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A szegedi gyümölcstermelők 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A szegedi gyümölcstermelő 

gazdák szombaton küldöttségileg 

keresték fel dr. T u k a t s Sándor 

főispánt, akinek előadták, hogy a 

nagy gyümölcsexportörök elkerülik 

Szegedet s itteni bevásárlásaikat 

megbízottak ut ján intéztetik el, 

akik rendkívül alacsony áron sze-

dik össze a gyümölcsöt. A szegedi 

gyümölcstermelés érdekei azt kí-

vánják, hogy a nagy exportcégek 

Szegeden éppen ugy vásároljanak, 

mint Kecskeméten, vagy Nagykőrö-

sön, azokban a városokban, ame-

lyek mögött Szeged ma már nem 

marad el Szeged sem a gyümölcs-

termelés terén. 

Dr. Tukats Sándor főispán vála-

szában hangoztatta, hogy teljesem 

osztja a gyümölcstermelő gazdák 

rézetét. 'A kívánság elintézését oly 

módon tartja lehetőnek, ha a vá-

ros hatósága ebben az irányban 

érintkezésbe lép a kereskedelmi hi-

vatallal és kéri az exportőrök Sze-

redre irányítását. 

Olvassa a 

Délmagvarországot 
hirdessen a 

Oélmagyarországban! 

Szabadka várossá 

alakulásának kétszázéves 

évfordulóját ünnepli 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Történelmi mú l t ja egyik jelen-

től ál lomásának évfordulóját ün-

nepli e hónap végén Szabadka vá-

rosa. Most lesz teljessé a két évszá-

zad azóta, hogy Mária Terézia vá-

rosi rangra emelte »Theresienstadt« 

néven Szabadkát A történelmi ese-

mény évfordulóját jul ius 29-én ün-

nepli a törvényhatósági bizottság 

és Szabadka közönsége. Dr. Reök 

Andor főispán az ünnepi évforduló 

napjára díszközgyűlést hivott ösz-

sze s ezzel kapcsolatban emlékeze-

tes módon meg is örökítik a két-

százéves város ünnepének emlékét. 

A Szent Teréz-templomban reggel 

kilenc órakor hálaadó istentisztelet 

lesz, ugyanakkor az evangélikus és 

református templomokban is isten-

tiszteleteket tartanak az évforduló 

megünneplésére. A díszközgyűlés a 

városházán délelőtt tiz órakor kez-

dődik dr. Reök Andor főispán be-

szédére!. Dr. Völgyi János polgár-

mester Szabadka városi rangra 

emelkedéséről emlékezik meg, ma jd 

Schl ifer Mihály tanügyi főtaná 

csos, g imnáziumi igazgató ismer-

teti indítványát, hogy az évforduló 

alkalmából a várost ünnepélyesen 

a ján l ják fel Jézus Szivének és a 

Boldogságos Szűz Máriának. Dr 

Bajssi Vojnits Aladár kulturta-

nácsnok bejelenti a közgyűlésen 

város intézkedéseit, amelyek sorá-

ban szerepel a város történetének 

folytatólagos megírása, történeti 

emlékek gyűjtése, a szabadkai vár 

maradványainak feltárása és 

Hősi emlékmű létesítésével kapcso-

latban a Szent Teréz-tér rendezése. 

A díszközgyűlés után leleplezik 

Mária Terézia történelmi gesztusát! 

megörökítő emléktáblát a város- i 

háza falán, 1 

H I R E K 
Szegedi utmutató 

A Somogyi - könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap ég 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A városi muzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta-
kácsi István Klanzál-tér 3, Just Fri-
gyes Petőfi Sándor-sugárut 41b, Sej. 
meczi Béla Somogyitelep IX. u. 489, 
(vasárnap csak délelőtt 10-ig van 
nyitva), Török Márton Csongrádi-
engárut 14. 

Mozfk műsora: Belvárosi Mozi; 
A z e l s ő r a n d e v ú , Korzó Mozi: 
P i s t a t e k i n t e t e s nr , Széchenyi 
Mozi: B e s z é l ő k ö n t ö s , 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 

ESTE TIZ ÓRAKOR, 

iVÉGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR. 
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— Kosak horvát követ kormányzói 
kihallgatása. Budapestről jelentik: A 
Kormányzó ur őfőméltósága szomba-
ton délelőtt 12 órakor ünnepélyes be-
mutatkozó kihallgatáson fogadta dr. 
Vladimir Kosak horvát követet, amely 
ez alkalommal megbízó levelét nyúj-
totta át. Az üdvözlő és váiaszbeszédek 
elhangzása után őfőméltósága elbe-
szélgetett a horvát követtel, aki kísé-
retét bemutatta Öfőméltóságának. Az 
ünnepi fogadási szertartásuál közre-
működtek: dr. Ambrózy Gyula, a ka-
binetiroda főnöke és Gbyczy Jenő m. 
kir. külügyminiszter, 

— A szegcdi egyetemi választások 
megerősítése. Budapestről jelentik: A 
kultuszminiszter dr. Rávnay Tamás 
egyetemi ny. rendes tanárnak a Hor-
thy Miklós-tudományegyetem orvoska-
rának, dr. Bognár Cecil egyetemi ny. 
rendes tanárnak a bölcsészet, nyelv-
és történettudományi kar, dr. Bartucz 
Lajos egyetemi ny. r. tanárnak a ma-
tematika és természettudományi kar 
dékánjává, dr. Veress Elemér egyete-
mi ny. r. tanárnak az orvostudományi 
kar jegyzőjévé 1943—44. tanév tarta-
mára történt megválasztását jóváha-
gyólag tudomásul vette és nevezette-
ket ebben a tisztségükben a .mondott 
idő tartamára megerősítette. A val-
lás* és közoktatásügyi miniszter Kra-
már Jenő egyetemi nyilvános rendes 
tanárnak a szegedi m. kir. Horthy 
Miklós-tudományegyetem rektorává 
az 1943—44. tanév tartamára tőrtént 
megválasztását jóváhagyólag tudomá-
sul vette és őt ebben a tisztségében 
megerősítette. (MTI) 

— Harminckét lakásigénylés érke-
zett eddig a lakáshivatalhoz. Megír-
tuk, hogy a város lakáshivatala meg-
kezdte működését a várost bérház má-
sodik emeletén levő 18. szánni hiva-
tali helyiségében. Ezzel kapcsolatban 
érdekes megemlíteni, hogy a hivatal 
működésének megkezdéséig 32 lakás-
igénylés érkezett be, lakásmegürülést 
azonban még nem jelentettek be. 

— Eltemették özv. Dörv Adára-

né t Nagy részvét mellett helyezték 

őrök nyugalomra az alsóközponti 

temetőben özv. Dőry Ádámné szül. 

Nottny Teréz holttestét szombaton 

délelőtt. Az elhunyt úriasszony te-

metésén — min t ismeretes, dr. Ba-

logh István alsóközponti plébános 

"édesanyját vesztette el benne — 

megjelent a kegyúr város képvise-

letében dr. Tóth Béla helyettes pol-

gármester, valamint részt vett a 

nagy gyászpompáavl lefolyt teme-

tésen a város társadalmának szá-

mos tagja, úgyszintén a tanyaVilág 

népének nagy serege, özv, Dőry 

Adámné holttestét az alsóközponti 

templomban ravatalozták fel s a 

ravalalt valóságos virágerdő borí-

totta. Az alsóközponti Mária Társu-

lat, amelynek munká jában tevéke-

nyen részt vett, fehér margaréták-

kal diszitette fel az oltárokat a 

gyászmisére s hófehér szegfükoszo-

ruval búcsúzott az elhunyttól. A 

gyászszertartást dr. Krámer Tamás 

kerületi esperes nagy papi aszisz-

tenciával vezette. írásban részvétü-

ket fejezték ki: Raskó Sándor püs-

pöki helynök, dr. Tukats Sándor 

főispán, Széchenyi István kor-

mánybiztos, Pálfy József polgár-

mester, a Jézustársasági Rendház, 

özv. Móra Ferencné, öz. dr. Raskó 

Istvánné, Pintér Ferenc tábornok, 

Hegedűs Gyula főszerkesztő, Bónyi 

Adorján iró stb. 

— A TISZA VIZALLASA. A sze. 

getli rendőrség révkapitánysága je-

lentése 6zerint a Tisza vízállása 

julius 24-én reggel 7 órakor 451 cm, 

a levegő hőmérséklete 18 fok Cel-

zíu3 volt. 

— ANYAKÖNYVI HIREK. Az el-
múlt héten született 27 fiu és 19 leány. 
Házasságot kötöttek: Bódi Lajos é« 
Kiss Erzsébet, Csóka János és Kuk 
Ilona, Pupic Béla és Zsoldos Anna, 
vitéz Sárosteleki Gyula ós Tepliczky 
Irén, Zsarkó Imre és Kiss Julianna, 
Pataki József es Réhl Ida, Sörös Já-
nos és Lebák Mária, Imre István és 
Skultéty Éva, Bólya Sándor és Futz 
Gizellr, Gyémánt Mihály és Lévai Ilo-
na, Győrfy Mihály és Biczók Rozália, 
Meszlényi Gyula és Gyuris Erzsébet. 
Pálfy Balázs és Tóth Vilma, Domon-
kos-Lajos és Farkas Anna. Perlaki 
Elemér és Kotsis Gabriella, Csap Je-
nő és Tószegi Rozália. Elhaltak: La-
katos Zoltán 29, Virág Julianna 85. 
Giebnár Terézia 17 hónapos, Zombori 
Irén 19, Nyári Antal 1 hónapos, özv. 
Krecsmayer Gézáné 48 éves, Szabó Já-
nos 58, Rezsőfi Magdolna 1 napos, Re-
zsőfi Mária 1 napos, Laczi Ferenc 22 
éves. Paska Miklós 21, özv. Temesvá-
ry Járiosné 70, Csomós Ferenc 11, Gu-
Ivás Klára 16 napos, Apor Gyula 78 
Kósző István 63. Bózsó Mihály 41, 
özv. Konz Jánosnó 72, Chrisfián Jenő 
55, Kónya József 30. Szabadkai István 
53, Csomor Erzsébet 17 napos, Sörfőző 
Károly 2 hónapos, Jeszenszky Zsu-
zsanna 8 napos, özv. Gárgván Miklós-
né 82. özv. Dőry Adámné 74, Matusz-
ka Mária 16, Szűcs Mária 23 napos, 
Márki Isfvánné 62 éves korában. 
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VASÁRNAP, 1943 j n l t u s 25. 9 

— Vitéz Deák LA92ló ny. ezredes 

újszeged! kendergyár igazgatója. Ér-

dekes vállalatvezetői állás betöltésé-

nek hire foglalkoztatja a szegedi köz-

gazdasági köröket. A Magyar Kender-, 

Len- és Jutaipar Rt. meghivta igaa-

gatói székébe vitéz Deák László nyu-

galmazott ezredest, aki értesülésünk 

szerint előkelő közgazdasági pozíció-

ját már el is foglalta az uiszegedi 

kendergyár élén. 

A n n a ^ n a p o n 
szcp virágok olcsón 

C s o n k a v i r á g ü z l e t b e n 
Széchenyi tér 8. (Korzó Mozival szem-
ben). Telefon 31-76. 142 

Gróf Károlyi Imre halála. Buda-

pestről jelentik; Gróf Károlyi Imre 

julius 24-én délben Nagymágoeson 

hosszú szenvedés után elhunyt. Fiának, 

ifj. gróf Károlyi Gyulának tragikus 

halálát, majd feleségének ezt röviddel 

követő elhunytát nem birta elviselni. 

Temetéséről még nem történt intézke-

dés. 

— Rendeletmódosítás. Budapestről 
jelentik: A Budapesti Közlöny legkö-
zelebbi száma közli az m. kir. minisz-
térium rendeletét, amely az ingatlan 
végrehajtására vonatkozó egyes ren-
delkezéseket módosítja. (MTI) 

Friss szálas és cserepes v i r á g o k 

A N N A - N A P R A 

ftácz 
virágüzletben, Feketesas utca 13 sí. 

__ A Nemzeti Munkaközpont kiván-
sághangversenye. A Nemzeti Munka-
központ a helyőrség kórházaiban ápolt 
sebesült hős honvédek tiszteleté-
re és szórakoztatására nagy szabad-
téri kivánsághangversenyt állított be 
julius 31' és augusztus 1. napjára. A 
hangversenyt a Vasutas-stadionban 
tartják meg este fél 7 órai kezdettel. 
A város kedvencein: Mészáros Ágin 
és Veszely Pálon kivül itt lesz Kará-
csonyi Margit, a kedves magyar nóta-
énekesnő, Karácsonyi Elly magyar 
nóta- és előadóénekesnő, Hegyi Anna 
Éva hangverscnyénckesnő, Mester 
György magyar nótaénekes. Közremű-
ködik a hangversenyen az ezred ze-
nekara, Tordai Borbély Pál, a kiváló 
dalszerző és zongoraművész, Gyurko-
vics Mária és Laczó István operaéne-
kesek, Molnár Ibolya, Koltay Gyula 
és Molnár Béla. 

10 holdas 7 3 ii y á s b i r t o k o t , 
vagy 4-5 szobás k f i r l á t 5 hold termőfölddel, 
esetleg ummi szép Ibér i láza t vennék 
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