
Szigora rendőrbirói ítéletek 
a sárga csillag nemviselése miatt 

S P O R T 

Bizonytalan a Szeged összeállítása a Fegyvergyár 
elleni mai mérkőzésre 

(A Délmagyarország munkatársa-
ié}) A szegedi rendőrség kihágási 

. lírája a megkülönböztető jelzés vi-
selésére kötelezett több személy fe-
lett ítélkezett. A rendőrbiró S z á s z 
Péter, Felsőtiszapart 1. szám alatti 
lakost 200 pengőre, K'oh n Jenő 
Fudor-utea 10. szám alatti lakost 
40> pengőre, feleségét K o h n Je-

Itt a tavasz ! 

A tavasz nem ragaszkodik' a kalen-

dáriumhoz, régen függetlenítette ma-

gát tőle. Egyszer kuktáskodva idő 

előtt beköszönt, aztán megbánja, visz-

-szahuzódik. Máskor unja az átmenete', 

J' hetséges, hogy a versek garmadájá-

tól is retteg, azért Ismeretlen helyen 

elsikkad és mindjárt a nyarat küldi 

maga helyett. Hiteles birói megállapí-

tás szerint azonban — K ó s z ó Gyur-

ka legalább igy vallja—, nem az első 

fecske feltűnése jelenti a megérkezé-

sit, hanem az utcán csigát pergető 

gyereksereg, továbbá a sráckülönit-

ictay, amely most lép a hazaid pályá-

ra a falhoz vert krajcárok társasjáté-

kának képében. Amely felsorolt szép-

ségek a fecskével együtt jelen vannak 

máris, a szoba hűvös levegője kelle-

metlen, az ablakot — bár redőnyök vé-

delmében — éjjel is nyitva lehet tar-

tani. A hatóság, mint a hirdetési ol-

dalon olvasható, árverést hirdet a fü-

t< i uiésekre, a korzóra kihelyezték a 

bérszékeket, az átmeneti kabátok át-

mennek arra a helyre, amit a francia 

Prtom árnyalattal a >kegyelet hegyét-

nek nevez, no és végül — amiért az 

egész hosszadalmas bevezetést elkö-

vettük —, a Széchenyi-téren virágos 

kertje támad a bölcsős apróságoknak, 

egyidejűleg pedig kinyilik a szegedi 

specialitás, a főispán tulipántja ci-

mén népszerűsített rózsaszínű magnó-

lia. Néhány nap óta rohamosan siet, 

Fehérvasánjapra teljes pompájában 

gyönyörködtet. A legkülönösebb vi-

nág, a zöld leveleit csak akkor ereszti 

szabadon, araikor a szirmait már el-

hullatta. Talán emberi érzésekhez ha-

sonlít, azok is szeretnek idő előtt ki-

buggyanni, hogy hamar-elmultukkal 

maradjon aztán emlékezni való. 

—oOo— 

Diákkáptárosok figyelem! A Mar-
gil-utcai állami polgári leányiskola 
729. számú diákkaptára a nyári vaká-
cióra nagy uradalomban könnyű me-
zőgazdasági munkák elvégzésére női 
munkatábori szervezett 12—15 éves 
leányok részére V a j d a Etelka tanár-
nő vezetésével. A résztvevők az ellá-
táson kivül havi 1—1.5 mázsa búzá-
iért kapnak. Akik erre jelentkezni 
akarnak, azok 17-tn. bétfeiu reggel 8 
és 9 óra közölt jelenjenek meg felnőtt 
hozzátartozóik kíséretében megbeszé-
lésre a fenti iskolában Margit-utca 25, 
mert a munkatábor 20—22. között kez-
dődik. 

— Orvosi bfr. Dr. T, a m p e r Jó 
7©ef egvetemi tanársegéd általános 
orvosi rendelését Tisza Lajos körút 
.29. szára alatt megkezdte. Rendel dél-
iét án 2—3 ó n között. 212 

Eladó jókarban levő 

c s ó p l ő g é p s z e k r é n y 

é f t x ö z f c a z á a 

hossivqlökkil együtt, szecskává-
go és egy kocsi. Megtekinthető 
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nőnét 4000 pengőre, dr. W i n t e r-
n i t z Sándor Széchenyi-tér 8. szám 
alatti lakost 3000 pengőre, W e i s z 
Ferenc Polgár-utca 22. szám alatti 
lakost 2000 pengőre, S z á n t ó Sán-
dor Kis-utca 2. szám alatti lakost 
4000 pengőre büntette, mert nem 
viselték a sárga csillagot. 

Beiktatták Budapest uj fő-
polgármesterét 

Budapct, április 15. A főváros 
törvényhatósági bizottsága rendki-
vüli közgyűlésen iktatta be az u j 
főpolgármestert- Az ünnepi diszbe 
öltözött közgyűlésen megjelent 
T o m c s á n y i Kálmán titkos ta-
nácsos, belügyi államtitkár, Hor-
v á t h Béla államtitkár, S a s Ele-
mér miniszteri osztályfőnök. Kép-
viseltette magát Kolozsvár törvény-
hatósága. A vendégek és a bizott-
sági tagok üdvözlése után az el-
nöklő B ó d y László helyettes pol-
gármester beszámolt a főpolgár-
mesteri állásban történt változás-
ról, majd a leiratok ismertetése 
után küldöttség hívta meg az eskü 
letételére K e 1 e d y Tibor főpolgár-
mestert. 

A közgyűlés tagjai meleg ünnep-
lésben részesitették a megérkezett 
uj főpolgármestert, az eskü letétele 
után pedig B ó d y László helyetles 
polgármester mondott üdvözlő be-
szédet. 

A beszédre válaszolva K e l e d y 
Tibor főpolgármester a keresztény 
nemzeti gondolatok maradéktalan 
szociális megvalósítása mellett tett 
hitet. 

A közgyűlés hosszasan ünnepelte 
és meleg szeretetteLvette körül dr. 
Keledy Tibor főpolgármestert, akit 
a közgyűlés tagjai elhalmoztak 
szerencsekívánatokkal. 

—oOo— 

— Felvétel a csanádi egyházme-
gyébe. A csanádi egyházraegye papnö-
vendékei közé. való fejvételt ezúttal Is 
írásban és személyesen kell kérni. Az 
Írásbeli kérelmet mielőbb be kell küJ-
deni. A kérvényhez mellékelni kell: 1. 
a szülők egyházi házasságlevelét, 2. 
a pályázó keresztlevelét, 3. bérmaieve-
lét, 4. rövid életrajzát, 5. az illetékes 
plébános vagy hittanár zárt infor-
mációját, 6. az utolsó iskolai bizonyít-
ványt (középiskolai értesítőt vagy in-
dexet). 7. teológiára jelentkezőknél az 
érettségi bizonyítványt eredetiben 
vagy másolatban, melv azonban a kon. 
kurzus napján is bemutatható. A fel-
vételre jelentkezők előbb orvosi vizs-
gálatnak és énekpróbának vetik alá 
magukat. Mindkét vizsgálat május 
2-án 'délelőtt 8-kor lesz a szeminárium 
épületében s -ennek befejeztével a tél-
vétel délelőtt 10 órakor történik a 
püspöki' hivatal tanácstermében. Akik-
nek a felvétel idejére szállásra és el-
látásra lesz szükségük, előzetesen je-
lentsék a szemináriumi igazgatóság-
nak. A hittudományi főiskolára föl* 
veit növendékek kivétel nélkül havt 
20 pengő tanulmányi hozzájárulást fi-
zetnek. Ezenkívül felvételre jelent-
kezhetnek jeles vagv jómenetclü kö-
zéniskolai IV.—VTIT. osztátvos tanu-
lók is, akik felvételük esetén, mint 
kisszemináristák nyernek elhelyezést. 

_ Értesítés. Április 18 án, keddtől 

kezdve hetenkint kétszer, minden kedd 

és pénteken reggel 8 órakor autóbusz 

indul Szatymazra, vissza indul 8 óra 

45' perckor. . ' . . . ' -255 

Vasárnap délután 3 órai kezdettel 
lesz a Szeged—Fegyvergyár NB II. 
osztályú bajnoki mérkőzés. A Szeged-
nél az összeállítás bizonytalan. Szom-
bat este az volt a helyzet, hogy Gyu-
ris is, Gaáz is sérültet jelentett. Ezek 
után a várható összeállítás a követke-
ző: 

Ludas — Szabó, Korányi TI. — Ba-
róti, Móravárosi, Szigeti — Szőcs, Ka-
kuszi, Bognár, Harangozó, Nagy. 

Katonaválegatott mérkőzés miatt 
elmarad a Gamma—Tisza-meccs 

Vasárnap délután Budapesten, az 
Üllői-uti sporttelepen magyar—német 
katonaválogatott futballmérkőzés ke-
rül lejátszásra. A magyar csapat ge-
rincét a Gamma és a Tisza játékosai 
adják, ezért a mára kisorsolt Gamma 
—Tisza meccs elmarad. 

— Megkezdődött a selyem tenyész-
tők jelentkezése. A selyemtenyésztés-
scl foglalkozó lakosság körében nagy 
érdeklődés nyilvánul meg az idén is e 
jövedelmező mellékfoglalkozás iránt. 
A jó gubóárak mellett a tenyésztők 
már tavaly is nagyon szép keresetet 
értek el. Sokan 500—1000, sőt 1000 pen-
gőn felüli jövedelemre is szert tettek 
a néhány hetes; asszonyok, gyerme-
kek és öregek által is elvégezhető 
munkából. Ma a hernyóselyemterme-
lés kizárólag fontos honvédelmi célo-
kat szolgál, hazafias kötelesség is az 
ország eperfaállományának teljes ki-
használása. Épp ezért a falusi lakos-
ság mellett az iskolás gyermekek, le-
venték, leventeleányok, diákkaptárak 
és honvédalakulatok is fokozottan 
kapcsolódnak be ebbe a munkába. A 
selyemtenyésztési idény április végén, 
május elején kezdődik, de a kis her-
nyók igénylése végeit már most kívá-
natos jelentkezni a községi selyemle-
nyésztési felvigyázóknál, akiknek ci-
mét mindenütt megmondja az előljáró. 
ság. Ahol községi felvigyázó esetleg 
nem volna alkalmazva, de eperfa van, 
oda a szekszárdi M. kir. Országos Se-
lyemtenyésztési Kísérleti Intézet küld 
selyempetét. 

— Lőgyakorlat. Május 1, 2, 4, 5, 8, 

9, 11, 12. 15, 16, 19, 25 és 26-án 7 órá-

tól 17, illetve 23 óráig a helyőrség 

csapatai a baktól harcszerű lőtéren 

éles tölténnyel lőgyakorlatot tartanak. 

A fenti napokon a jelzett idő alatt a 

szeged—sándorfalvi utat a közlekedés 

elől lezárják. 

SZÍNHÁZ 
mamwmmmamm 
A színházi i roda háziemennei 

Vasárnap délután 2 órai kezdettel, 
mérsékelt helyárak mellett játsza a 
szinház az Egy boldog pesti nyárt. 

Vasárnap este Huszka Jenő ro-
mantikus operettje, a Gül baba van 
műsoron. 

Hétlön este munkáselőadás kereté-
ben kerül előadásra az Egy boldog 
pesti nyár. 

Kedden este: Pillangókisasszony. 

Közellátási közlemények 
Tejkiosztás 

Az április 17-iki tejjegyekre hét-
főn; A-jegyre 5, a B-jegyre pedig 3 
deciliter tejet kötelesek a kereskedők 
kiszolgáltatni. 

Ha Gyuris egészséges lesz, akkor *t 
fedezetsor és a csatársor összeállttá? 
sa a következő: Kakuszi, Baróti, Szl? 
geti — Korányi II., Szőcs, Bognár,•Ha? 
rangozó, Nagy. A mérkőzést .Virág jk* 
tékvezető vezeti. 

A fömérkőzés előtt az UTC a mátl 
közölt összeállításban szerepei * 
Ganz TE ellen. Játékvezető Kemény? 
vári. Ugy a Fegyvergyár, mint a Gan* 
TE már szombat este megérkezett. 

X Két bajnoki mérkőzés a felstf* 
városi leventepályán. Vasárnap dél© 
elött kerül a felsővárosi leventepályá'n 
két labdarugó mérkőzés lejátszásra* 
Fél 10-kor a SzFIE a Tisza II. csapa? 
tával játszik I. osztályú bajnoki mér-* 
kőzést, utána pedig a SzFIE ifjúsági 
csapata az SzTK ifjúsági csapatf.íal 
mérkőzik fel 12 órakor. 

Ingatlanforgalom 

Szeged város területén 1914 ápri* 

lis 8-tól 15-ig a következő ingallajiokj 

cseréltek gazdát: 

Szent-Taraásy Miklós eladta Hódi; 
József és társának a Ballagitó dűlő-
ben lévő 101 n. öl kertjét 2U80 P ért* 
— Tapai Ferencné eladta özv. Abíá-i 
hám Ferencné és társának Rómá* 
Kálvária-Jerikó dűlőben lévő 700 n,. 
öl szántóját 14.000 P-ért. — Lengyel! 
Vilmos eladta Vass Antalnéuak * 
Lengyel dűlőben lévő 64 n. öl szántó*) 
ját 500 P-ért. — Bóka Jánosné eladni 
ta Szélpál Ferencnének Pulri dűlőben 
lévő 690 n. öles szántóját 4000 P-ér/ 
— Bíró Józsefné eladta Dóczi Aptatt 
és nejének Arviz-u. 74b. szám alattf 
lévő 73 n. öles házhelyét 5000 P-ért.1 

— Savanva Mátyás eladta Nagy Pál* 
nak Töltés-u. 32. szám alatti házhe* 
lyét egyharmad részben 4000 P-éri.— 
Savanya Mátyás eladta özv. Kovác* 
Ferencnének Töltés-u. 32. szám alatt 
lévő házhelyének egyharmad részét 
4000 P-ért. — ördögh Lajos és társat 
eladták özv. Tiszavölgyi Béláné és 
társainak Paprika-ü. 31. számú házu* 
kat 19/20 részben 38.000 P-crt. -* 
Szűcs János eladta Börcsök Antalnak: 
Kctőshafár dűlőben lévő 1 hold 850 
n. öl szántóját 8820 P-ért. - Börcsök 
Antal eladta Gyémánt Károly és no-, 
jének Kettöshatnr dűlőben lévő 1 h. 
850 n. öl szántóját 11.000 P-ért. — 
Széli imre eladta Kopasz Jánosnak 
Bokor-u. 10. szám alatt lévő 50 n. öl 
házhelyét 23.0C0 P-ért. — ördög* 
Pál eladta ördögh Imre és nejének 
Kászonyi dűlőben levő 450 ,n. öl szól* 
löjét 4000 P-ért. — Császár István 
és neje eladták Tóth Gvörgvnének a 
Nagykirálica dűlőben lévő 510 n. öl 
szántóinkat 8500 P-ért. — Papdi And* 
rás eladta dr. Miklós Kálmánnénak* 
Nagvszéksós dűlőben lévő 1 hold 837 
n. öl földjét 20.000 P-ért. — Iluszta 
Ferencné eladta Hódi Ferencnek Mó-
rahalom dűlőben lévő 1000 ti öl szán-
tóiát 10.000 P-ért. — Frank János el-
adta a Missiós papok maírvar tarto-
mányának Rácok kertié dűlőben lévő 
2 hold 1058 n. öl földiét 51.896 P-ért. 

b ú t o r 

fényezett és festett hálószobák, ebéd-
lőit. színes kombinált é« konyhabúto-
rok elsőrendű mlnötouhen. olcsó Irou. 

Nagy raktár. 

B L A S K O Y I C S ? b u t o r O x l « f 

réboLctca A. 42 adóhivatal mellett. 


