
Horgost tVrvénykezésileg 
Szegedhez csatolták 

rá TfMmigynrország munkatársá-
ból) A kormány rendeletet adott ki 
több köaség törvénykezési átcsato-
lása tárgyában. A rendelet szerint 
Horgot községet a zentai járásbí-
róság területéből a szegedi járásbí-
róság területéhez, Béreg és Regőee 
községet s zombori járásbíróság! 
területhez. Káty községet pétiig az 
újvidéki járásbíróság területéből a 
titelí járásbíróság területéhez csa-
tolták. 

'A ren'delet 'életbeléptekor első fo-
kon folyamatban levő telekkönyvi, 
végrehajtási és cégügyeket hivatal-

bél át kell tenni ahh'cw! a Rrőság-
boz, amely a rendelet szerint illeté-
kessé vált Egyéb ügyekben a tör-
vénykezési beosztás módosítása nz 
eljáró bíróság illetékességét nem 
érinti és nem gátolja a folyamat-
ban levő fellebbviteli eljárás foly-
tatását sem. A rendelet hatályba 
lépte ntán hozott határozatok felett 
azonban a fellebbviteli bíráskodást 
már az a bíróság gyakorolja, 
amelynek területéhez, illetve kerü-
letébe a megtámadott határozatot 
hozó bíróság a jelen rendelet sze-
rint tartozik. • 
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Közöljük a szegedi vendéglőkben 
ős kávéházakban életbelépő uj árakat 
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/ (A Délmagyar ország munkatársár' 
tói) A hivatalos lap április 2-i szá-
«sa közli a kereskedelemügyi mi-
aisnter rendeletét a vendéglátóipari 
üzemek és műsoros szórakoztató-
tváliaiatok legmagasabb árainak 
wjabb szabályozása tárgyában. A 
rendelet hatálya kiterjed a ven-
déglőkre. kávéházakra, kifőzésekre" 
kocsmákra és egyéb vendéglátó-
ipari üzemekre, ideértve az úgyne-
vezett espresókat, a vállalatok által 
fenntartott éttermeket és étkezdé-
ket. valamint a kereskedői ipariga-
•olvány alapján fenntartott büffé-
ket is> amelyeket mind együttvéve 
vendéglétipari üzemeknek nevez a 
rendelet s végül a műsoros szóra-
koztatóvállalatokra, mulatókra, gril-
lekre, bárokra stb. A rendelet a 
legmagasabb árak alkalmazása 
szempontjából négy csoportra oszt 
ja az ország területét. Az első ár-
esoport árait a budapesti vendég-
látóipari üzemek számithatják fel. 
'A második árcsoporfba a nagyobb 
vidéki törvényhatósági városok és 
ezek között Szeged is, nagyobb me-
gyei városok, a harmadik áreso 
portba a kisebb városok, a negye-
dik csoportba pedig az első három 
Bsoportban fel nem sorolt összes 
többi helységek tartoznak. Ezenfe-
lül miDden árcsoportban a vendég-
lőket egy osztályon felüli kategó-
riába, egyébként pedig négy, a ki-
főzéseket három minőségi kategó-
riába sorozza a rendelet. A kategó-
riákba sorolást az ipartestület ja-
vaslata alapján a polgármester 
végzn. 

A rendelet elsősorban szabályozza 
a kiszolgáltatandó ételmennyisé-
gok legkisebb snlyát. Szegeden me-
nüben legkevesebb Hz deka hust. 

B e i v á r o s i M o z i 

Vasárnap és hétfőn 

Az óriási sikert aratott 

Legímivásár 
Vaszary János sziporkázóan szel-
lemes nagy revüfilmjo. A fősz.; 

RöKK MARIKA 
VIKTOR STAAE 

HANS BRAIÜSWETTER 
és MADY RABLL 

A legérdekesebb 

ur AHIRADOt 
Köznap A 5, 7, 
Vasárnap 2, fél f. S és T 

adagban tl dekát, csontos húsból 
menüben 12 dekát, adagban 11 de-
kát, feltét főzelékre legkevesebb 6 
deka lehet, hentesárukészitmények-
böl pedig menüben legkevesebb 10 
dekát, adagban 12 dekát kell kiszol-
gáltatni, A leves legkisebb mennyi-
sége 2 és fél deci lehet, mártás me-
nüben 1 deci, adagban roásféldeci. 
főzelék menüben 2 és féldeci, adag-
ban 3 deci, belsőségek menüben 10 
deka. adagban 12 deka, vadhns me-
nüben 12 "deka. adagban 14 deka, 
szárnyas 13 deka, tésztaköret me-
nüben 8 deka. adagban 10 deka, 
burgonyaköret menüben 12 deka. 
adagban 14 deka. Ugyanígy részié 
tesen szabályozza a rendelet a fel-
szolgált külön köret, gyümölcs, 
mignon, tortafélék, sült és főtt 
tészták, saláták, gyümölcsrisz gom-
ba és tojásételek, sajtok, piirék. be-
főttek. jam, méz, vaj legkisebb 
mennyiségét. (., 

Alábbiakban közöljük a 'Szegedre 
megállapított legmagasabb árait a 
legfontosabb venéglátóipari áru-
cikkefenek oly módon, hogy az első 
szám az osztályba nem sorolt ven-
déglő. a másodikba az I. osztálya, 
a harmadik a IT. osztálya, a negye 
d'k a LIL osztályú vendéglő árait 
tüntetik fel. Hústalan menti 3.30. 
2.10, 1.(50, 1.40, húsos menü 3.60, 2.50, 
a.—, L70. Leves: —.80, —.48, —.38, 
raguleves —.90. —.72. —.60. —.48. 
Két tojás ara and eggs? 2.60, 2.30, 
1.90. 1.70. Mártás: —.80. —.58. —.48, 
—.38. Főzelék: 1.—, —.76, —.58. —.48. 
Köret: L—, —.76. —.68, —.58. Rakott 
burgonya: 2.20. 1.70. 1.40, 1.20. Sa-
láta: —.80. —.58. —.48, —.38. Mar-
hahas: apróhús 2.50.1.90.1.50.130, főtt 
és párolt hus 3.—, 2.30, 1.90, 1.60, 
párolt bélszín vagy filé 3.80, "S.70, 
2.30. 2.—. angolos bos 4.—, 2.90, 2.50, 
2.20, frissen készült angolos bns 
4.50. 3.20. 2.80. 2.50. Borjú- és sertés-
hús: apróhús 2.80. 2.10, 1.70, L40, 
székelygulyás, töltött paprika töl, 
töttkáposzta. Yakaottkáposzta, töl-
töttkaralábé 3 pengő. 2.20, 1.80. 
1.40 pengő, kész sült 3.50. 2.50, 2.10. 

l m frissen sült 4.—, 2.80, 2.50. 3.10, 
malacpörkölt és malacsült 4.60, 3.80, 
3.40, 3.10, malaccomb -5.40. 4.20. 3.80, 
3.50. Újházi tynkleves: 4.—, 3.10, 2.60, 
2.20, marhanyelv 3.20,22.50,2.10, L90. ve-
se velővel 2.50. 2.10,1.80,1.60, borjumáj 
3.80, 2.90, 2.50, 2.20, pacal 1.60, 1.10, 

.90. —.84, kocsonya 2.50, 2.10, 1.80, 
1.60, virsli tormával vagy mustár-
ral 1.50, 1.10. —90, —.76, virsli le-
csóval vagy lében burgonyával 1.80. 
L40, 1.20. L—, debreceni 1.80, 1.40. 
1.20, 1.—, disznótól; 5.—, 3.80, 3.40 
3.10 pengő. ' -i 

Kávéházi árak. (A kávéházaknak 
osztályba nem sorolt kategóriája 
nincs.) Száz százalékos babkávébői 
készült feketekávé délután 1.10, este 
1.30, 1—1.10, —.90—L—, 2 deci tejes-

kávé 100 százalékos babkávéböl 1.30 
—1.50, 1.20-1.30, 1.10—1.20. 3 deci te-
jeskávé 100 százalékos . babkávéból 
1.60-1.80. 1.50—1.60, 1.40,-1.50, pen-
gő. Ugyanígy szabályozza a rende-
let a 75 százalékos, az 50 százalékos 
és az 50 százalék alatt levő babkávé-
böl készüti feketekávét és tejeská-
vét esti és délutáni árát a megfe-
lelő árcsökkentések figyelembevé-
telével. Törökkávéhoz a fenti ára-
kon felül 20 fillért lehet felszámíta-
ni. Karlsbadi vacsora (kávé. tea, 
csokoládé — vaj, jam. mez, sonka-
szalámi. szalonna) 170, 1.50, 1.40 
pengő. 

Ezekhez az árakbor, csak a ki-
szolgálási d i j . számíthat bozrá. A' 
rendelet április 24-én lép életbe. 

Nagy építkezési kedv mutatkozik 
Szegeden 

NagyobbmérvQ közületi és magánépitkezések lesznek a városban 

K o r z ó b a n 
Ma utoljára adjuk ! 

2 órás kaCagófergeteg I 

Muráti L i l i—Déry Sári 
Bajmássy—Bilicsiy—Rajnayval 

Házassággal M m 

(A Délmagyarország munkatár sd-
tól) A üélmagyarország legutóbb 
beszámolt arról a sajnálatos tény-
ről. hogy az egyetemi építkezések 
még ezidén sem kezdődhetnek meg. 
A nagymérvűnek ígérkező építkezé-
si munka elmaradása kínosan érin-
ti az építőiparosokat ós az építőipa-
roshoz csatlakozó 34 rokonszakma 
képviselőit, mindamellett abban re-
ménykednek Szegeden, hogy az idei 
építkezési szezon mégsem múlik el 
jelentősebb építkezések nélkül. 

Az építőszezonnak még csupán a 
kezdetén vagyunk és a háborús 
korlátozások ellenére is — a jelek 
szerint — nagyobbmérvü építkezé-
sekre van kilátás Szegeden. Hogy 
a tégla és cserépanyagban fennaka-
dás ne lehessen, a négy szegedi tég-
lagyárban is előkészületek folynak 
már a gyártás megkezdésére, sőt 
két gyár mér meg is indult. 

Érdekesnek tartottuk megtudni 
a téglagyárosok véleményét az idei 
építési szezonról. Az egyik legna-
gyobb szegedi téglagyár vezetője a 
téglagyárosok álláspontját az aláb-
bi nyilatkozatával világította meg: 

— A kilátások még bizonytala-
nok szegedi szempontból, mind-
amellett minden remény megvan 
arra, hogy a ncgy szegedi téglagyár 
felveheti üzemét és kifejtheti ka-
pacitását — mondotta a téglagyá-
ros. Fontos körülmény ez azért is. 
mivel az ország számos téglagyára 
nem indulhat meg az idén, remél-
jük a szegedieknek azonban sikerűit 
biztosítaniok üzemüket. Az építke-
zések ellátásán kívül azért is első-
rendű fontos ez, mivel a négy sze-
gedi gyár, több mini Í00 munkás-

család számára biztosítja a megél-
hetést. 

— A téglaanyag iránt Szege-
den óriási az érdeklődés — mondot-
ta informátorunk. Minden vonatko-
zásban igen nagy építkezési kedv 
mutatkozik, szinte sohasem tapasz-
talt mértékben. Nagyarányú közü-
leti építkezésekre van kilátás Sze-
geden. esek mindenesetre pótolni 
fogják ezidén az elmaradó egyete-
mi építkezéseket is. Igen sokan je-
lezték már, hogy lakóházakat szán-
dékoznak építeni, erre nagy szükség 
is volna, mert a lakásnélküliség 
már óriási mértéket öltött Szege-

Széchényi Mozi 
9 nap alatt 20.000 ember nézte! 
meg és még ma is sorban állanak j 
az emberek a jegyekért, hogy a 
legnagyobb sikerű magyar vigjá-1 
tékot láthassák! 
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Siessen ön is jegyét biztosítani: 

Elővételi teleion IK-33. 

Előadások vasár- és ünnepnap % 
fél 4, 5 és 7 órakor, hétköznap 

3, 5, 7 órakor. 
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