Csütörtök, 1 9 3 9 . április 13.

Női kalapot, márkásférfikalapujdonságokat

^omótoitá
Délszláviai magyarok jogos
Szegeden

férfi ingef, nyakkendőt, pizsamát és minden »
.
.
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vehet. Kárász-u. 5. Nemzeti
Takarékosság és Unió tag,

szomorúsága

Húszévi távollét után most először nyílt
alkalmunk, néhány délszláviai magyarnak,
hogy kijöhessünk Magyarországra. Leírhatatlanul boldog érzés fogott el bennünket, amikor
újra magyar földre léptünk, ismét hallottuk a
drága magyar szót, láthattuk a világ legnagyobbszerű katonáját: a magyar honvédet!
Örömünket azonban csak az tudja igazán megérteni, aki bármilyen kevés ideig is, de ette a
megszállt területek magyarságának fekete kenyerét.
•
Nem vagyok író, de különben sem akarom
n mi nagy ünnepünket, a magyar hazával való találkozásunkat megírni s elmondani azokat az érzéseket, amelyek szívünket eltöltötték.
Hosszú oldalakra lenne akkor szükségünk. Ellenben meg akarjuk mondani azt, ami bennünket nagyon elszomorított s amiért tesszük azt,
hogy lapjának nyilvánosságához fordulunk.
Megdöbbenve láttuk ugyanis, hogy az ünnepi
mise végén felcsendülő Himnusz mintha jeladás lett volna az indulásra: a közönség ész
nélkül kezdett az ajtók felé tolongani, ahelyett hogy egybeforrott szível és lélekkel énekelte volna nemzeti imánkat. Az utcán pedig,
amikor könnyes szemmel néztük a katonák elvonulását, alig egy-két ember vette le a kalapját, amikor elhaladt mellette az annyi üsatában megszentelt ezredzászló. Ugyanezt a
tisztletlenséget, vagy nem is tudóin, minek nevezzem', tapasztaltuk az Országzászló előtt is,
ahol szintén csak olykor-olykor emelte meg,
tisztelete jeléül kalapját, vagy hajtott fejet,
néhány ember.
Nem szándékozunk senkit megbántani ezzel a néhány soi*ral, csupán figyelmeztetni az
itthoniakat: különösen ma sokszorosan szeressenek mindent, ami magyar s a fajtánk iránt
való határtalan szeretetben egyesüljön minden
magyar szív. Hogy ez mit jelent, azt csak mi,
elszakított területeken élő magyarok tudjuk,
akiknek a Himnusz énekléséért börtönt és
számtalan üldöztetést kell szenvednünk!
Soraink közléséért fogadia Szerkesztő Ur
hálánkat és hazafias tiszteletünket:

Betörési kísérlet az átokházi
Erzsébet-kápolnában
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Emlékezetes, hogy begavári Back Bernát felsőházi t.ag .Ottó fia emlékére az átokházi katolikusok részére művészi kivitelű kápolnát emeltetett, amely a bajai műúton a 37.5 kilométerkőnél fekszik. A kápolnát, amely az erdő mellett van, hangulatos kis virágoskert veszi körül, ezt egy közelben lakó asszony gondozza.
Szerdára virradóra a locsoló asszony észrevette, hogy a kápolna ajtaja nyitva van. Miután
erőszak nyomát látta az öreg átokházi iskolához rohant és telefonon közölte Back Bernáttal
a történteket
Back Bernát autón azonnal a helyszínre
sietett és megállapította, hogy a villámhárítóból letört vasdarabbal ismeretlen tettesek felfeszítették a kápolna ajtaját Ekkor azonban
megzavarhatták, mert a kápolnából semmi sem
hiányzik. A kár így
párszáz pengő, mert
a megrongált nehéz tölgyfaajtót újjal kell pótolni.
A rendőrség megindítQtta a nyomozást.
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— Ujabb DMKE-kcdvezmény.
A DM KE Kulturközpont amint azt már jelentettük, igen nagyszabású kulturprogramot kiván az 1 pengős évi
tagdíj ellenében tagjai érdekeljen megvalósítani,
illetőleg számukra a szabadidőnek minél kellemesebb és hasznosabb felhasználását
biztosítani.
Most arról értesülünk, hogy a Szegedi
Vasutas
Sport Egyesület vezetőségével történt
megállapodás alapján 6 havi időtartamra igen kedvező
feltételek mellett tenniszezési lehetőséget biztosított tagjainak és az újonnan belépőknek. Jelentkezni csak ezen a héten lehet, szombatig 17 órától 18.30-ig Boldogasszony-sugárut 2. szám alatt
az I. emeleti helyiségében. U j tagok felvétele is
ott történik.
— Halálozás, ö z v e g y Sebők Pálné született Kelemen Julianna 83 éves korában elhunyt Temetése 13-án délután fél 5 órakor lesz a rókusi temető
halottasházából.
ö z v . Z s i v k o v i c s Lajosné ezredes hadblrő
özvegye április 11-én meghalt. Temetése 13-án
délelőtt 11 órakor lesz a belvárosi temetőben.
— Janik vendéglőben ma flekken és vargabéles.
ELSŐRENDŰ MUNKA!
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Kóstolja meg
a rablóhúst a flekkent és a lángost
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A pozsonyi „Grenzbote" egyik
legutóbbi
számában jelent meg a következő pozsonyligetujfalusi hir:
„Mi a határon lakunk. Ez kötelez bennünket Minden idegen, aki községünkbe lép, Porsonvligetujfaluban Németországot tátja. Husz
éven keresztül ennek az egykor tiszta német
településnek idegen szellemet kellett magába
vennie. 1919. óta négy nemzetiség akarta a
maga behatását kifejezésre juttatni a községen. Nos. 1938. október 10 e óta egy olyan ii.ü
kezdődött, amely feladatául tűzte ki, bogy a
németek által alapitott helységnek visszaadták eredeti képét. Sok minden 'örlént már.
azonban még van több tennivaló hogy elérhessük azt. amire egv német határhelvségnck
feltétlenül szüksége van Sok minden í r u i el
jóakaratot, de itt-ott még idegen népiség fit
keresztül És ennek feltétlenül el kell tűnnie
Minden német feladata, hoffv kiirtsa ama ble.
gen szellemet és a mi vidékünknek határozott
német kifeiezést adjon Nem törhetjük,
hogv
ott. ahol hnsz évvel ezelőtt minden mint né
met kiilturérték volt felismerhető ma bii«z5tn
és magvar saiátnssáw akaria megadni a község lénveges vonásait. A nemzeti szoralista
párt helvi vezetősége részéről minden német
hez felszólítás érkezett, ho<*v a lerrövidehk
idő alatt irtsák ki a méff meglevő idegen
szellemet Üzleti névtáblákat minden más felírást. és hirdetménvt a hfi/fronton és a kirakatokban esak német nvelven irianak Aki ezt
nem érti treff, az nnm német U á h i s ®-én lesz
Pozsonvlivetnifatuhan a határvidéki néni tánccsoportok első találkozója AfMi<» nem SZnhsft
más nveivii felirafnak maradnia Pozsonviio-etuifnlnhan. Azok a németek, akik ezekben a
nanokban rálnnk tartózkodnak maid. távozzanak azzal a tudattal.
honv a német kelet
bástvaként áll é« hoffv hiába rohamozta meff
hnsz éven át idetm szellemiséé Nekünk a mi
vidékünk ttildráva érték és a határ tnlszent
ahhoz, hoffv ne mntassnnk ki szükséges gondoskodást aziránt h o g v valóságén vállertafhasíuk ez
jelszót: Pnzsonyliee(fa]ti német.''
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A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület fölkéri
tagjait, ogy a csütörtökön 17 órakor kezdődő és a
városháza közgyűlési termében tartandó Szegedi
Dalárda és Oratórium Egyesület díszközgyűlésén,
amelyen József királyi herceg is megjelenik, minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek.
Találkozás a városháza e l ő t t

SZOLID ARAK I

k á r p i t o s m e s t e r Szeged, Apponyi Albert-utca 21.
í ' l antió paoy raktár kárpitozott bútorokban

Pozsonyiig

— A gyakran visszatérő fejfájós, Szédülés é 9
szívdobogás nagyon sok esetben megszűnik,
ha
egyideig naponta reggel éhgyomorra és esetleg
este lefekvés elölt is egy-egy félpohárnyi természetes „Ferenc J ó z s e f keserüvizet iszunk. Kérdezze meg orvosát.

-oOo—
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
a Hatósági Munkaközvetítő Hivatal utján (Méreyutca és Mars-tér sarok, telefon 19-73.). Férfiak:
1 kovács gépkalapácshoz, 1 kisegítő kovács,
f
kosárfonó, 1 kádár, 1 bognár, 1 bőrvágó szabász,
1 papucsos, 1 cipész, 2 borbély, 1 üzletszerző (heti
fix), 1 fakihordó (20 évig), 1 kifutó 16 évig, 15
nőtlen hónapos gazdasági mindenes, 1 szobainas
házaspár, 1 kocsis, borkereskedésbe. Nők: 1 nyomdai berakónő, 4—5 hötgyfodrásznő, 2—3 varrónő,
2 szakácsnő csendőrörsre. 1 vendéglői főzőnő, 2
bejárónő, 1 mosogató leány, 1 intézeti mindenes.
— Kávépörkölés

naponta

reggel 7—9-igKocsisnál

' — Elfogott kerékpártolvaj. A rendőrség előállította és őrizetbe vette Bajnai József 20 é v e s
fiatalembert, aki a város kül- és belterületén kerékpárlopásokat követett el. Bajnait át fogják"
adni az ügyészségnek.
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PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT.

SZEGED, CSEKONICS és KISS-UTCA SAROK

MÉTERÁRU
-.24
Előnyomott tálca kendő
Csíkos függöny etamin 70 cm. széles
—.52
1 méter
Kockás függöny etamin 70 J5m. széles
—.62
1 métef
—.68
Moilinó 1 méter
—.78
Színes voíl 1 métef
—.88
Nanszu divat színekben I méíef
—.88
Színes kanavász 1 méter
—.88
Ansrin 1 métef
—.88
Háziszőttes törülköző
—.88
Előnyomott falvédő
—.98
Női ruha anyag 1 méter
-.98
Mosott schiffon 1 méter
—.98
Tngfreskó 1 méter
—.98
Frottier törülköző
—.98
Háziszőttes szalvéta 6 darab
ÍM
Burett 1 méter
ÍM
Pnnlinett 1 méter
Kockás függöny etamin 100 "cm. széles
1.24
1 méter
t

