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— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az el-
múlt heten született 13 leauy és 11 fiu. 
Házasságot kötöttek: Laza Miliálv és 
Juhász Piroska, Kálmán Mihály és 
Kökényi Etelka, Dzui ik Antal és Ju-
hász Erzscbet. dr. Finta József es 

'rskó Aranka, Kozma Kamill es Cse-
re Borhala, Bakos Illés és Latincza 
Erzsébet, Benkö Lajos és Benkő-Ho-
na. Elhaltak: Zonihon Imre 87, Nagy 
l i zsebet IS hó, Czikora Klára 10, Gal 
l'al 32, Kruács Andrásné liü, ózv. Tö-
aiosvary Marlonné 83, Jambrik György 
81, Bálint Sándor 56, Bah Ferenc 34, 
izv. Barbócz Mihályné 61, Szűcs An-

drásné 47, özv. dr.• Papp Sándorné 67, 
ó/.v. Hujnian Mihólyné 78, Hegedűs Ti-
bor 20, Benke József 23, Istvanffy Pc-
ler 77 és Börcsök Klára 20 napos ko-
raban. 

— Az örökbefogadott kiskorúak 
iparűzése. Az öiokbelögadult kisso-
mak iparűzésével kapcsolatban a ke-
reskedelem- és közlekedésügyi minisz-
ter 16.032—1042. sz. alall korremleie-
ct adott ki, hogy a zsidótörvény vég-
rehajtása során észlelhető visszaélé-
si-két meggátolja. A körrendelet sze-
rint: >ila az iparhatósághoz az ipar-
nak (kereskedőnek) örökbefogadott 
i- iskoru jogán való folylalasa iránt 
tiejelentés erkezik, minden esetben 
vizsgálni kell; hogy a bejelentés nem 
olyan személy iparűzését kivánja-e le-
hetővé tenni, aki a hatályos jogsza-
bályok szerint iparjogositványt nem 
kapna. 11a a bejelentés ilyen személy 
iparűzésének biztosítósat célozza, a 
bejelentést csak akkor szabad tudo-
másul venni, ha az örökbefogadási 
szerződésben az örökbefogadás szük-
ségességét valamityen különös körül-
mény indokolja. Ila ilyen különleges 
ir.dok nincsen, a bejelentés tudomáreil 
vételét meg kell tagadni azzal az in-
dokolással, hogy az az 1939:1 V. tör-
vénycikk kijátszását célozza.* 

— Arcképlelcplozcsi ünnepség a 
nIsökcreskedeliui iskolában, A szege-
di áll. felsőkereskedelmi iskola néhai 
igazgatójának, T ó t h Józsefnek arc-
kepfestményét vasárnap délelőlt I I 
órakor közgyűlés keretéhen leplezi !e 
az iskola végzett tanulóinak szövet-
sége. 

— Rádióforgalombnhozói engedély 
visszavonása eseten a megmaradt kész-
letek értékesítése. A zsidótörvény há-
láivá alá tartozó rádiókereskedök pos-
tai engedélyét a közelmúltban vissza-
vonták, ennek következtében ezek az 
iparosok (kereskedők) rádiókészülé-
keknek és ezek lényeges alkotórés/.ei-
nok iparszerü előállításával vagy for-
galombahozatalával az illetékes pos-
'ai szervnek az engedély visszavoná-
sát tartalmazó határozatában megje-
lölt időponttól kezdve jogszerűen nem 
foglalkozhatnak. Ezeknek nz iparosok-
nak (kereskedőknek) feltehetőleg hizo-
nvos árukészlete maradt. A 23528— 
1912. sz. K. K. M. rendelet szerint e/ek 
a*, iparosok és kereskedők a raktáru-
kon maradt készletet kizárólag 
megfelelő iparjogosifvánnyal és pos-
lai engedéllyel rendelkező szak-
mabeli iparosnak (kereskedőnek 
adhatják cl és másnak nem 
adhatnak el semmit. Aki ezen rendel-
kezés ellen jár el, kihágás miatt szi-
gorúan meg lehet büntetni. 

— Ltttváuyosságszániba menő érté-
kes valódi perzsaszőnyegek körűinek 
eladásra kizárólag szombaton és va-
sárnapa városi árverési csarnokban. 
A mintegy tő darab szebbnél szebb 
mintájú összekötő, átvető, asztalterítő 
és egvél) kisebb-nagyobb keleti sző-
nyeg díjtalanul megtekinthető mind-
két napon délelőtt 9—2 és délután 4— 
8 óráig. Senki ne mulassza el meg-
nézni e ritka gyűjteményt. Igazgató-
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— A ki nem je'ölt kereskedők tevé-
kenysége, A szegedi kereskedelmi es 
iparkamara közli: A kereskedőéről-
kéltség kóréhül gyakran merült tel 
panasz amialt, hogy a ki nem jeioll 
kereskedők tevékenységüket tovább-
folytatják. A kamarák előterjesztésére 
a kereskedelem és közlekedésügyi mi-
niszter a másodfokú iparhatóságokhoz 
körrendeletet intézett, amelyben rész-
letes utasítást ad arra, hogy a ki nem 
jelölt kereskedők iparjogositványa 
nemgyakorlás következtében mikor es 
milyen részbe nszünik meg. Az 1922: 
XII. tc. 72. szakasza szerint, ha egy 
kereskedő kereskedését vagy annak 
egy részét egy évet meghaladó idő óla 
nem gyakorolja, mert a szóban levő 
árucikkel kereskedéshez szükséges ha-
tosági kijelölést nem nyerte el, az 
iparjogositványnak, illetőleg az ipar-
iogositvánv megfelelő részének batá-
rt a a nemgyakorlás miatt megszűnik 
A körrendelet részletesen ismerteti a 
helyzetet atekintetben, hogy az egvei 
árucikkek körében milyen kijelölések 
történlek. A körrendeletnek ezt a ré 
szét fontosságánál fogva idézzük: |. 
Textil, csak nagykereskedés, 609— 
1941. K. M. sz. körrendelet (hatályba-
iepett 1911 február 27.), 2. és 4. §. A 
körzeti nagykereskedők kijelölése után 
másnak nem szabad textil nagy keres-
kedést folytatni. A ki nem jelölt rtx-
tilnagykcreskedöknek 1941 augusztus 
21-ig leltárt kellett készíteniük és az 
ebbe felvett árukat a megjelölt keres-
kedőnek át kellett adni (206.650), 1911. 
K. M. kiárusitási határidő: jogosuit 
súg megszűnésétől számított 60 nap, 2. 
liörtalpu lábbeli cs talpbőr (200.400— 
1941. K. M. sz. rendelet, hatályba lé-
pett 1911. március 20.) 2. §. A ki nem 
jelölt kereskedőknek tevékenységüket 
1941. junius l-ig kellett abbahagyniok. 
kiárusitási határidő: 1941. augusztus 
31. A Délvidéken a batáridő 1941. ok-
tóber 15, kiárusítás 1941 december 15. 
3. Szén, (szén, brikett, koksz, koksz-
brikett) a) nagykereskedés: a köizeli 
nagykereskedők kijelölése után más-
nak nem szabad, kiárusitás 60 nap 
(200.200—1941. K. M. számú rendelet 
életbelépett 1941. március 9. 2. és 5. §.) 
b) Kiskereskedés: 1941. május í . után 
csak kijelölt kiskereskedő, kiárusi'ás 
60 nap (200.200—1941. K. M.) A Dél-
vidéken 1941. október 15. után csak 
kijelölt kiskereskedő (200.300—1941, K. 
M. sz. rendelet 3. §.). 4. Tiizifa. a) 
nagykereskedés: (83.000—1940. K. K. 
M 2. §.), ahol a körzeti nagykereske-
dők kijelölése megtörtént, másnak nem 
szabad, kiárusitás 60 nap. b) kiske-
reskedés: szintén a kijelölés után nem 
szabad másnak, kiárusitás 60 nap. 
azonban a kijelölésnek meg kelleti 
történnie 1910 október 15-ig, Délvidé-
ken 1941 öktóbpr 15-ig. (Idézett ren-
delet 1 5. tj. 209.300—1941. K. M. sz 
rendelet 3. SS.), 5. Cukor, a) nagykeres 
kedés (59.000—19tO. K. K. M. sz. ren-
delet 2. §.), ahol a kijelölés megtör-
tént, másnak nem szabad, kiárusitás 
30 nap. b) kiskereskedés: szintén a 
kijelölés után nem szabad, kiárusi'ás 
30 nap, azonban a kijelölésnek lő 10 
december iá-ig (105.000—1910. K. K, M. 
sz. rendelet 2. §.), Erdély és a keleti 
országrészek térületén 1911 május 31 ig 
121.000—1940. K. K. M. sz. rcndeiel 2. 
§.), a Délvidéken 1911. október In ig 
;209.000—1941. K M. sz. rendelet 2. J5.) 
meg kelleti történnie. 6. Petróleum, a 
nagykereskedés: kijelölés után más-
unk nem szabad, kiárusitás 30 nap 
99.100—1910. K. K. M. 2. $.). b) kiske 

reskedés: kijelölés után másnak ecm 
s/abad, a kiárusitási idő 30 nap. a I- i-
jelölésnck azonban 1910. december 1-ig 
(99.300—1. b) 1941. K. K. M sz. kör-
rendelet), a Délvidéken 1941. október 
15-ig (209.120—1941. K. M. sz. körren-
delet) meg I- ellett történnie. 7. Morei 
szappan- (700—1941. K. M. sz. rendel t 
csak a kiskereskedői kijelölés történt 

meg, kijelölés után másnak nem sza-
bad, kiárusitás 30 nap, a kijelölésnek 
1-0-41. április 10-ig (idézett rendelet 16. 
§,), a Délvidéken 1911. október 15-ig 
509 700—1941. K. M. sz. rendelet 2. §.) 

meg kellett történnie. 8 Hízósertést 
1911. április 21. óla csuk a MASz és a 
kijelölt kereskedők vásárolhatnak 
2760 1941. M. E. sz. rendelet 3. §.). 

9. Tojás. (104.610—J942. K. M. sz. ren-
delet 1. 2. bek.) 1942. július 1. után 
csak kijelölt kereskedők*. 10. Liszt. 
Csak Budapesten és környéken és csak 
a kiskereskedői kijelölés történi meg 
(200 500—1911. K. M. sz. rendelet), ki-
jelölés után másnak nem szabad, ki-
árusítás 30 nap. 11. Gabona. Csak a 
Hombár, ennek fő- és albizományosai, 
továbbá a jogosilnt! malmok, mint a 
Hombár főbizoirtányosai vásárolhat-
nak. (145.000—1941. M. E. 18 §.). 

— Ruzaszenlelés. 'Apró kévék-

be fogják a mrjndó vetést, a 

termés, a. kenyér zöldéin ígéretét 

s ünnepin ruhába öltözik a, fal-

rak, tanyák népe, hogy díszkísé-

ret tel vigye az új életet Isten 

házába, a teremtő áldását könyö-

rögve rája . . . Talán soha srm 

volt még oly nagy szükség arra. 

hogy Isten életet adó. kenyeret 

adó, sugárzó kegye süssön az új. 

sarjadó gabonára, falán sohasem 

kel/ctt még olyan igazán, nagyon, 

olyan alázatos, megtisztult és kö-

nyörgő lélekkel járulnunk ezen a 

napon az Ur elé, mint ebben nz 

árvizes, "borongós, mostoha esz-

tendőben. Minél nagyobb a szük-

ség. annál közelebb a segítségI 

Minél inkább sújtja az emberisé-

get. Isten keze, annál forróbban, 

annál alázatosabban kell könyö-

rögnünk hozzá, akitől élet és ha-

lát függ,, akinek tenyerén nemze-

tek, népek, világok, sorsa nyug-

szik. Könyörögjünk tiszta és 

alázatos, fehnhéjtíznstól, haiti.as 

gögtöl ment lélekkel kenyérért, a 

termőföld áldásáért, mert a k«-

nyér az élet s a kenyér a jövendő 

valamennyiünk számára. És bíz-

zunk abban, hogy akik kérnek, 

azoknak megadatik: Isten ránk 

tekint és felénk fordítja áldó te-

nyerét s termővé teszi sarjadó 

vetésünket, diadalmassá teszi 

nemzetünk nagy aratását! Ugy 

legyen! 

Elitélt nemzetgyalázók. A szegedi 
törvényszék ötöstanácsa dr. Ung-
v á r y János tanácselnök vezetésével 
szombaton több nemzetgyalázási ügyet 
tárgyalt. L o l z Frigyesnó 53 éves 
német nemzetiségű ujverbászi kocsmá-
rost 500 pengő pénzbüntetésre Ítélték, 
inert tavaly novemberben a szállás-
csináló katonák előtt szidta a magyar 
nemzetet. Az ítélet jogerős. — D e l i 
András 36 éves tnohoii szatócs tavaly 
decemberben egy kocsmai múlatás al-
kalmával a magyarságot és a magyar 
honvédséget szidalmazta, llárombó-
nnpi fogházra Ítélték jogerősen. — 
I i b o r József bezdáni hentes és ven-
déglősnek tavaly novemberben egyik 
vpridágjőstársa panaszkodott, hogy 
i liléitek árdrágításért. Tibor élesen 
kifakadt a magvai-' jogszolgáltatás el-
len es ncmzetgyaJázó kijelentéseket is 
lett. Az ötöstanács 1000 pengő pénz-
büntetésre ítélte. Az Ítélet jogerős. — 
Eörinrzi Sándorné, született Sz t a n-
k o v i c s ' Hajnalka szerb anyanyelvű 
(les/ki lakos tavaly áprilisban, amikor 
a s/erb repülőgépek bombázták Sze-
nedet. szidta a magyarokat. Három-
száz pengő pénzbüntetésre itclték. Az 
i6 lel jogerős. 

j ^ l a b a ű f c d r a h a i f ö -

j i .m Stáifcímcöc! 
Elcserélném palicsfürdői ker-
tes lakásomat szegedi fürdő-
szobásért. Cim a kiadóhiva-
talban. 

Gyümölcs- és 

szőlőtulajdonosok 
figyelmébe! 

•Ezúton közlöm, hogy Újszegeden, 
Középfasor 309. szám alatt önálló 
kertészeti, szőlészeti irodát nyitot-
tam, Gyümölcs-, szóllötelepilések-
ben, valamint ezek szakirányítá-
sában, de bármilyen idevágó szak-
kérdésekben szaktanáccsal szolgá-
lok. P e r e s ügyekben szakértői 
megbízatást vállalok. 

Kránitz József 
oki. kertész, szőlész és borász 
kertészeti felügyelő, 

T e l e f o n s z á m : 22-57. 

— Tolvaj cselédleány az ii?J észsé-
gen. M á t v u s z Margit csorvási cse-
lédleány H o m o k i János vendéglő* 
szolgálatában állott. Egy alkalommal 
látta, amint a gazdája pénzt számot 
és elteszi a fadobozba. Amikor Homo-
ki egy pillanatra kiment a szobából, 
a leány felnyitotta a dobozt és kivett 
belőle 100 pengőt. A pénzt később meg-
találták nála. A tolvaj eselédleányt 9 
csendőrök bekísérték a szegedi ügyész-
ségre. 

Márkás elsőrendű 

Kerélmárok 
I-a gumival 

Varrógépek 
í r ó g é p e k 

hatalmas raktára, — részletre is 

MARKOVICS 
Tisza Lajos-körut 44. Tel.: 30-2(1. 

Vásárhelyi hirek. Hódmezővá-
sárhely márciusra 6500 pengő vam-
kártalanitást kapott a kereskedelmi 
minisztériumtól. — Május 7-én lóvá-
sárt tart Vásárhelyen a katonaság. 
Négy—nyolcéves tüzérségi hámos- és 
hátaslovakat vesznek 800—1:500 pen-
gős áron. — A kultuszminiszter a vá-j 
sárhelyi polgári leányiskola igazgató-
ját, Kiss Gergelyt, a vásárhelyi pol-
gári leányiskola helyettes igazgatóját 
Domokos Sándor helyébe a polgári fiu* 
iskola igazgatójává nevezte ki. 

_ A TISZA VÍZÁLLASA. ASZ*. 
gedi rendőrség révkapitánysága je* 
lentése s/.erint a Tisza vízállás* 
április 25-én rcggrl 7 órakor 631. 
hőmérséklete 10 fok Celzius, a I*' 
vegö hőmérséklete 12 fok Celziui, 

— Pályázat ingyenes kollégiumi 
ellátásra. A szegedi báró Eötvös Ló-
ránd-kollégium igazgatósága a vallát-
és közoktatásügyi miniszter rendelete 
alapján betöltendő helyekre pátyáia-
tot hirdet. Pályázhatnak középiskolai-, 
tanári pályára készülő oly jeles vég-! 
zettséeü és kiváló ifjak, akik a jAvő 
tanévben lepnek az egyetemre és akik 
szaktárgyul a természettudományi 
tárgyakat választják. Kivételesen pá-
lyázhatnak tudományos kutató pályá-
ra készülő jelöltek is. A felvétel a 
négy évig tartó egyetemi tanulmányok 
idejére vonatkozik, lakás cs teljes el-
látással jár. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez címzett és sájatk* 
zűíeg irt folyamodványokat junius 
25-ig kell benyújtani a báró Eötvös 
Lóránd-kollégium igazgatóságához 
(Szeged, Boldogasszony-sugárut 6.), 

— A Szegedi Izr. Árvaegylet má-
jus 3-án délelőtt 11 órakor a Szent-
egylet nagytermében tartja rendes 
közgyűlését. Szeretettel kérjük tagtár-
saink szives megjelenését. Tárgysoro-
zat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Évi jelen-
tés. 3. Az 1941. évi zárószámadások, 
4 AZ 1942.' évi költségvetés. 5. Elnök-
ségi előterjesztés a tagsági Hij ügyé 
ben. 6. Egveb inditvánvok. 7. Ttézl-
ujitás. Szeged, 1942 április 26. E!"8<-
ség, 416 


