsébet énekel. 11.40: Botcsinálta házasság. Bodnár István elbeszélése. Felolvasás. 12: Harangszó. Fohász. Himnusz. 12.10: Szórakoztató zene. 12.40: llirek. 1.20: Időjelzés, vízállásjelentés. 1.30: Honvédeink üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. 2: A Folyamerők fuvószenekara. Vezényel ifj. Fricsav Richárd
2.30: Iliitek, műsorismertetés, árfolyamhirek, piaci árak. élelmiszerárak.
3: Horvá'h Dudás József cigányzenekara muzsikál. ?.30: Nagy magyar éle
tek. Csapódv Csapa készéi Eszterházy
Miklós nádorról. 3.50:-Hanglemez. I
óra 20: Hirek német, román, szlovák
és ruszin nvelven 4 45: Időjelzés, hírek. 5: Siegfricd Schultze zongorázik
a magyar—német mttvészcsere keretéhen. 5.20; Parasztság és polgárság.
Dessewffv Gvula előadása. 5.35: Artistavizsga. Közvetítés az Artistaszöve'ségböl. 6; Honvédmiisor. 6.50: Hirek. 7.05: A holiesi Ctipidó Vígjáték
egv felvonásban. Irta Herczeg Ferenc.
Rendező Szilassy Gvula. 8: Filmről
filmre. Gsszekötösznveget irta Hatvtvassy Katalin Elmondja Turav Ida
9 40: Hírek. 10.10: Magyar nóták. Farkas Jóska cigányzenekara játszik és
llorti l.nins éneke) a Rndó-kávéházból. 11: Tánczene. 11.45: Hirek.

Uöse a regénynek egy bíró. középkora férfi, aki qgv napos délután
eltávozik lakásából, hogy sétára induljon. Sétája lA:stről Budára vezet
és mialatt egyik utcából a másikba
tér,' szemlélődése közben megelevenednek benne életének fejezetei. Áttekinti gyermek- és ifjúkorát, férfiéletének
különböző állomásait s mire leszá'l
nz este és a budai hegyek csúcsára ér.
már mérleget i" készített. A mérleg
drámai eredménnyel zárul. A megsűrűsödött sötétség lenyeli a johb sorsra
érdemes férfi életét

TŐZSDE
Budapesti értéktözsdezáriat
Nyitástól zarlatig csendes és vontatott
volt az ertóktözsde üzleti menete. A
mérsékelt forgalom tartott alig változó árfolyamon bonyolodot" le. A
fixkamatozűsu papírok piacán a fővárosi és népszövetségi kötvények
iránt mutatkozott érdeklődés. Árfolyamok: Hitelbank 125.—, Magyar
Bank 70.—, Nemzeti Bank 429.—, Pesti
Magyar Ker. Bank 239 5, Pesti Hazai
168.75, Magyar Kender 71 5, Szegedi
kenderfonógyár 384.—, Szikra 513.5.
Zürichi devizazárlat. Páris 4.05.
Gondon 17.32 fél, Newvork 431 —.
Brüsszel 69.25, Milánó 22.66 negved.
Amszterdam 22937 fél, Berlin 172.55
Szófia 5.37.5, Bukarest 237,1, Madrid
39.75.
A Masjar Nemzeti Bank hivatalos
valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.45—
1175, lira 17 40—17 90. svájci frank
76.60—80 60. svéd kor. 71 70—82.70.
('sikávól

terniónytözScle7iSrlat.

Buzn

tartott. Máj. 144.5. fut. 14175, szent.
116 egynvolcad. Tengeri tarlót*. Máj.
101, jul. 103. szept. 105. Rozs alig tartott Mjá. 84.75. iuI 87 75. szent 89.5.

P*,«»r P.
Adómentes háromemeletes belvárosi
hérhá* komfortos lakásokkal 11000 P bérrel
250.000 P. — Belvárosi nagy isarokhérhá*. korpfortos lakásokkal, naev raktár- és mühelvheIviségekkel. pincével 275 000 P. _
4 holdas
szántóföld kiibeki útnál holdja 4000 P. 10 holdas szántóföld Vedreshnzán, holdja 2500 P, 30
holdas szántóföld tanvával holdja 2700 P, 84
holdas szántóföld tanyával holdja 3(44) P, 103
holdas szántóföld tanvával holdja 2200 P. ,
ALKATAIT VÉTELEK

G é z a

Főmunkatárs:

TcmcswáryJózsef
^arrlesztfiség: Szeged Kölesey-utca 10, \ cm
— Éjszaka) szerkesztőség
Kálvária-utca 14 - Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-ulea 8. — Telefon (szerkwziOség. kiadóhivatal
QVQUI.ÍO): t-TOti.
Nyomatott ABLAKA GYÖRGY körmv^zető: A b l a k a I s t v á n .
telefon 10-84 — Felelt' öze teigógépén Sztged, iv alván a utca 14.

m

F. W. ingatlaniroda által. Horthy Miklós útra x
(Kultiirpalotánáil

Butavcrxjcrtt
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Borbélysegéd, női fodrász. vagy női fodrásznő. manikűrös kisaszszonv felvétetik. Heimnél. Takaréktár u. 8.

Szép bútorozott szoba
úriembernek kiadó. Tu- Stoppoltaasa ruháit »
dakozódhatni Deák F.- .Budapesti? Uézműszöu 18, 10—3 óráig.
vőn él. Bredetl
gyén
besaArések Őrlet: Há
Különbejáratu
bútoro- gi sörkerttel szemben
zott szoba egv-két sze- Telefonszám 23-61
mélynek
fürdőszobahasználattal 1-ére ki- Háznál dolgozó
adó. Horváth M. u. 7,
gyékényíonó
1. em. 4.
munkásoka;
állandó
Bútorozott szobát ka
pualatti vagy lépcsőhá- munkara magas fizezi bejárattal keres szo- téssel felveszünk. Honlid nő. takarítás nélkül véd tér 3 sz. és Somo? Állandó Jakó> jeligé- gvilelep IX. u. 521 szám
platt.
BÉRBEA PANDéi
bútorozott szobák szíves bejelentését
kéri
sürgősen a Belvárosi
I.akásügvnökség, Duconir* tér 11.
373

üzltfhelyiféQ
LAKÁSA

üzlethelyiséige vagy —
bármiIv bérlete átadása ügyében, ne mulaszs/a el. saját érdekében
mielőbb felkeresni a
Belvárosi
Lakásügynökséget, Dugonics téren.

•••
t

v « . t

60 éves magányos özvegyasszony
nagyok,
elmennék házvezetőnő
r.ek vagy beteg mellé.
• Megbízható' ieligére.
QDffJ-V€T€L
Keresek magas atofl
BRILLIÁNS
ékszereket, márkás A
nem márkás ezüst Var
és zsebórákat. Nagv
óraiavitó mühelv. —
LACZKÓ órás. éksge
rés*. Kárás* u. 14 s*.
ricska. törött

grammon lemezekei
magas áron v e s z
E d * jepáruháia
®iss-ut:a.

Oéry

Elsőrendű minőségű

OLTOTT
MÉSZ
kapható Fürész u. 7 ax
alatti kereskedésben —
(Bejurat Rigó utca 23.)

E V0 LU I
rendszerű könyvelőgép
P 120— eladó.
BRUCKNER ELEMÉR
műszaki vállalat, Szeged. Melegvíz kútnál

Rozsdamentesitű

és
rozsdaoldó
jobb,
mint a miniiim, tökéle
tesen véd. Minden fémiparosnak nélkülözhelet
len. Forrasztó fém és
paszta ismét kapható.
RfV golyós és görgőn
csapágy lerakat. Iparoskedvezmény.
BRUCKNER ELEMÉR
műszaki vállalat, Szeged. Melcgviz kútnál,
Eladó egy drb ZeissIkon 2 és feles fényképező gép és egy táskagramofon,
Homokord.
Klement kárpitos, Vidra u. 2.
Egy éves üszőborju és
két lóra való szerszám
eladó. Kecskeméti utca
11a.

írógép "műszerész ta- Salakos töltésanyag —
noncot alkalmaz Ador- díjmentesen
kihordható.
ján József műszerész- Kischer-kőipar,
Kálvámester.
Szeged. Gróf ria u'ca 3.
Klebelsberg tér 5 sz.
agy szőnyeg és bútoSzakképzelt 30 éves füszerkereskedő segéd ál-; rok eladók. Kálmán utlást keres április 15-re, ca 12.
esetleg más szakmában
Két iparművész által
Is Cim a kiadóban.
tervezett kombiüált mű
Nagykereskedés
keres bútor, Sax motorkeréklevelezésben jártas gép- pár, ólomkristály, ezüst
irónőt ?Keresztényt — Zsolnav kerámiák, majeligére.
gyar perzsák
eladók.
Kétszobás lakás átadó
Révnv itten fin fd«Z. 1
kó/jdn/tfórt
azkabrvcum

Egy szobás lakást ke- Takarítónőt Keresek —
res két idősebb nő. F-.~y naponla fél 9-töl 12-ig.
évet is előre fizet, sür- Dugonics tér 11. 11. em,
gős. Kálló fűszeres, Pá- 11.
risi körút 20.
Jólfőző mindenes felvétetik április l-re. l'öi•ja 0*0 'z'mzí
gves utca 12 sz. FodorDiáklány korrepeta lá- telep.
sát vállalja komoly családapa. Megkereséseket Bejáró takarítónő reg
?Trlies felelősségeit — geli r'irákra azonnal felieligére a kiadóhivatal vétetik.
Károlyi u. 3.
ba.
Rosenstock üzlet.

Felelős szerkesztő és felelős kiadó;
B e n e y

T ladó adómentes, pincés, magasföldszinté® csaladi haz, '2 szobás előszobás, fürdőszobás komfortos köves utcán 35.000 P. — 10 k. holdas
szántó deszki határban 30.000 P. 100 k. holdas
1-a szántó tanvával artézi kutlal zombon határban
300.000 pengd
ÚJSZEGEDEN
adómentes
3
szobás
családi ház nagy gyümölcsössel sporttelepnél 28.000 P. — Házlelek 280 n. öles autóbusznál 14.000 P. — Adómentes ház 2 lakással Kálváriánál 14.000 P. — Adómentes 2 szobás családi ház 18 000 P. — Adómentes emeletes há*
üzlettel és 2 szobás, fürdőszobás lakással kaszárnyánál 32.000 P. — Emeletes há* jókarban
6 lakással, nagv kerttel Kossulh I.ajos-sugámt
mellett 36 000 P. — Emeletes Há* jOkarhan fns*erü*lette|, 2 szoWó® lakásokkal, közműves
uton,
kőrútnál
36.000
pengő
—
Emeletes ház 9 lakással Mars-lér közelében 45
ezer P. — 8strokhás üzlettel 2 szobás ás 4s*ohás komfortos lakással, kertlel zárdánál 72.000
P _ Emeletes Há* üzletekkel, fürdőszobás lakásokkal körúton beliil 65 000 P. _ Adómentes
emeletes hflz, pincés 3 szobás komfortos lakasokkal 82(100 P — Belvárosi üzletes há* 7 !»kásspl. megosztható telekkel 100.014) P. — Belvárosi üzletes hérhá* komfortos lakásokkal in"

Mézerné

Pástról Budára

A >Feströl Budára? első regény, de
már kiforrott alkotás. Magán viseli
az ösztönös és egyutlal tanult
kéz
megkülönböztető bélyegét.
Története
— változatosan és megrenditésén —
egy lélek mélységeit tárja fel, hang
js, stílusa egyenletes, kiegyensúlyozott. élvezetes.

c s a l á d i és b é r h á z a k , s z ö l l ő
és szántó t a n y á s b i r t o k o k t

BUDAPEST TT

0: Az Operaház előadásának közvetítése.
Set Swenholm vendcgfellépAz első kötetet a >Tobias Mindtrtével. Trubadúr. Dalmű négy szakasz>iokel? cimü novella egészíti ki.
ban. nvole képben. Szövegét irta Cammarano. Olaszból fordította Hevesi
—OQo—•
Sándor. Zenéjét szerzetté Verdi. Vezényel Bnbánvi Vilmos. Rendezte ifj.
STAUD GÉZA:
Oláh Gusztáv.
UJ regényíró: Staud Géza mutatboxik be a mugyar közönségnek ebben
a kötetben. Uj regényíró, akinek azonban neve nem ismeretien, sőt nagyon
rokonszenvesen csengő közírói és esztétikai munkássága révén. Több tanulmánya mind a szakkörökben, mind
a közönség körében megérdemelt feltűnést keltett.

Eladó

m O N Í d E I C
Orekbe adnám 10 éveit
egészséges, szép kisleányomat. Jelige: Dolgozó anva.
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