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Nemei

gránátosok több bcUicn áttörték
o szovjet á l l á s o k a t

Berlin, májas 15. A' véderő főparancsnoksága közli: A kubáni hídfőnél gránátosok helyi vállalkozás
során áttörték a Szovjet több állását és jnegseramistottek egy ellenséges csoportot. A hadsereg nehéz
tüzérsége a Ladogatótól délre és
Leningrád előtt folytatta a vasúti
és ipari telepek eredményes leküzdését. Bone kikötő teriiletét az elmúlt éjjel német harci repülőgépek
megtámadták. Egy tartályhajót elsüllyesztettek és egy közepes nagyságú kereskedelmi hajót bombatalálattal megrongáltak. Ellenséges
légi kötelékek a pénteki nap folyamán behatoltak a megszállott nyugati területek föé és az északnémet
partvidékig. Kiel városára és néhány belga helységre, közöttük Antwerpenre ledobott bombák következtében a lakosság veszteségeket
szenvedett E támadások alkalmával 30 ellenséges repülőgépet megsemmisítettünk, közöttük 14 négymotoros északamerikai bombázót
Hét német vadászrepülőgép elve-

szakán a hollandi partok előtt ütközetet vívtak ellenséges tengerészeti haderőkkel és elsüllyesztettek
egy angol gyorsnaszádot továbbá
még két gyorsnaszádot felgyújtottak. A mi haderőink nem szenvedtek veszteséget (MTI)

Olasz

jelentés

Róma, május 15. A Stefani-iroda jelenti: Az olasz főhadiszállás 1085. számú közleménye:
— Ellenséges repülőgépek pénteken
bombákat vetettek Civite .Vecchia, Palermo, valamint Sassarí városára cs
Szardínia szigetének löbb más helységére. A lakosság körében áldozatok
voltak és a lakónegyedekben — küló
nősen Civita Veochia városában — károk estek. Szardínia szigetének légvédelme 9, Palermo légvédelme pedig 2
repülőgépet lelőtt.
— Mint a hadijelrntés kiegészítéséül közlik, a pénteki bombázás során
a következő veszteségek voliak: Civila
Vecchiában 29 halott és 150 sebesüit,
Sassarihan és környékén 14 halolt és
40 sebesült, Santa Caterina (Nuoro)
városában három halott, A palermói
áldozatok számát még nem állapították meg. (MT1>

(

3apán elleni támadás terve, a l e n g y e l orosz viszály, a francia tábornokok ellentéte
a washingtoni megbeszélések tárgya
Bern. május 15. A Budapesti Tudó- gyei—oross konfliktus és a francia <ásító jelenti: Egy svájci lap írja: A börntkok közötti vita ügyét — bar
washingtoni tanacskozasokkal kapcso- ezen a téren a tanácskozásoktól nem
latosan a tudósító ugy tudja, hogy fő- sok nj várható, tekintetlel arra, hogy
képpen nagyarányú Japán elleni tá- a két angolszász hatalom máris lemadásról van szó.
szögezte álláspontját mindkét kérdésBencssei kapcsolatban a tudósító P>en.
Aii
orosz—lengyei "konfliktusban
megállapitja, hogy Washingtonban való jelenléte csupán véletlenül esik egy- történnek ugyan közvetítési kisérlelek,
be Churchill látogatásával. Benesnek azonban a mostani időpontot nem tartWashingtonban saját programja van ják elkalinasnak határxérdések megviés természetesen nem vesz részt Roo- tatására, másrészt pedig nem gyakosevelt és Churchill, valamint az an- rolnak a lengyel kormányra semmiféle
golszász katonai szakértők tanácsko- nyomást olyan irányban, hogy Lenzásain. Benes tevékenysége egészen gyelország számára hátrányos engedmás problémák körül forog és főkép- ményeket tpgyen. Az orosz—lengyel
pen mint csehszlovák propaganda ér- konfliktusban pillanatnyilag szélcsend
tapasztalható. A legnagyobb érdeklődemel figyelmet.
A levelpző továbbá jelenti, hogy dés azonban Európa felé fordul, ahol
Churchill és Roosevelt megragadják londoni vélemény szerint a legközelebaz alkalmat, bogy politikai kérdéseket bi hetekben nagyfontosságú esemémegvitassanak — mint például a len- nyekre kerülhet sor. (MTI)

Churchill amerikai rádióbeszéde
Berlin- május 15. Illetékes német
helyről közlik: Churchill
pénteki
rádióbeszéde berlini politikai körök
véleménye szerint alig tudta, eltitkolni azokat a súlyos gondokat,
amelyek a brit
miniszterelnököt
nyugtalanítják. Nem is az érdekes
beszédében amit mondott hanem

ami!; szavaival bnrkolni, leleplezni
igyekezett. Churchill és Roosevelt
legnehezebb politikai feladata, hogy
Sztálint megnyerje bizonyos politikai és katonai
elgondolásoknak,
amelyek az általános helyzetről é
neír utolsósorban a keletázsiai helyzetről folynak. Sztálin viselkedésé

a kubáni

hiüíOnél

ről mind
világosabban
kiderül
hogy nyugodtan megvárja amíg a
dolgok megérnek és követeléseit a
legkisebb mértékben sem hajlandó
csökkenteni. (MTI)

R o o s e v e l t é s Churchill
szélései

megbe-

előkészítő jellegűek

Genf, május 15. A Németi T I jeenti: Washingtonból jelcutik: Roosevelt és Churchill egész nap folytatták titkos hadászati megbeszéléseiket. Roosevelt kijelentette, hogy
megbeszélésük még csak előkészítő
jellegűek.

(MTI)

Miért nem jeleni m e j Sztálin
W a s h i n g t o n b a n sem
Róma, május 15. A Telegrapbo
Churchill és Roosevelt legutóbbi találkozásával foglalkozva
jellemzőnek találja azt a tényt hogy Sztálin ismét nem vett részt azon a találkozáson. amely az ellenséges tábor legnagyobb hatalmainak vezetői között lefolyt A lap rámutat
arra. hogy milyen mély és áthidalhatatlan szakadék választja cl a ka'
pitalista államok vezetőit a kommunista Oroszországtól. Természetesen a találkozó végén majd kiadják azt a nyilatkozatot, amely a
három hatalom teljes egyetértését
és jövőbeni együttműködését bizonyítja — állapítja meg a lap. A z
a tény azonban, hogy a titokban
máskép gondolkodó Churchill ée
Roosevelt így j á r el. jól mutatja,
hogy milyen egyenességgel és őszinteséggel viselkedik Churchill és
Roosevelt
ebben a
háborúban,
amelynek erkölcsössé kelleue tenni
a világot.

Súlyos harcok Attu-szigetén
Tokió, május 15. A Német TI jelenti: Az Asahi Simbun jelentése szerint a nyugataleuti szigetekhez tartozó
Attu-szigeten a nagy amerikai haderők
partraszállása rendkívül sürü köd oltalma alatt történt. A kőd elárasztotta
az egész vidéket. A partraszállás hadműveleteit az Egyesült-Államok légierejének kötelékei, valamint egyidejűleg az amerikai hadihajók tüzérsége
lüzzel támogatta. Az amerikaiak már
régebb idő ó*a csapatokat és hadianyagot vontak össze Alaszka vidékén
és ebből már következtetni lehetett ar-

ra, hogy az amerikaiak ilyen partra^
szállást terveznek. Különösen sz év)
eleje óta az amerikai légihaderő csaknem naponta légitámadásokat intézett'
az Aleuti-szigeteken levő japán tá<
maszpontok ellen. A japá-: léfftóá-Uéi
tüzérség egymaga januártól májusig öP
ellenséges repülőgépet lőtt le.
A lap jelentése szerint a szigete*'
még mindig súlyos harcok dúlnak.
Az amerikaiaknak — irja a lap
— előreláthatólag drágán kell
majii
megfizetni ezt a partraszállást. (MTI)!)

Amerikába viszik
a tuniszi nemet—olasz foglyokat
Amim repülőgépen elhagyta
Washington, május 15. A Budapesti Tudósító jelenti: Roosevelt elnök a legutóbbi
sajtóértekezleten
közölte, bogy a Tuniszban hadifogságba került német és olasz csapatok nagyrészét a« Egyesiilt-Áilarnokba, valamint a világ más reszeibe szállítják. Közölte *továbbá,
hogy ezt a kérdést
Churchill
már megvitatta.

Afrikát

Más repülőgépeken még néhány
met
tábornokot
szállítottak
ÉszakafrikábóL (MTI)

el

Mozqósitás Tuniszban
'Algír, májns 15. A Budapesti Tá-

dósító jelenti: Az algíri rádió szóm*
baton közölte, hogy Tuniszban elrendelték a mozgósítást. Május 14.
és 23. között be kell vonulni azokAlgiri jelentések szerint von nak a franciáknak, akik 1910. ja*
Amim
tábornok a szövetségesek nuár 1. és 1923. december 31. között
repülőgépén elhagyta Északafrikát. születtek. (MTI)

Eredménytelenül érdeklődik a
a hadifoglyok után
Róma, május 15, A Német TI jelenti: A vatikáni tájékoztató iroda,
amely a hadifoglyok sorsára vonatkozó értesülések továbbításával és kicserélésével foglalkozik,
sajnálattal
közli, hogy minden közvetlen és közvetett próbálkozása, bogy a szovjet
hadifogságban levő olasz hadifoglyokról hirt kapjon, teljesen eredménytelen volt. A oánától kapott megbízás

Vatikán

értelmében azonban az iroda folytatjá
fáradozásait. (MTI)

A d á n király

rádióbeszéde

Kopenhága, május 15. A Német TIl
jelenti: Az uralkodói jogokat mult ér,
október vége óta a dan király megbetegedése miatt a trónörökös gyakorol-!
ta. X. Keresztély király abból az alkalomból, hogy most ismét á vette a*
uralkodói jogok gyakorlását, szómba-

lem este a din rádióban beszédet ln-igo£at IsTelszÓHtotta a <Wn nfpet.
tézett a dán néphez. Megköszönte a hogy őrizze meg nyugalmát és a renbetegsége mjatt tolmácsolt Jókivánsá-ldet." (MTI)

Két rendelet az elhanyagolt mezőgazdasági ingatlanok megművelésére

esolatban most két rendeletet
ki
Aa egyik rendelet oe elvon, etkm
nyagolt mesőgasdasdgi
ingatlamoh
ra vonatkozik, ahol a termoléal fand
biztosítása céljából rövidebb ideig
tartó beavatkozásra van csak azükség, amely esetekben az illető vérmegyei gazdasági felügyelőség Wrtokkeseló kirendelése útján gondoskodik a szükséges
munkálatok
elvégeéséröl.
'A másik rendelet oly esetekre
tartalmaz
rendelkezést.
araikot
hosszabb időtartamú
beavatkoait
szükséges. Ilyen esetekben a vármegyei gazdasági felügyelőség «iavaslata alapján gondnoksági eljárás útján aa elhanyagolt mezőgazdasági ingatlannak legfeljebb hata
belügyminiszter
előerjesztésére
Báró Bánffy Dániel földmívelés- évi időtartamra szóló haszonbérbeOroszlány Endre rendőrfőkapitányhe- Kgyi miniszter a tőrvény fenti In adásával nyer biztosítást a termelyettest, a m. kir. rendőrség vidéki fő- tézkedésoinek végrehajtásával kap- lés rendje. (MTI)
kapitányává kinevezte. (MTI)

fjigusztus 1-i5 uj magánépitkezéshez
nem adnak anyagot
Budapest, május 15. A fontos
középítkezések olyan nagy mértékben veszik igénybe az építőanyagtermelést és az építkezés Céljára
tronrlelkezésre bocsátható
munkaerőt.
bogy a
magánépítkezésok
anyaga ós munkaerővel való ellá-

Budapest, május 15. A mezőgazdasági fejlesztőről szóló törvény kimondja, bogy minden birtokos kőteles a közérdek és as okszerűség
törvényeinek megfelelő gazdálkotása átmenetileg nem biztosítható dással heillesskedni az ország áltatermelési
Ezért a M. Kir. Ipari anyaghivatd lános • mezőgazdasági
rendjébe.
ez év augusztus hó l-ig ú j magán
építkezésre
vonatkozóan, kezdési
Kimondja további, h'ogy a ter
engedélyhez szükséges
anyagfel
més rendjének
biztosítása vég%'t
használást igazolványt
nem
állít
hatö*ági intézkedéseknek
van heki. (MTI)
lye olyan ezetekbn. ha az Ingatlan
parlagon maradásától kell tartani.
vagy az ingatlanon folytatott gazdálkodás ellenkezik az okszerű gazdálkodással. illetve a birtokos a
termelés rendjét a fennálló törvényes rendelkezések
megszegésével
Budapest, május 15, A Kormányzó súlyosan veszélyezteti.

Kodály Zoltánt
Oroszlány Endre a rendőrség
és Tamási Áront akadémiai
uj vidéki főkapitánya
taggá választották
Ko!tay-Ka8tner Jenő és C s e f f k ó
Gyula levelező tagok lettek

Budapest, május 15, Az Akadém i a nagygyűlésén, elnökké újból
József főherceget választották meg.
Másodelnök Vendl Aladár lett. A
nagygyűlés megválasztotta az Akadémia ú j tagjait is. Az I. osztályban tiszteleti tag lett Láng Nándor. levelezőtag az A. alosztályban
Cseffkó Gyula, a szegedi polgári
iskola tanárképző
főiskolájának
magyar nyelvészeti tanára, a B. alosztályban Koltay-Kastner Jenő. a
szegedi egyetemen az olasz nyelv és
irodalomtörténet
tanára, Kodály
Zoltán és Tamási Áron.

Osztáiysorsieav

iőárusiiás és d o h á n y á r u d á m a t
ugyanazon épület saroküzlethelyiségében helyeztem át.

Osváth István

ndópalofa. Tábor n»ea 3,
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Tovább folynak a fővárosban
a parazitarazziák

A I I . osztályban tiszteleti tag
Budapest, májns 15. A főkapilett Baranyai Lipót, rendes taggá tányság tovább folytatja a háboválasztották az A. osztályba Tom- rús idők ..élősdlei" ellen
indított
esáuyi Móricot és Szladits Károlyt, razziákat. Most már külön csoport
levelező taggá Bálás P. Elemért a „a parazitákat üldözd" detektívek
kolozsvári egyetem jogi
tanárát. járják végig az éttermeket és kávéHellor Eriket, a kolozsvári egye- házakat. kutatva a feltűnően költetem büntetőjogi tanárát.
kező vendégek után. Péntek este az
A I I I . osztályban rendes tag lett elsőosztályú előkelő éttermeket kea B. alosztályban Illyés Géza. vi resték fel a detektívek. Először a
té» Vendel Miklós, Jávorka Sándor Vetayorfc-kávéház éttermét látogatés Neuber Ede, levelező taggá vá-' ták meg. Igyekeztek feltűnés nélkül
lasztották az A. alosztályban Er- igazoltatni a csendesen
vacsorázó
day-Gruz Tibor budapesti rk. ta- vendégeket, ennek ellenére néhány
nárt, a bölcsészeti kar fizikai-ké- perc múlva nyugtalanság
gyűrűzött
m i a i előadóját. Jendrassik Györ- végig az éttermen: a vacsora abba
gyöt. a Ganz és Társa Bt. ve/ér- maradt, mindenki iratai után n y ú l t
igazgatóját, Egerváry Jenő egyete- A detektívek átnézték a személyi
mi tanár matematikust, a B. alosz- okmányokat majd a vendégek jö
tályban Bellák Sándort, az általá- védelmi viszonyai felől érdeklődtek.
nos kórtan tanárát és Maucha Re- Megkérdeztek, honnan kapják a fizső egyetemi magántanárt, kísé.let- zetésüket milyen összeg felett renügyi főigazgatói
delkeznek havonta, ebből mennyit
Igazgatótanácsi tag lett Kolos- költenek háztartásra és általában
adatokat
váry
B á l i n i valamint
Kelemen az életfenntartásra. Az
Krizosztom pannonhalmi főapát és feljegyezték, majd tovább mentek
asztaltól-asztalig.
Grősz József kalocsai ér*ek.
Ha

BRKLLIANS
ékszerről vn n szó, akkor menjen

Fischer ékszerüzletbe
SZEGED, Klauzál-tér S.
Vtel,eladás,csere,alakítás
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Megnyílt!
Szeles Ambrus
kárpitosmester,
lakberendezési vállalata
S Z E G E D ,
Attila ulca 2.

Az újabb ,.parazita"-íazaia híre
gyorsan végigfutott a fővároson.
Mire a detektívek a dunaparti kávéházakba értek, már
majdnem
mindenütt üres székek és bontott
asztalok várták őket. A tegnap esti razzia során különben egyetlen
előállítás sem történt

Modell kalapujdonságok
tökéletes szép alakitások
sabban

legjutányo-

özv Irllz Dezső né

kalapüzlet. Oroszlán u. S.

400

Férfi és női k a b á t j á t és ruháit
l e g s z e b b e n f e s t i és t i s z t í t j a
kelmefestő
és vegy tisztító Üzem.
üzlet: Mércy-utca 6b. Teletem 30*67.
üzem; Cs&ba-utea Mk

ROYAl

Összeállították a Dugonics-Társaság
Tömörkény-ünnepének programját
(A Délmagyarorszdg
munkatársától) A Dugonics-Társaság május
28-án rendezendő Tömörkény ünnepnapjára szóles keretek
között
folynak az előkészületek. Az ünnepség bárom részre oszlik. Délelőtt 11
órai kezdettel leplezik le a múzeum
előtti Móra-parkban Tápay
Antal
Tömörkény szobrát A szoborleleplező ünnepség műsora a következő
leszi J, Liszt Ferene: Magyar ünnepi dal. Előadja a Szegedi Egye
temi I f j ú s á g Énekkara a m. kir.
Hunyadi János honvédgyalogezred
zenekari kíséretével Vezényel Kertész Lajoa karnagy. 3. Banner János: Elnöki megnyitó. 8. P. Guláosy Irén. a Dugonica-Társaaág rendes tagja: Ünnepi beszéd. 4. Tóth
Béla helyettes polgármester átveszi
a szobrot. 5. Bárdos Lajos: Zeng az
Egekben-ülőt. Szent Béda
himnu
sza Babits Mihály
fordításába:,
előadja a polgári iskolai tanárképző főiskola énekkara. Vezényel: Szögi Endre főiskolai tanár, a Dugó
nics-Társaság r. tagja. 6. Szoborko9Zorúzis. (Bejelentendő május 21-ig)
7. Himnusz. Énekli a közönség.
A szoborleleplezés után
nyílik
meg a múzeum nagytermében a
Tömörkény-kiállítás.
A
kiállítás
Tömörkény István irodalmi munkásságát és a rávonatkozó irodalm a t valamint a szegedi vfzenjérók
alakjait mutatja be. A
kiállítás
anyaga a Tömörkény-család, a Városi Múzeum, a Somogyi-Könyvtár
és Horthy
Miklós-Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti I n
tózete tulajdona. A vlzenjárók éle
tét ábrázoló képek Dorogi Tmre és
Gábor J e n ő festőművész alkotásni.
A kiállítást Sík Sándor
alelnök
nyitja meg. Vezet Krammer Jenő
titkár. A kiállítás május végéig
marad nyitva. Megtekinthető a ren
des múzeumi belépődíj mellett.
Délután 5 órai kezdettel a vá
rosbáza közgyűlési termében felo!
vasú ülést tart a Dugontes-Társn-ág
a következő műsorral: L
Elnöki
megnyitó. 2. Tömörkény
humora
Irta és felolvassa Rntkal László
bö!csé>zcttanhallgató. 3. Versek. Ir
ta ó» fölolvassa Szabolcsi JSábor
bölcsé*settatball?*tó. 4. Novella. I r
ta és félórássá Makra Sándor f*

iskolai hallgató. 5. Tavasai verseket
szavalnak: Csenei Magda.
Gyulai
Lenke, bölcsészettanballgatók, Purap
Mária főiskolai hallgató. Zalányi
Sámuel orvostanhallgató.

Az

egyetemi

és

fölsírok!

munkaszolgálatosok

éisz*

táborozása
fA Délmagyarorsxán
munkatéréi
tói) Szombaton déiutór 5 órai k w
dettel az egyetem Szukovéthv-tóri
nagy előadótermében tartottak aa
egyetemi ée főiskolai hallgatók önkéntes munkaszolgálatának
ismertető előadásait. Az előadások előtt
Bán Ferenc, as egyetemi é i főiskolai hallgatók
önkéntes
nemzeti
munkaszolgálata
propagandaosztályának vezetője tolmácsolta az egybegyűlt fiatalságnak Szinay Béla
altábornagynak, as önkéntes nemzeti munkaszolgálatosok főparancsnokának üdvözletét, majd felkérte
Ladomerszky Béla görög katolikus
lelkészt, volt
munkaszolgálatost,
hogy tartsa meg előadását a férfi
mnukatáborokről. Ladomerszky rámutatott a munkaszolgálat jelontöságére.
— Az önkéntes munkaszolgálat
— mondotta — békében omágépités. háborúban honvédelem. Bármelyik eset forogjon ls fenn *zonban>
mindenképpen személyes belekapesolódás a magyar nemzeti élet
vérkeringésébe. Az ismertető előadás után Bán Ferenc általánoe
képet adott * munkaszolgálatról 4felbivta az egybegyűlt hallgatóságot a minél számosabb jelentkezésre. Zalányi Sámuel orvoetanhallga
tó szavalta el ezután
Reményit
Sándor: Egy eeame indul eímü ver
sók Végül Fóris Ida. munkatábor
parancsnok tartotta meg ismeretterjesztő előadását a női munkatáborokról.

Jégszekrenyek
elsőrendű kivitelben kaphatók

Fekete N á n d o r n á l
tfoesuth Uiűi-suttirut I I . » » »

Hhelyellfes polgármester rendelete
a tüzelőanyag egyenletes elosztásának
biztosítására
(A DSlrmgyarorssdg
munkatársi
tói) Az ország lakosságának tüzelőanyaggal való ellátásával kapcsolatban legutóbb megjelent miniszteri
rendelkezés alapján dr.
Tóth Béla helyettes polgármester
szómban rendeletben hívta
fel a
\tüzifanagykereskedők figyelmét
a
.'tüzelőanyag egyenletes elosztására.
A helyettes polgármester rendelete
azokhoz a tüzelőanyagnagykereskedókböz szól. akik a tüzelőanyag deiail árúsításávaj is foglalkoznak. A
rendelet kimondja, hogy ezek a
•nagykereskedők kötelesek a hozzdjuh, érkező
mindennemű
tüzelőanyagnak, tűzifának, szénnek, koks zmak, brikettnek, negyven százalékát
átadni
azoknak a kiskereskedőknek. pince.
teleptulajdonosoknak,
szatócsoknak, vegyeskereskedőknek,
•akik a tüzelőanyagot
közvetlenül
{
ad.rák el a fogyasztóknak. Kimondja
-a rendelet, hogy a város hatósága

ennek a rendelkezésnek betartásét
ellenőrizni fogja
s az intézkedés
megszegőivel szemben erélyesen eljárnak. A helyettes polgármester
rendelete lehetővé kívánja tenni,
hogy állandóan tüzelőanyaghoz juthassanak a kiskereskedők is s a
vásárlók is lehetőleg lakásukhoz
közeli üzletben szerezhessék be a
tüzelőanyagot.

Ujabb rendelet a tOzifaellátáe
biztosítására
Budapest, májns 15. Báró Bánffy Dániel földművelésügyi miniszter a tiizifaellátás biztosításával
kapcsolatos újabb kérdések szabályozásáról rendeletet adott ki, amely
a hivatalos lap vasárnapi számában jelent meg. Hatálya
Háromszék. Csík. Udvarhely és MarosTorda vármegyék területere is kiterjed. (MTI)

Mi történt
a füszerpaprikatermelfik
szövetségében ?
A szegedi p a p r i k a hírnevét és ferineiését veszélyeztető jelenségek telték szükségessé a' szövetség önkormányzatán a k felfüggesztését
Cd Délmagyarország
munlcatársá
Itál) Rendkívül nagy feltűnést keltett a szegedi paprikások körében a
földművelésügyi
miniszternek
a
belügyminiszterrel egyetértésben kiadott az a rendelkezése, hogy a Szeged és Szegedvidéki Fűszerpaprikatermelők Szövetségének önkormányeatát felfüggesztette. A miniszter a
szövetség ügyeinek
igazgatására
Magyari-Kossa
Aladár
gazdasági
jtaná''sos, mezőgazdasági
kísérletügyi titkárt, a földművelésügyi miinisztérium egyik paprikareferenset
rendelte ki. aki a szövetség vezetésének átvétele céljából
szombaton
meg is érkezett Szegedre.
A Szeged és Szegedvidéki Fű^zerpaprikatermelők
Szövetsége
1934-ben alakult meg * magában tömöríti a szegedi paprikaterület öszrzes termelőit. A paprika termelésé-

Belvárosi Mozi
Mától keddig
bemutatjuk a legjobb francia filmek
sorozatából:

MEGBÉLYEGZETT
ASSZONY
c. nagyszabású társadalmi drámát
A francia filmgyártás különleges
alkotása
;
Főszereplők:
SESSUE HAYAKAVA,
a vliághirű japán amorózó,
a ragyogó tehetségű
LISE DfcLMARE. LUIS JOUVET
ós a férfias VICTOR FRANCÉN
UFA-HIRADÓ
Ez a film nem tévesztendő össze
a múltkor játszott
MEGVÁDOLT ASSZONY c. filmmel.
Előadások 2. «1 4. 5 7
;

Sózta meg a földművelésügyi miniszter, hogy megakadályozza
a
szegedi paprika további presztízsromlását és a termelés terén mutatkozó visszaéléseketa

Belső e l l e n t é t e k
és e g y e n e t l e n s é g e k
A szövetség, mint az megállapítható, hosszú éveken át kifogás
lalanul működött és szolgálta a
paprikatermelők érdekeit, körülbelül egy év óta azonban a szövetség
belső életében ellentétek és egyenetlenségek
kezdi ek
jelentkezni,
amelyek felborították a belső egyensúlyt A
szövetség
szabályosan
megválasztott elnöke, Pap
József
törvényhatósági bizottsági tag ellen, aki azóta már lemondott az elnökségről, a tagok egy Csoportja
szervezkedni
kezdett, tisztviselők,
tagok és vezetőségi tagok kerültek
egymással szembe s a mult év október 3-án egy választmányi ülésen
a szövetség ügyvezetője tett bizalmatlansági indítványt
az elnök ellen. De kifogásolták a szövetség
működésével kapcsolatban azt is.
hogy a szövetségi iroda a volt elnök ellen még elnöksége idején
adatokat szolgáltatott ki, az ügyvezető nem tett eleget az elnöki rendelkezéseknek, ellenben ellene litkos
értekezleteken szervezkedett stb.
— Amikor a szövetség megromlott belső élete miatt a Mezőgazdasági Kamara is panaszt tett, a szövetség ellen vizsgálatot, rendelt el a
földmivelésügyi
miniszter — tájékoztattak bennünket az eseményekről. Ez a vizsgálat megállapította,
hogy a szövetségben olyan belülről
szított
nyngtalanság
uralkodik,
amely lehetetlenné leszi a szövetség
alapszabály
által
előirt
céljának
megfelelő működését.

nek. feldolgozásának és értékesítésének szabályozásakor a kormányzat két kerületre, a szegedire és kalocsaira korlátozta, mint zárt területekre a füszerpaprikatcrmelését.
— Az elmúlt évben — jóllehet az
A Felvidék hazatérésekor az éresek- engedélyezett teriilet meghaladta az
újvárival háromra bővült a papri- összes előző évekét — nagy visszakalerrtö zárt területek száma, Bács- esés volt a fűszerpaprikával
tényka visszatérése pedig megnövelte legesen beültetett területben és foaz eredetileg is legnagyobb fűszer- lyó évben is igen vontatottan inpaprik atermő kerületet, a szegedit. dult — a kalocsai és érsekújvári
A szegedi kerület ma is vezet úgy termelési körzetekkel ellentétben —
termelői létszámát, mint a terület a területigénylcs. Féltő volt. hogy
nagyságát illetőleg. Ma 20M0 ter- — amennyiben gyors és megfelelő
metű mintegy 19M0 holdon termel közbelépés nem történik — a világfűszerpaprikát. tehát átlagosan egy
• híres szegedi fűszerpaprika termetermelőre egy hold
paprikaföldet
lése elveszti jelenlegi domináló he
lehet számítani. Ebből
a szegedi
lyét.
kerületben kiadott termelési enge— Mivel emellett nyilvánvalóvá
délyek száma 9000 s
körülbeiül
elnökváiságból
ugyanennyi hold az engedélyezett lett. hogy a tartós
terület nagysága is. Ezek a terme- sincs a jelenlegi körülmények kölők valamennyien tagjai a Szeged zött kiút. — maga a szövetség is
és Szegedvidéki
Füszerpaprikater- egy évi halasztást kért ennek megmelök Szövetségének, a
miniszter oldására — a földmivelésügyi mirendelkezése azonban nemcsak azt niszter a belügyminiszterrel egyeta meglehetősen széles réteget érin- értésben — a fennálló körülmények
ti, hanem kihatásai
vannak
más ismeretében és mérlegelése után —
vonatkozásokban is, amelyek kap- további intézkedésig felfüggesztette
a szöcsolatosak a paprika termelésével a szövetség önkormányzatát,
és értékesítésével. Azok az okok vetség ügyeinek igazgatására miugyanis- — így informáltak beu- niszteri biztost rendelt ki és egynünkel; —. amelyek szükségessé tet- ben abból a célból, bogy a termelök
ték az önkormányzat felfüggeszté- átmenetileg se legyenek kizárva a
sét. máris káros hatással voitak a szövetség ügyviteléből, 15 tagú véalakított.
paprikatermelésre és értékesítésre s leményező bizottságot
a radikális intézkedést éppenazért

Ko

rzóban

Ma, a hitvesi hűség és tőrhetetlen
szerelem drámai époszal .
BELLA ELMA,. MURATI LILI,
JÁVOR PÁL, SARDY JÁNOS

A véleményező bizottság
togjai
'A' véleményező bizottság tagjai
a következők: Peták Nándor országgyűlési képviselő, Börcsök Károly gazdálkodó, a paprikajellegrpegállapító bizottság tagja, a nagy
szék só si fűszerpaprikatermelői körzet elnöke, Deák János gazdálkodó,
Hegedűs-Bite János gazdálkodó, a
.cporvai fűszerpaprikatermelői kör{zet elnöke, .vitéz Horváth _ IstváD

O f i L M A G Y A R O R S ZAG
Y A S A R N A P , 1913 május 18.
gazdálkodó, a szentmibályteleki ffiszerpaprikatermelői körzet elnöke,
Kispéter Lőrinc földbirtokos, az alsóvárosi füszerpaprikatermelői körzet elnöke, Kószó Imre gazdálkodó,
a feketeszéli füszerpaprikatermelői
körzet elnöke. Masa Miklós gazdái-kodó, a
paprikajellegmegállapitó
bizottság tagja, Nagy Ferenc gaz-'
dálkodó. a rókusi füszerpaprikatermelői körzet elnöke. Nógrádi
József gazdálkodó, a zákányi füszerpaprikatermelői körzet elnöke, ö r
halmi Károly földbirtokos, a gyálai füszerpaprikatermelői körzet elnöke, Papp József gazdálkodó, a
röszkei füszerpaprikatermelői körzet elnöke, Bartha Mihály gazdái
kodó, a kiskundorozsmai füszerpaprikatermelői körzet elnöke. Nagygyörgy Mihály gazdálkodó, horgosi
községi elRŐ bíró és Sörös Jáoogazdálkodó, martonosi községi első
bíró.
A miniszteri rendelkezés következtében megindult belső munka
igyekszik visszavezetni a szövetség
a működését a normális mederbe. A
miniszteri biztos szombaton megkezdte a szövetség ügyeinek átvizsgálását a helyzet tisztázását a
jövő hét szombatjára ülésre hívta
össze a véleményező bizottságot,
amely a vizsgálat átmeneti ideje
alatt a választmány hatáskörét tölti ma.id be.

„Adjunk apát
a hadiárvának"
Az Országos Hadi gondozó Szövetség felkéri mindazokat a háztulajdonosokat és megbízottaikat, akik
az • A d j u n k apát a
hadiárvának"
mozgalom
keretében
jelentkézésl
ívet kaptak, hogy azt a lehető legsürgősebben juttassák el a Budapesti Ingatlantulajdonosok
Országos Szövetségéhez (V„ Akadémiautca 5.) vagy az Országos Hadigon
dozó Szövetséghez ( I V „ Kecskerrtéti-utca 10.), akár postán, akár személyesen, még akkor is, ha aZon
felajánlkozás nem történt. A házanként felajánlott összeg a 20.100-as
számú
csekkszámlára
fizetendő
minden hónap 8-ig. A szövetség felkéri azokat, akik eddig még nem
fizették be felajánlásukat, hogy azt
sürgősen pótolják. (MTI)

Uj polgármesterek
Budapest, május 15. A belügyminiszter ideiglenes hatállyal a következő
polgármestereket nevezte ki: dr. Hubay Kálmán Beregszász, dr. Legótczki Brúnó Léva, Eva László Rimaszombat, dr. Mihajlovits Árpád Rozsnyö,
dr. Udvary József Szilágysomlyó megyei város polgármesterévé. (MTI)

Széchenyi Mozi
Ma 2, fél 4, 5 és 7,
hétfőn 3, 6, 7 órakor

FRUSKA
egy elragadó csitri és egy kékszakáll kacagtató kalandjai
Főszereplök:
LILLA SYLV1 és HANS STÜWE
Azonkívül:
Legújabb UFA-HTRADÓ

Ufazctyeden
dosangalás

nyílik
a

tnadát

Uyeti

jlel Icell

fedezni

minden tavasszal újra. Elragadó
tündérvilág tárul a „felfedező" szeme elé; a május ez a nagy varázsló
csodákat miivel. A hidon még kellemel len, koratavaszi szél fuj. majd
hogynem belesodor a felborzolódott
hátú Tiszába... De odaát, a Főfasorban és az aranyoszöld ruhába
öltözött ligetben a szél hatalma is
megtörik s áldott, napsütötte, halkan muzsikáló csönd van.
Apró
madártorkok zengik a természet dicséretét. de ez csak még teljesebbé
teszi a Psöndet, a déli órák édes
csöndjét. A lourdosi barlang-oltárhoz visz első utunk. A ligctkápolna
üres. csak az Iatenanya fehér alakja
áll a ragyogó napsütésben, körülötte a tavasz első, fehér virágpompája. Kerekfejü labdarózsák és kissé már
megrozsdásodott, de még
mindig büszkén illatozó fehér orgonaúgnk...
Egy rigó figyelmeztet arra, hogy
•alaki közeledik. Fiatal nő, halványzöld kosztüm és divatos, zöldszinü cipő van rajta. Barna haját
felfésülve hordja és napsütötte áronból nagy, szomorú barna szempár fénylik elő. Finom vonásain is
a szomorúság teregette szét szürke
fátylát Annyira nem illik ez a
szomorúság fiatal arcához ós a friss,
ragyogó májusi tavaszhoz! Vájjon
milyen bánatot hordoz, amit még
ez a boszorkányos napsütés sem tudott felszivni a lelkéből! A Fehérasszony imazss'imolyára térdel, két
kezére bajtja i'ejét é s . . . A fán őrködő kis füttyös ismét figyelmeztet, hogy — nem szabad ellesnem a
rnásik vándor tavaszi
könnyeit.
Bíudd öntse ki szivét egyedül, az
Ujszegodi Fehérasszony virágai kőzött . . .

A

zöld

füttyös,

akác...
uícáyittatss

tavaszban

('A Délmagyar ország munkatársától) A legfrissebb szenzáció csalt ki
Újszegedre: nyilik az ákác. A friss
méz terhétől snlyos fehér fürtok
eltakarják azt a néhány apró, halványzöld levelet, amit az ákác kibontott s ugy ontják
illatukat,
mintha édes illatárral
akarnák
megmérgezni a lovegőt... Az ákúe
ugyanis mérgez. Tavaszi méreggel
tölti el a halandó embert, aki szlvethord bordái alatt. A sziv elavult
kis jószág, sommire sem j ó csak
arra, hogy ilyenkor, tavasszal kel
lemetlenkedjék . . . És az ákaeillat
uem tesz jót neki. hevesebb működésre serkenti, ami könnyelműség olyan
időkben, amikor ugy is akad a levegőben elég izgalouikeltő szenzáció . . .
UísztyicUt

a%

aftö

azonban nemzsak az én figyelmemet ragadta meg. A ligetkápolna
főfasorfelőli bejáratánál levő padon egy idősebb férfi és két fiatal
lány ül. S ahogy kiléptek, hallom,
amint a férfi magyaráz";
— Furcsa ez a zöldszinü
divatőrület. Minden tavaszon divatos kissé a zöld szin. hiszen maga a ter
meszet örvendeztet meg a zöld legkülönfélébb éimyalataival. Az idén
azonban ti. nők túlzásba viszitek.
Zold a kalapotok, zöld a ruhátok,
a kézitáskátok, sőt még a cipőtök
is! A cipőkereskedésekben
oetn
győzik elutasítani a zöld szandál-

cipőt követelő hölgyek tömegét. .
Az én időmben a zöld szin még az
éretlenség és felelőtlenség
szine
volt. Pár évvel ezelőtt olvastam egy
érdekes regényt, még a öimére is
emlékszem: „Le chapenu vert". Nem
francia, hanem angol könyv volt.
irója Michel Arlen,
akit az angol
ateisták szellemi vezetőjének kiáltottak ki, ha jól tudom. A könyvet
francia fordításban olvastam s nem
lehetett megtagadni tőle, hogy szellemes. bár erkölcsi felfogásában
psakugyan
kifogásolható
volt.
Mégis, igen érdekes
vezérmotivnma maradt meg az emlékezetemben,
maga a „Zöld. kalap".
Szimbólumként kezelte az iró a hősnő zöld kalapját, a felelőtlenség és lelki ingatagság
szimbólumaként...
Az öregúr elhallgatott s a két
fiatal lány ngy leste minden szavát. mintha mesét hallgatna. Tovább vitt „felfedező-utam", de még
hallottam az öregúr hangját;
— H á t ilyen ez a tl zöldszinü divatőrületetek is. Láttátok az imént
azt az asszonyt! Véletlenül ismerem, tudom kicsoda. Azt hiszem,
hogy nagyon könnyen járkált abban a zöld cipöcskében.„ És most
nehéznek érzi a
szivét...

fekete svtmuvtyen
keresztül
meg tündéribb ez az ujszegedi tavaszország. A halványsárga köntösbe bujt bokrok és
facsodák
aranysárgára változnak a fehérfürtös akácosok olyanok, mintha májusi hó hullott volna rájuk s körülöttük. A déli nap pedig olyan valószinütlenül, olyan szlkrázóan és
vakítóan ragyog, minthaesak álmukban csodálnánk meg ezt a végtelen fénypazarlást. A fekete szemüveg elzárja előlünk kissé a való
világot, de ad hozzá egy különös
pluszt: a
belülről való
szemlélés
öröméi és bánatát.
Az öröm, az
mindig jelevidejü és pillanatnyi,
a
bánat azonban az eltűnt idő keresésének árnyéka, mindig velünk van
s mindig bennünk tanyáz.
Egy mezítlábas kislány toppan
elém az eltűnt idő keresésének árnyékában. A főfasor legvégén bókban fel, ott, ahol már nem folytatódik végtelenbe a két összehajló
vonal, az évszázados
fák egymás
felé bólintó sorfala. Hamar felismerem: ez a kislány, én voltam valamikor. Két évtized távlatából toppan most elém, nem tudom mi hozta ide, talán az ákácok édes illatalalán a duruzsoló- roadárfüttyös. tavaszi csönd. Talán akkor Is ilyen
ragyogó május volt, amikor ez a
kislány ott játszott a főfasor végén
baba helyett fakarddal és puskával
vézna kis vállán, sovány derekán
Bent, a városban nagy dolgok történtek, az összeomlás utáni lappangó tüz emésztette a magyar sors
lapjait akkoriban.
Ebből azonban
csak igen keveset értett meg • me-

FERENCJÓZSEF
KESERŰVÍZ

zifllbag TXnyía, Bs&V u t
tudta.
bogy akkor kapott enni, ha a j ó
Örzse néni megszánta egy kis babbal, vagy k r u m p l i v a l . . . Meri apa
valami őrségen volt a Csillagbörtön
előtt, anya pedig a kisebb gyerme
kek miatt nem tudót bemenni élelenért a városba...
Hová lett örzse néni! Hová sodorta el az eltűnt idő
árnyéka!
És miért éppen ezen a csodálatos
májusi délelőttön toppant elém emléke a főfasor végében!

Fanem Bfeg
mohtól « \eéekének, . amely aztán jószága, friss,
meleg tejet á d . . ,

A HOty Uöcönd is csendes

amint visszafelé vezet ntnnk. Aa
egyik padon napozik egy diáklány,
rajta kivül senkit sem látnnk a köröndben. A kislány könyvvel az
ölében élvezi a napsütést és fiatal
arcán. szép. fekete szemében látszik, hogv mindenre inkább gondol,
mint a közelgő szigorlatra...
Uiszeyed a Uecskek — Remek ez a napsütés — mondja —, de nem lehet Itt tannint.
bíiódaUna
Mostanáig nézegettem egy aranyos
kis gyermeket. Ugy játszogatott itt,
ezt bárki megállapíthatja, ba betea közelemben, mint egy angyalt
kint egy-egy ujszegedi utcába. MinH á t lehet akkor a szigorlatra gonden utcában 2—S kecskecsalád legedolni!
lészik. A kis gidák olyan aranyoKitartóan és tiszta intonálásss!
sak. hogy szeretné őket azonnal
megvásárolni s magával vinni még szól a kakukk az egyik fán. Mosoaz is. aki kutyákért például nem lyogva kérdezzük meg tőle. hogy
hány tavasz mégt
Elősaör nekena
lelkesedik.
válaszol, szorgalmasan és fáradhaBeszélgettünk egy kecske-tulajdotatlanul kakukkolja a® esztendőket.
nossal. Boldog és büszke a jószágJ u j , nagyon is sokat!! A kislány
jára, mert amióta kecskét tart, van
már be sem várja, hogy neki i »
tej a gyermekei
számára.
.jósoljon."
— Nyolcvan pengőért vettem ta— H a ennyit mond, akko* m á r *
valy s nem adnám el most négyhamut is mamunak m o n d o m . . .
százért sem. Minden nap 3—4 liter
Olyan komolynak és
felnőttnek
tejet ad s milyen kitűnő, jóizii,
érzi
magát.
Irigylem,
mert
6t a taegészséges tejet! Amióta gidái vanvasz
nem
teszi
még
k
o
m
o
l
y
t
alannál
nak, persze azoknak kell a tej. Dc
a gidák hamrosan
felcseperednek
és eladom őket s akkor már be Is
hoztam a tőkét, amit beléjük fektettem.
— A kecske élelmezése
nem
probléma?
— Nem. megeszik az
mindent
amit eléje tálalunk. Épp most szedtem neki a kertbon ákáeot. Virágjával együtt ugy eszi. mint a legfinomabb csemegét. És milyen jószagu lesz a teje tőle!
Lám. az ákác, a május frisa szenzációja — mire használható!! Nem
csak a gyengébb szivek bolonditója.

íyy

fiatal

f%á%

áll szorosan egymásmelleit a hidon,
Bámulják a felborzolódott habokat
A lányka szőke s talpig gyászban
van. a fin koromfekete haján m i n t
tükörben, ugy verődik vissza a nap.
sugár. Ahogy a vizet nézik, egyra
közelebb hajolnak egymáshoz a a
lány keze végigsimit a fin bogárhaján.
Tavasz van s fiatal szivekben «C
a világ leguagyobb szenzációja...
CSANYI

PIROSKA

Tizhónapi börtön
és 3000 pengő tejdrágitásért
Darinka a táncosnő ujabb jelenés* a törvényszék *iótt
(A Délmagyarország munkatársától)
Féléve sincs még, bogy N e d e l k o v
Darinka Korona-utca 37. szám alatti
lakost lánckereskedésben tettenérték
és árdrágító visszaélésért jogerősen
100 pengő pénzbüntetésre ítélte a szegcdi törvényszék uzsorabirája. Nedelkov Darinka ugy látszik, nem okult a
büntetésből, mert azóta is vigan folytatta az árdrágítást.
Ujabban tejjel láncolt, amig kedden
délelőtt a közellátási hivatal nyomozói tetten nem érték. A református
palota lakóinak már hónapok óta
hordta a tejet. Eleinte 70 fillérért
mérte literjét, január elsején 80-ra
emelte, áprilisban 00-re, végül május
elsején már 1 pengőt követelt.
A fák mégsem nőnek az égig, « református palota lakói is megunták a
snrcolásf és felhívták a közellátási
ellenőrök figyelmét Nedelkov Darinka
üzelmeire. Amikor tettencslpték a nagy
bérház egyik másodemeleti lakásának
ajtajában.

totta. Nedelkov Darinka a főtárgyalás
son is körömszakadtáig tagadott, ant
nak ellenére, hogy a tanuk szemébe
mondták az árdrágítás tényét.
A törvényszék súlyosbító kdröh»
ménynek véve konok tagadását és art
a mvgátalkodottsógot, amellyel mint
visszaeső bűnös, huzamosabb Időn ke»
resztül az egyik legfontosabb közszükségleti cikket, a tejet megdrágította,
folytatólagosan elkövetett üzletszerű
árdrágító visszaélés bűntettében mondotta ki bűnösnek és 10 hónapi börtönre, 5 évi hivatalvesztésre, valamint 9009
pengő pénzbüntetésre Ítélte és köteleste egyben 1000 pengő vagyoni elégtétel
megfizetésére.
Darinka a lincosnő felefcbezett t ő
itélet ellen és szabadlábra helyezéséi
kérte, a törvényszék azonban aa árdrágítást ügy jogerős befejezéséig további fogvatartását rendelte el.

m termete* asszonyság nem volt
hajlandó megadni magát sorsának, hanem szembeszállt az őt
leleplező ellenőrrel, rátámadt,
birokra kelt vele és le akarta
dobni az emeletről.

Onfirl D i á n á l í r a s s

A döhöngő asszonyt nagynehezen megfékezték és bekísérték a kapitányságra, majd átadták az ügyészségnek,
amely a szombati tárgyalási napon dr.
S z a r v a s János tanácselnök, uzsora,
iucyekbea ítélkező egyesbiro elé állí-
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KONZERVMESTER
ónálló, hosszú gyakorlattal éá
kifogástalan szakismerettel felvúte ík.
Részletes
ajánlatok t
•KONZERVMESTER' jéiigére •
kiadóba.
•
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Hamis vallomásra való
rábírás miatt ismét őrizetbevették a Máté-testvéreket

A világhírű

TELEFUNKEN RÁDIÓ
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vábbi élelmezési cikkekre való kiterműszaki és importvállalalnáL jesztését és a termelőket terhelő beMelegm'kutn.il.
szolgáltatási kötelezettség
szigorúbb
(A Délmagyarország
munkatársászabályozását. Az iparcikkekben mutól) Néhány héttel ezelőtt m á r megtatkozó hiányt a kormány olymódon
igyekezett enyhileni, bogy a szegiírtuk, hogy a szegedi gabonakeresnvebb osztályok részére olcsó ruhákedőim! élet három ismert szemézati
tipuscikkek előállításáról gondoslyét: Máté Dénest, Máté Sándor és
D e b r e c e n p é n z f o r g a l m a felülmúlta S z e g e d é t — A pénz- kodott.
Máté Tibort, a Szegedi Termény és
Gazdasági erőfeszi 'éseink főcélja a
fejkvóta : 201 p e n g ő . — G a z d a s á g i helyzetünk k é p e
Áruértékesítő Szövetkezet t a g j a i súhonvédelmi
szükséglet
kielégítése
a
M
a
g
y
a
r
Nemzeti
Baílk
j
e
l
e
n
t
é
s
é
b
e
n
lyos árdrágítási visszaéléseket kovolt, mégis létrejött
néhány
olyan
rvettek eL Ezekért a bűncselekmé(A Délmagyarország munkatársa- léd 132 millió pengős
pénzforgalmat alkotás, amely termelöbcrendczésüok
nyekért annak idején az ügyészség tói) A Magyar Nemzeti Bank minden' bonyolitott le.
tartós jellegű gyarapodását
jelenti.
A
mezőgazdaságfejlesztési
törvény
előzetes
letartóztatásba
helyezte év tavaszai: beszámol az ország pénz32.910 szegedi valló megalkotása, ipari szervezetünk és
őket. A h á r o m Máté-testvért azon- forgalmáról. A legutóbbi jeleutés
energiaellátásunk nagyjelentőségű uj
ban 10—12 n a p m ú l v a a lehelyezett amelyit a Nemzeti bank szegedi íiókJelentős volt a szegedi fiók váltorendelkezésünkre forgalma is. A szegedi Nemzeti Bank egységekkel való bővülése és közleóvadék ellenében a vádtanács sza- intézeta bocsájtott
_ érdekesen ismerteti, hogy az egyes a mult évben 32.910 darab 3 hónapon kedésünk erőteljes fejlesztése érdeibadlábra helyezte.
városok mekkora pénzforgalmat bo- belül esedékes váltót számitolt le melnek itt elsősorban említést.
Szabadlábon létük alatt a osend- nyolítanak le.
Noha a nyersanyag- és munkaerő32,652.263 pengő értékben.
Érdekes,
iörr-égi megfigyelések sorás megálA jelentés foglalkozik
elsősorban hogy Szegedet a váltóforgalomban is gazdálkodásban, valamint az áruellálapítást nyert, hogy a Máté-tostve- az ország bankjegyforgalmával. 1912
leiülmulta Debrecen, ahol 45.000 vál- tásban a nehézségek tovább növekedrek az ügyükkel kapcsolatban lévő december 31-én 2958 millióra rugóit a tót számítoltak le, 50 millió pengős tek, a fogyasztók kezén lévő vásárlószemélyeket hamis vallomásra
akar- bankjegyforgalom, vagyis 974 millió értékben. Szeged után közvetlen Ko- erő és a rendelkezésre álló fogyaszták bírni, ezért a csendőrség Máté pengővel, 19 százalékkal haladia tul lozsvár következik 29 millió pengős tási javak között fennálló' egyensúlyérezhető
Dénest, Sándort és Tibort őrizetbe az egy év előtti forgalmat. A növe- váltóforgalmával, a negyedik hely pe- hiány pedig egyre jobban
vol?, ezek a háborúval szükségképpen
vette és átadta
as
ügyészségnek. kedésre nézve a következőket állapít- dig Kecskemétet illeti meg, ahol 25
millió pengős váltóforgalmat bonyo- együttjáró feszültségek sazilasási éleahol letartóztatásba helyezték őket ja meg a jelentés:
tünk menetét nem zavarták meg.
>A növekedés okai között a terme- lítottak le. Igen jelentős volt BékésA honvédelem érdekei parancsoló
lés, vitamint az árszínvonal emelke- csaba váltóforgalma is, 23 millió penszükségessé
{eszik, hogv
gazdasági
dése játszottak szerepet. A növekedés gős és Nyíregyháza 24 millió pengős
erőforrásainkat mincl teljesebben
a
további okát abban kell látni, hogy váltóforgalmával. »
honvédelem
szolgálatába
állítsuk.
a bankjegyek jelentékeny része nem
Számottevő volt a szegedi Nemzeti
vesz részt a fizetőlorga lomban. A Bank küldvcnvforgalma is. A szegedi Fontos tehát, hogy a polgári fogvasz^
vegye
bankjegyeknek ez a forgalomból való fiók a legnagyobb küldvényforgalmát tás minél kisebb mértekben
igénybe
ezeket
az
erőforrásokat.
E
kimaradása szorosan öszefüggeni lát- természetesen a budapesti
főinfózetszik a jövedelemelosztásban
a leg- tel bonyolította le, ezután következett cél elérésérc sem a fogyasztás korlá( A Délmagvarország munkatársától) utóbbi években végbement változások- Békéscsaba, Baja, Szolnok,
Kecske- tozása céljából életbeléptetett különböző rendszabályok, sem pedig a jöA nagyszéksósi vasúti állomás köze- kal. A nagyobb ipari foglalkoztatás, mét, Gyöngyös, Debrecen.
vedelmeknek
adóztatás ntján való
iében csütörtökön este elkövetett rab- továbbá a munkabérek és kereseti lelótámadás ügyében a rendőrség nagy hetőségek emelkedése azt eredményez719 milliós müvelef-összeg csökkentése önmagukban nem elégséeréllyel és teljes apparátussal foly- te, hogy a nemzeti jövedelemből a
gesek. Szükség van arra, hogy a tárA szegedi fiók giróforgalmát kü- sadalom önkéntesen Is csökkentse fotatja a nyomozást. A rádókörözések a munkásoknak, kisgazdáknak, kisiparokimutatás
tesz
szemléltetővé: gyasztását és fegve lehetővé, hogy
tettes személyleirásával szétmentek az soknak és kiskereskedőknek jutó rész löu
ország minden rendőrhatóságához, a jelentékenyen megnövekedett. Ez az Készpénzfizetés volt 1942-ben a szege- Így felszabaduló javak a honvédelem
nyomozást vezető dr. K a m a r á s La- eltolódás az árubeszerzési nehézsé- di intézetnél állami: 126 millió pengő, szolcáláfáha legyenek állíthatók. Az
jos rendőrtanácsos, a bűnügyi osztály gekkel kapcsolatban
arra
vezetett, egyéb 18 millió pengő. Helyi átutalás önkéntes takarékosságnak
tehát ma,
vezetője, szombaton délelőtt a nyomo- hogy izokban a rétegekben, melyek állami 196.000 pengő, egyéb 24 millió különösen nagv jelentősége van. Azon*
zásban résztvevő detektivekkel kiszál- bankbetét tartásához voltak hozzá- pengő. A'utalás a bank más intézetei- ban az önkéntes megtakarítás csak
lott a rablótámadás színhelyére és szokva, ma számottevő feleslegek ke- től, állami 2 millió, egyéb 78 millió akkor éri el teljes mértékben célját
szemlét tartott, amelynek eredménye- letkeznek és ezeket birtokosaik kész- pengő. Az összes giroíorgalom bevé- — mondja végül a Nemzeti Bank jeként sikerült több értékes támpontot pénzben tartják. Fizetőeszközöknek a tele volt. állami 178 millió, egyéb 153 lentése — ha a megtakarítás revén
szerezni a további nyomozó munkához. forgalomból való visszatartása bizo- millió pengő. Készpénzfizetés volt ál- képződő jövcdelemfelesteget
az állami 50 millió, egyéb 54 millió. A giPénteken este egyébként már ugy nyára más rétegekben is dívik, nevelam. vagy a hitclszervezet rrndelkeroforsalomban
Szegedet
ifemóf
Dcbrelátszott, hogy nyomára akadtak a tel- zetesei azoknak az iparosoknak és
cen multa felül, de igen jelentős gi- 7 zsére bocsátjuk*.
tesnek, mert a késő esti órákban egy kereskedőknek körében, akik üzletük
Mezőgazdasági célra
használt
vagy
abbanhagyására roforgalmat bonyolítottak le Békésőrszemes rendőr előállított a kapitány- szűkítésére,
csaba. Győr, Kecskemét, Kolozsvár, kenő- és hengcrolaj kiszolgáltatása. A
ság központi ügyeletére egy csavargó kényszerültek. Az ilymódon végbemePécs
és
Újvidék
intézetei
is.
m. kir. ipari anyaghivatal ásványolajkinézésű férfit, aki a Tiszaparton nő tezaurálás eredményezi azt, hogy
A fiókintezeteknél végzett müvele- ipari osztálya leiratot intézett a szealudt egy árokban. Megmotozásakor a Neroícti Bank több bankjegyet kény2360 pengőt találtak nála papírpénz- telen kibocfiájtani, mint amennyire a tek végösszege a következő számokat gedi kereskedelmi és iparkamarához,
mutatják:
forgalomnak szüksége van.
melyben a mezőgazdasági célra (csépben és ez még gyanúsabba tette.
A szegedi Nemzefi Bank műveletei- léshez, szántáshoz, bércsépléshez, bér1-,
A gyunu azonban csakhamar elosznek összege 1942-ben 719 millió pen- szántáshoz használt kenő- és hengerlott, amikor kiderült, bogy az előállí201 pengő a fejkvóta söt tett ki. A debreceni fiók művelő- olaj kiszolgáltatását megkönnyíti. A
tott .Varrga András Pusztamérgesen, a
Érdekes, hogy az országos lakos- temek összege ezzel szemben 726 mil- leirat értelmében a kizárólag mező'Kossuth-utca 68. szám alatt lakó hakiszámított lióra rúgott A miskolci 654 millió. gazdasági célra (csépléshez, szántászalókereskedővel azonos, akiről a pusz- ság lélekszáma alapján
Kolozsvár 500 millió. Győr 573. Ba ja hoz,
bércsépléshez,
bérszántáshoz)'
tamérgest csendőrőrs telefonon igazol- pénz-fejkvóta 201 pengő, egy évvel ez179. Békéscsaba 439, Kassa 172. Kecs- használt kenő és hengerolajok forgaelőtt
pedig
135
pengő
jutott
mindenj a , bogy csütörtökön este fél 7-kor utakemét 398, Pécs 587, Sopron 191, Sza- lombahozatalának és
beszerzésének'
zott el mintegy 3000 pengő készpénz- egyes emberre. Az egyes pénzciinlebadka 337, Szolnok 305, Gvöngyös megkönnyítése érdekében a m. kir.
zel Hódmezővásárhelyre, majd ounan tek megoszlása az alábbi volt: 463
darab 1000 pengős, 20.614.891 darab fiókja pedig 93 millió pengős "ősszeg- ipari anyaghivatal ásványolajipar! oszSzegedre portékavásárlás céljából.
ben bonyolította le a műveleteit.
tálya engedélyt ad arra. hogy az ás-'
iVafga András ilyenformán tökéle- 100 pengős van forgalomban, 5,187.051
esetenként beA Nemzeti Bank jelentéseinek- ada- ványolajkereskedök
darab
50
pengős,
17,272.643
darab
20
tes alibit igazolt, a detektívek azonban
igényléseikre zárolás alól
taiból megállapítható, hogy Szeged nyújtott
pengős.
28.046.305
darab
10
pengős,
nagyobb bizonyosság okából kimentek
pénzforgalmát Debrecen
felülmulta, mentesített kenő és hengerolajat for•vele a közkórházba Grancsa Mátyás 100.731 darab 2 pengős és 269.840 da'- ennek az oka pedig, hogy Debrecen- galomba hozzanak a következő korlárab
1
pengős
van
forgalomban
Mabetegagyához. A súlyosan sérült emnek nagyobb a környéke. A hajdúsági tozásokkal: Az ipari anyaghivatal ásber a szembesítés után a leghatáro- gyaror izágon.
osztályának
kenő és
városok- pénzforgalmának legnagyobb ványolajipari
zottabban kijelentette, bogy az eléje
Szegeden a Magyar Nemzeti Bank része Debrecenen keresztül bonyolítja hengerolajok fentiek szerinti kiszolgáli vezetett ember nem azonos a támadó já- fiókintézete az elmúlt évben 629,200.000 le pénzforgalmát.
tatására vonatkozó engedélyének hatávai.
pengő pénzforgalmat bonyolított le. A
lya május 15-töl szeptember 30-ig terszegedi fiók forgalmát felülmúlta Debjed. Az ásványolajkereskedők a fentiek
Szombaton délután a nyomozásban
Ar
álfa!óno»
recen riókintézete, a debreceni tiók
szerint forgalomba hozni kivánt kenő
érdekes fordulat történt. Sikerült a ugyanis ugyanezen idő alatt 682 milc a z d a s á a i helyzet és hengerolaj zárolás alól való mentedetektiveknek az elrablott holmi egy- liós forgalmat bonyolított le, 53 milásA Nemzel i Bank jelentése foglal- sítése céljából az anyaghivalal
részének nyomára jutni. Igy a törül- lió pergővel többet, mint Szeged. Szeványipari
osztályához
anyagigénylés'
kozik
a
gazdasági
helyzettel
is,
erreiközőket, konyharuhát és az egyik vég ged tehát a vidéki városok pénzfornézve a következő érdekes sorokat tartoznak benyújtani, abban az eset*
•szövetet megtalálták, 'ezeket a rabló- galmában a második helyre ezorntt.
ben is, ha az ily módon forgalomba
olvashatjuk a jelentésben:
támadás elkövetője még azon melegéhozni kivánt kenő és hengerolajmenyAz
egyes
városokban
működő
Nem>A
magyar
gazdasági
helyzet
alapben a tanyaiak körében értékesítette.
nyiseg már birtokukban van, vagy ha
Az olcsón kínált holmik vásárlóinak zeti Be nkok a következő pénztári tor- jellegét a háború által előidézett problémák megoldására! való
törekvés a kenőolajkészletüket u. n. nyilatkf*
természetesen sejtelmük sem volt ar- gaimat bonyolították le:
zat adás ellenében egészítették ki.
adja
meg.
Miskolc 616 millió pengőt,
Pécs
ról, hogy a szövet és a törülközők bűnNyersanyagellátás!
nehézségei nk Ezekben az esetekben a zárolás alól
tény elkövetéséből származnak. Az 516 milliót, Szombathely 478, Győr
való mentesítést >saját készletből'
ha
akaratlan orgazdák egyébként pontos 459, Kolozsvár 458, Nyíregyháza 373, ellenére az ipari foglalkoztatás
megjelöléssel kell kérni. A határidő
weemélyleirást adtak arról az ember- Békéscsaba 356, Kecskemét 304, Szé- az egész ipart nézzük — tovább emel- lejárta után visszamaradt hengerolajkesfehérvár
296,
Szolnok
283,
Újvikedett.
ről, aki a portékát eladta és ez a
mennyiségeket az ásványolajipari oszAz élelmezési helyzet
rosszabbo(személyleírás teljesen ráillik Grancsa dék 276, Nagykanizsa 275, Nagyvárad
tályhoz legkésőbb 1943 október S-ig
(Mátyás országosan körözött támadó- 259, Szibadka 254, Szatmárnémeti 233, dása egyéb intézkedések mellett szük- be kell jelenteni.
Kassa 225. Sopron 153, Baja 146, Geg- ségessé tette a jegy rendszernek
tojáéra*
ismét
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(A Delmagyaroiszág
munkatársától) Mari ociiival a piacos ismerkedtem meg s akármennyire nem lovagias dolog is az ilyesmi feibánytorgatása, 6 kezdett ki velem. Éppen virágot ringattam, akkoriban kezdte
meg knrta pályafutását az orgona,
mikor Mari néni belém torpant, dc
ugy, bogy a kezemet is meglógta.
— Hadd szaguljaml
— Tessék, ha jól esik.
Drágán vette-e?
Mondom az Arát, amire * mint
ügyes társalgó máris másra vitte a
szót.
— Megyek ki a zsibre, eladom ezt
» mellényt.
— Jól teszi, Mari néni.
Tudniillik akkor már
hallottam,
hogy crrfil is, arrul is ezen a néven
tisztelik, hát tájékozottsággal csatlakozhattam az ünneplőkhöz.
Némiképpen aarlóformáju arcából
két élénk szem csillogott elő, fognak
semmi nyoma, megbarnult képén ránc
hátán ránc, — az ember könnyen indiszkrét lesz ilyenkor.
— Ha meg nem bántom vele, hány
éves?
— Találja ki, de ugy se megy
messzire, megmondom magamtól Kilencvennégy vagyok.
Ezt nem hittem volna, mondjuk
meg az igazat ugy, ahogy vau, nem
látni a korát. Mnnkában összeaszalódott népek ngyis többet mutatnak a
kelleténél " gyerekáldás is megviseli
őket, etgörbül a ' hátuk csigolya rendazere « olyanokká válnak, mint
•
makk ász Ha azt mondja, hogy hetven, abba is heleállnpodok. de többet vallott oay egész nagykorúságra
valóval.
— Nagyszerű"ez, udvarolok neki, talán még az embere la élt
Szándékosan nem az urát mondtam, a Mari nénik társadalmi zónájában Wzonyfalan a férfi helyzete,
ott túlteszik magukat a bonyolult formaságokon. végeredményben pedig az
•emberi jelenthet hites élettársat Is.
A szüle kellemetlen tekintetet dob
belém ós azt felelt
— Él a fenéé, d® nem í z enyém.
— Tiég özvegy?
— Nem volt, na, senkim, értse már
meg!
— Talán eaak nem lány?
— Az vagyok én így, ahogy lát.
léc nézzen, tadnim-e ezt, ha asszony
vagyok?
Azzal állóhelyéből nagyot ugrik,
a gyerek, mikor karikákat vág
maga elé a zsinórja'ék kai
— Ezt csinálja utánam, ha tudja!
Csak néztem elbűvölve, dehogy
merek én hasonló vállalkozásba fogni, még csak az kellene. A magunkfajta ember kiugrálta magát a feli«bb való esztendőkben, most örül,
ha közboeső pihenés nélkül megteszi
a száz lépést, hogy végre megálljon.
Mikor la az ildomos felebarát, akinek nincs egyéb dolga, mint hogy másokon rágódjon, (csoszog egyébként ő

hatadonával

is .de milyen elesetten!), azt mondja.
— Még mindig mindenki után megfordulsz?
Mit lehessen az ilyesmire felelni?
Az ember inkább vállalja az enyhébb
gyengeséget .pláne ba az kellemesebb
árnyalatokkal jár.

Mart néni azonban
csemege
az emberi dokumentumokat gyűjtő
riporter számára, tehát hirtelen körülnézek, hogy nem jár-e a közelben
konkurrens, majd igy adom fel aszol.
— Hol lakik?
Mondja a felsővárosi utcát és házszámot.
— Meglátogatom egyszer, akkor
elbeszélgetünk, jó iesz-e?
Kofái népek, szemtanúi m jelenetnek, amelynek szellemi részébe ők is
beleelegyednek, nem állhatják
meg
évődés nélkül
— Aztán birbe ne hozza Mari nénit a tekintetes url
— Legyenek nyugodtak, olyan diszkrét vagyok, hogy az már borzasztósági
j
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is nyilván litániáa jár.
Nincs más dolgom, az idő kellemes, hát kivárom. Mint ahogy egyszerre meg is jelenik és én leikendezve fogadom.
A kezében néhány szál virág, idegenül tekint rám.
_ Délben találkoztunk, Mari néni,
akkor megígértem, hogy
felkeresem.
Már nem olyan délceg, tninfba
összetört volna az ájtatosságon a
magábaszáilás súlya alatt, zavartan
motyogja.
— E/l kell mennem a kulcsomért!
— Hát hol tartja?
— Amott a sarkon egy asszonynál
hagytam, hogy el ne veszítsem.
A világért se nézne rám, tekintete folyondárként futja be az öreg faiakat, amelyek még a vízből maradtak itt, aztán eltipeg.
Hát hiába aifráznám, Mari néni
egyszerűen meglépett, mert vártam rá
egyik és másik, sőt a harmadik negyedóráig, nem tért vissza. Ki iát
Istenen kivül a lelkekbe s mi lehet az,
ami megriasztotta? Találkoztam én
már hasonló megtorpanással a döntő
percben, akkor is kifogások gátját
eresztették le előttem, — most is este
lett, feladtam hát a lesállást
— Aki futni akar, azt hagyd futni, _ tartja az arab közmondás és
hozzáteszi: nem tudhatod, mi javad
származik belőle.
Csakhogy én nem vagyok arab,
ezért a következő vasárnap délutánját
szántam rá, hogy mégis csak elcsípem. Csodálatos
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érakar

kentjük.

_ De még milyen! A k á r
torra adom
magam.
— Hogy nem ment soha férjben?
— Ugy, bogy utáltam a férfiakat,
rájuk se tudtam nézni
— Valami oka csak lehetett rá.
— Volt is. Nem vagyok én idevalósi, hanem debreceni.
Arvagyereh
voltam, az anyám összeállt egy •Juharossal*. az pedig megéhezett rám
és unszolt, amíg agy rúgtam a suömtclent hasba, bogy kettőbe görbült.
Erre megszöktem hazulról Szegedig
meg se álttam.
_ Ezért utálta a férfiakat?
— Ezért Mindje csak egyet akar.
— Magának soae mondtak asépa*
ket, Mari néni?

Igy esett hogy kirándultam kedvenc városrészembe,
Felsővárosra.
Kertes eleje van a házacskának, de
abban a tulajdonos családja lakik.
Keskeny udvaron kell végighaladnom,
hogy egy fűzfavesszőt osztályozó férfiút találjak.
áhítatos
béke a
nagykörúton
— Itt lakik a Mari néni?
sötétzöldek a fák, az ember Iába el— Itt, de nincs itthon.
vész az arasztnyíra nőtt fűben, a nap
— Mikor lehet megtalálni?
— Néha hét felé, de bizonytalan a cirógatóan süt és régi májusokat idéz,
járása, ma délután is már másodszor amikor szintén a csend csilingelt a
szivekben hol a megmagyarázhatatlan
ment el hazulról.
boldogság, hol a kétségbeesés meló— Ha lehet, megvárnám.
diájára.
— Tessék!
Az akác-sorok most vették fel a
Leülök egy .felfelé ivelő« falépcsőre, az vezet Mari néni szobácská- menyasszonyi ruhájukat ezren és ezjába, melynek husz centiméteres szé- ren sűrű fátyolba takarva. Méhikeleségft ablaka nyitva van. Ez a jele, futárok hozzák nekik az üzeneteket,
hogy nem tartózkodik a lakosztályá- vén okosok tanácsút rajongó szerelban, amelybe idegent még soha be mesek panaszos szavát de egyikre
nem eresztett Kérem szépen, ez ért- sem hallgatnak. Ez a pár nap az ő
hető is. Magányos hajadonról van a [kizárólagos tavaszuk.
Mari néni — természetesen —most
szó s ba valaki egyszer hajadon, a
kor csak mellékjáruléka ennek a hal- sem volt otthon, hát meglestem a
templom környékén. Szinte művészet
mazállapotnak.
— Miből él a Mari néni? — kez- volt kiemelni abból a varjuscregből.
amely útravaló érdemeket igyekszjk
dem a társalgást.
—. Azt csak ő tudja, feleli a füz- szerezni a sirhoz közeledtekor, levezefavesszős férfiú, tökéletes tudomány- kel vc a multat,
Egy letört ákácágat nyújtottam át
nyal osztályozva a lemeztelenített
vesszőket vastagságuk szerint. A vá- neki, végtére nő és láttam, hogy szereti a virágot. Most pedig ez as újros ad neki valamit.
donság.
— I g a z - e , h o g y 94 é v e s ?
— Arrafelé van dolgom a maguk
Egy sugár fiúcska, aki főidet ta
tájékán,
mondtam neki
menjünk
licskáz a virágos kert számára, közegyütt. Rég ismertem ilyen rendes
beszól
lányt, mint a Mari néni. Miodenki
csak tisztességgel emlegeti.
—Letaaad
a korából,
meri 96
— Tehetik is,mert az vagyok.
Hát hiszen Istenem, szép tőle.
— Sose jutott eszébe, hogy férjhez
hogy csak ennyire szerény. Ez a szab- menjen?
ványos két év, bár ismertem én
— Megvoltam én, hallja, annélkül
olyan özvegyet is, aki a tlzcs letaga- is. Gyerekkorom óta szolgáltam, főispánnál is voltam szobalány.
dási rendszerhez ragaszkodik.
— Melyiknél?
— Van-e valakije?
~ Én bizony elfelejtettem a
—- Senkije az Istenen kívül most
de később tőlük mentem a Gergely
huszárkapitányéhoz.
Annak a felesége unokája volt
a főispánnak, — mondom, összeadva
az adatokat. D á n t Ferencnek hívták.
—- Abbiz ai Honnan tudja? Csmerte?
— Víz előtt volt az még, Mari ném i n d e n m e n n y i s é g b e n kapható. ni, a világon se voltam. Mások beszéltek róla.
Patemally J ó z t a f u t ó d a
Oldalt rámnéz, feldeputál, de megvan már a bizalmi lánc-szem.
—- Mondja csak, maga igazán lány?
— folytatom.
füszerntgykereskedónól
— Az vagyok én!
— Virtígli?
5 z • g • d, F « k * t « s a » * u t c a 2 4, s x á m .

Akkor
is volt
tavasa
mit érzett belőle? Mert akárhogyan
forog is keserű leveben ez a világi
valamit mindig csak érez az ember.
Mintha tűnődnék égy pillanatig,
csak azután felel.
— Azt éreztem, hogy egyszer szél
van, máskor eső, vagy meleg, de •
dolog mindig sok.
Tisztás, értelmesen beszél.
_ Nagy erő kell ebhez, ballja-O
szülém!
_ Hát bennem megvolt. Nem kellettek és ezerszer ts nem kellettek.
Egy nevet említ a régi múltból
Érdekes, hogy arra emlékszik! Kö»«
életű férfiú volt, a felesége a csúnyaság veretlen olimpiai bajnoknője,
még ismertem mütörténelrai romjaiban, — mert hogy szavam ne feledjem. kellemetlen is volt, — ahányszor
boldogtalan szerelembe estem, csalt
őt bámultam meg és rendbejöttera.
Mindössze el kellett képzelnem, hogy
ilyen lesz egyszer a kőszívű ideál is.
Most az' mondja Mari néni.
_ . Szakácsné voltam náluk, hát
sokszor mondta az ur, hogy igy Marikám, meg ugy Márikám, kovártélyra teszlek én téged, egy kis házacskát
is iratok rád a rókusi tó környékér^
csak ne legyél olyan vadcsirke.
Pattogva fordul felém.
— Tuggya, mi lett a vége? Ott
hagytam a helyet, a fene az ilyen úrba.
— Az volt a baj, bogy ur?
— Egy-kutya az miad. A magamfajtája se kellett.
— Ezért maradt lány.
— Ezért 1 Semmi hijját nem érem
lom a férfinak. Láttam elégszer, mire
mennek velük a szegény kótyagosak.
Ma selyerakendők, holnap láhakapoák.
Mindig meg tudtam élni.
— Ma is?

I

Építészek!
Kátránypapir, szigeteié
és tetélemez
CSÓRJA

P a t k ó s

GYULA

— Ma is. Kevés keli az ilyen öreg
asszonynak.
— Ahá, mégis csak asszony!
— Azt csak ugy mondja az embea
az öregre, ba jány ls. Én pedig a*
vagyok és maradok.
Utunk véget ért, megérkeztünk.
Már nem kísértem be, a jó hírnévre
is illik adni valamit, folytattam utamat az ákácosban. Csukott apró ablakok mőgfil bekötött fejű öregasszonyok néztek kifelé, előttük a nylfot*
imádságos könyv. A levegőt nem engedték be a szobába, — vájjon mi!
láthattak, ha nem vették észre, hogy
odakünn tavasz van s ha nem hallják, hogy « virágzó akác annyi mesét mond, amennyi ezrek életénett
mcgméngezésér'e, vagy kiszinezésére M
elég volna? Istenem, olyan könnyen
mond birálatot harasztba fulladt májusok javíthatatlan álmodozója, de ho!
a bölcs, aki megmondja, kinek van
igaza?
RWJT RIPORTER

Sebestyén Jóxsef

központi fűtési és egészségügyi berendezések vállalata: legjobb anyagokkal továbbra is » legpontosabb
munkát végzi,
135

•Waiofc modá*
kifejeaő 9 T é r t l
nagy költői érzékkel megírva, milyen kár, hogy s nagy poéták rendesen rossz előadók. Költeményeit
ilovaa é» hatékony Juhász-kultusz virágzik ma b
oly
ásni kell, mert azok nem csak
a szlovákiai magyarság karébon
hangulatot adnak, hanem sok mélyItt régi nagy Magyarország tör- por. Jnhász Gyula akkor m á r or- séges gondolatot is rejtenek magukténelmi városai ngy élnek bennünk, saágofihírü poéta v o l t aki mint Ba- ban." Sza latnai Rezső ugyanitt utal
mirrt a gyermekek lelkében az apák bits, Tomiból a száműzött Ovidins- Reményi Józsefre, az Amerikában
meséi nyomán életrekelt ősök arc- kónt vágyódott a napsugaras Sze- élő magyar iróra, aki jó barátságképei, Mi, a trianoni Magyarország ged után.
ban volt vele és aki sok mindent
bajdani kis diákjai, sohasem lát- Bús Morva mentén árva, kis
tudna Juhász Gyula pozsonyi votuk őket de az irodalom, a történenatkozásairól
elmondani.
ValószíSzakolca.
lem olyan
nagyszerű körvonalak Emlékszel-e régi
nűleg e közlés alapján kereste meg
vándorodrai
arányait sejtették meg velünk, me- Ki itt tanyázott két keserű évet,
Kilényi Irma. a Jnhász Gyulalyek örök vágyat ébresztettek szi- És ifjúból bölcs, öreg legény lett.
mnzeum lelkes megteremtője, Revünkben utánuk.
ményi Józsefet levelével, aki válaszáKi szelek szárnyán
sóhajtottam
Pozsonyt csak egyszer láttam,
ban ezeket i r j a : „Hogy is találkozvissza.
(Pozsonyt, hová Csokonai Vitéz Mi- A Tisza táját vágyó
tam vele? Diák voltam Pozsonyban,
dalaimba.
b á l y vitte álmait, hol Beethoven
ő Szakolca n tanitott. Első novellaSzabolcsról azután néha mene„Halhatatlan szerelmese" élt. hol
kísérletemet a világháborúban elm t n y i békét kötöttek, ahol Széche- külni kellett; hova, merre! Po- esett Paál Balázs barátom küldte el
n y i István „felgyújtó az oltár sző- zsonyira, ahol
nekié szeretetet és jóakaratot sugárzó
ahol Petőfi birkózott a A vén utcákon szinte visszazengeti választ kaptam tőle. Magára vállal•szerénységgel,
Pozsonyt,
melyen A régi léptek kongó moraja,
ta első novelláim elküldését a buegy évezredes történelem kitörölhe- Széchvnyi járt Ut és hónán
dapesti „Héf-nek, amelyek meg is
tetlen nyemai élnek. Még látom a
merengett.
j e l e n t e k . . . Pozsonyi diák és njvárhegy ormán
omladozó várro- Amely nem volt, de lesz még valaha. ságiró koromban ismételten meglámét, a mosszcnezo Dómot, a Mi- Csokonait itt várta a déta,
thattam
Szakolcán.
Cellaszerft.
ftóly-torony finom vonalát, a késő Petőfit is és az a nyurga, méla,
szűk
szobában lakott, amelyben
n y á r i nap vakítóan kék egén; ér- Szelid diák. Reviczky, itt
j minden lehető és lehetetlen kérnem a Kiskárpátok hüs lehelletét,
mtrengett...
dést megtárgyaltunk; ö meggyőzőmely megingatja a dunaparti fák
„Ott merengett a Dana partján déssel és tudással beszélt, én hittel
eürü lombjait és barokk paloták
Juhász is. hogy azután józanul a és hiszékenységgel hallgattam. Aköreg.
kötelességre gondolva, visszaoson- kortájt nagy elragadtatással nyilatderűs, polgári házak között
jon Stakoleára, a hónapos szobába, kozott Babits Mihály Dante fordíkanyargó utcákon snhan frissítően
a macskaköve? Béka-utcában, ahol tásáról. amelyet tudtommal kéziratyégig és a város fölött hófehéren
Lehet, hogy utóbbi
estefelé végighajtják a tehéncsor- ban olvasott.
pompázó felhőket, amint délre kerkijelentésem
tévedés,
de igy emlékd á t mert a polgáriházak egyre
geti. Valaha a nagy magyar költő,
fogynak s egyre több és több a szlo- szem a dologra. Mikor bejött PoJnhász Gyula is a nagy elődök nyovendégem volt
vák parasztgazda, végig minden ut- zsonyba. többizben
m á n Pozsonyba el-eljárogatott feegyütt
jártuk
a
kávéházakat
s talán
cában, még a Fő-téren is", — irja
lejteni abba a Pozsonyba, ahol ha
Szalatnai Rezső, Juhász Gyula Sza- a nagyváradi „Holnap" atmoszféma Szeged nevét emiitik, mindjárt
kolcán cimü kitűnő
tanulmányá- ráját próbáltuk átvarázsolni a .kohozzáteszik: Juhász Gyula
városa.
ban. Tulajdonképpen ő a® első- aki ronázó város" polgárain kiegyensu
Juhósz Gyula 1912-ban Juháss Gyula-nyomokat keresett lyozott levegőjébe. Két jellemző
Az egyik
kériilt a Morva partjára,
Szakol- Pozsonyban. És talált is egy na- esetre emlékszem még.
cára, felettes hatóságának jóvoltá- gyon érdekes adatot, a Pozsonyi hogy öngyilkossági kísérlete után
történetében.
Juhász levelezőlapon értesitetfe hogy még
ból. Szakolca ódon. a mult nagy T o l d y K ö r
emlékeit lehelő város, hol valaha ngyanis 1912. október 27-én egy iro- él; a másik, hogy táviratilag közölMesszeségek
gróf Gvadányi József Lakott de dalmi esten, néhány versét felol- te velem Szegedről:
cimü
kisregényemről
megalkotott
ezük utcáin szorong a csönd, az vasta s ez alkalommal a beszámolóvéleményét.
Az
első
eset
azt igazolban
ezt
Írták
róla:
„Gyönyörű
gonunalom és lassan száll a kisvárosi

Juhász Gyula Pozsonyban

Egy leány,
aki mar mindent
olvasott
Nyelvünk izei gazdagon kiforrtak. A magyar szóból finom műszer
l e t t zajtalan sebességű gép, melylyel as iró elméje könnyen a l a k i t
hatja fogalmaút. De a lélek homályos vidékeit i» lágyan kiemeli mélyeiből költőink ihlete. Nyelvünkkel megmintázhatjuk a kővágó motorok pergő zaját s az udvar sarkában gubbasztó maroknyi szalmaszemét alig-alig zizzenő rebbenését.
Egyszóval nyelvünk ősi és modern,
erdei-mezei és városi, ázsiai és eur ó p a i Mi is ősiek és modernek vagyunk. európai magyarok. Mérnökök. üzletemberek, szántóvetők, költök népe. Bajokkal küzdöttünk mindig, Mükséggel, ingadozással, de
m i n d s meggyötrő dolgok között ott
élt • szellem is. Milyen nagy íróink
vannak, milyen nagy k ö l t ő i n k . . .
Ilyes gondolatokkal mutattam a
kölcsönkönyvtár
polcain sorakozó
könyvek között Melyiket vigyem
hasa. melyiknek a soraiból árad
értő sseretet intés türelemre. Melyik tanit
meg
keserűségeinkkel
évődni és melyikben nem lelnék
egyebet mint elmés és szívtelen kis
mondatok laboratóriumai preparátumát a szellem gyenge sóoldatá> a & amiket qgz számító elme ope-

rált 1:1 a veszedelmes
valóságból
könnyű szórakozás céljaira. Mennyi
könyv...
Közien beszélgetni szeretnék Piroskával, aki gazdája a sokezernyi
kőtetnsk, és tudja, hogy mit rejtegetnek a lapok. Nem sok szót válthatunk. mert a délutáni
órákban
szünet nélkül jönnek-menek az előfizetői. És figyelni kezdtek. Lám,
ez is érdekes, a könyvtárban, az olvasó. A kölceönyvtári előfizető, aki
havi egy pengő ötven fillérért mindent olvashat. Olvashatna szépet,
jót. ha akarna.
Fiatul nő áll a pult előtt ö elkeseredetten bizonygatja, hogy szeretne valami szépet, jót, okosat olvasni azonban sajnos, már olvasta
valamennyit Piroska fáradhatatlanul hordja és rakja elébe a kötelek e t végül már csak a létra tetejéről mondja az iró nevét ós a könyvcimeket A fiatal nő mindről határozottan állítja, hogy már olvasta.
Csodálattal nézek rá. Istenem, ilyen
fiatal és máris! Végül, mintha derengeni kezdene valami előtte, amit
talán m é g s e . . .
— Hallottam egyszer egy könyvről — mondja eltűnődve — az a
cime: Az ezred aszonya.
Piroska lesiklik a létráról ós
gyorsan elővesz egy könyvet Ennek a cime ugyan: A század aszszonya. Dehát — mint sok más esetbea v. es majdnem mindegy. I f j a

OÉI MAfiTAZflUSZír,
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80. jótckonycélu m. kir. állam- £ =
sorsjáték
s=
as
C

a^jmi

Jk

m

vsvmm

ronytfiawiy -

40.000 aranypengő

§

29.360 nyaramény
420.000 pengő értékben.
Nyeremények:
20.000 ar. P
10.000 ar. P = =
2*5.000 ar. P
4x2.500 ar. P
S
6x2.000 ar. P
33x1.000 ar. P
S
és még számos nagyobb és ki- EE
sebb nyeremény, melyeket mind s z
készpénzben fizetnek ki.

Húzós junius 8-án

|

Sorsjegy árak:
Egész: ar. P 3.0, fél: ar. P 1J0
=
Kapható osztálysorsjegyföelárn- g g
sitókná! és
dohánytőzsdékben. =

illlllilMIHililitlilitlIililllllllllllillllHiflintil
ja. hogy tragikus érzékenységében
sem felejtkezett meg barátairól, sót
a magamfajta
akkori kisérleteaő
irodalmat annyira becsülte, hogy
szegénységében sem sajnálta a távolságok áthidalásához szüksége*
távirati költséget-"

Reményi Józsaf
valószínűleg meg is felejtkezett arról a sikkről, melyet az egyik német nyelvű pozsonyi lapban irt Juhászról talán 1913-ban. Mivel a cikket kivágva őrizték meg. sem a lap
neve, sem a pontos dátum nem állapítható meg: , J u l i u s Juhász wohnt
in Szakolca und das iat
génug
wiehtig. Niemand wünsche es voa
mir. dass ich dieser Behanptung
eine Erklarung anfüge. Es soll gentigen; Julius Juhász der Poetwohnt in S z a k o l c a . . . (Julius Jnhász slavieche Demuth und
der

hölgy átveszi a könyvet és sietve szik. sokan ugy vannak a könyvvel,
mint az elhagyott szerelmes, aki a
távozik.
Többen várnak m á r sorukra. Az felejthetetlen kedvee vonásait tuegyik urat nagyon idegesiti. hogy lajdonságait keresi minden feléje
nincs semmi legeslegujabban meg- forduló arcon. Ezek az olvasók régi
keresnek, mert emléjelent könyv raktáron. Világért sem pillanatokat
megrögződött egyszer
akar m á s t csak vadonatújat Mind- kezetükben
egy, hogy ki irta, miről szól, az a egy regény hangulata, s azóta csak
fontos,, friss nyomdaszag áradjon ennek az egyfajta érzelmi megrena betűkből. És ő kapja legelőször dülésnek kliséjére készült olvasvágyakoznak.
Talán
kézbe. Kénytelen megelégedni
egy mány után
kölcsönykönyvtárbategnapelőtt megjelent könyvvel, ez- ezért járnak
ahol naponta cserélhetik a kicsinyzel mérgesen távozik.
Egy másik ur komoly, súlyos csenevész. napi érdekességü olvasolvasmányt óhajt. Már ott sorako- m á n y o k a t Amiket úgysem érdezik előtte sokminden, ami időtálló, mes megszerezni és megőrizni.
remek. Már negyedórája fontolgatZáróra előtt elcsendesedik
*
ja. melyik lángelme fényességével könyvtár. Most végre beszélgethevilágítsa be maga körül a boron tünk Piroskával a könyvekről. Ií-l
gós esti sötétséget Aztán hirtelen letve csak szeretnénk beszélgetni,
fordulattal megoldja
dilemmáját: de nem lehet. J ö n a fiatal lány.
egy detektívhistóriát
kaparint a aki már mindent olvasott az égvikezébe. P á r percig mentegetőzik: lágon. Hozza vissza a könyvet.
kivételesen ezt viszi magával, oly
-— Kérem, én már ezt is olvastam
fáradt jobb lesz egy iyen könnyű, — mondja mélabúsan. — Ebben *
semmi olvasmány. Megkönnyebbül- huszadik század asszonyáról
van
ten távozik.
szó. csak megtéveszt
a cime. Azt
Ezalatt egy idősebb hölgy a pul- hittem, hogy valami olyan história
ton heverő könyveket
lapozgatja. van benne, ahol egy asszonyba egy
Mindegyiknek elolvassa az elejét és egész ezred szerelmes. Most m i t foa végét Csalódottan teszi vissza gok olvasni!
őket és busán mondja, egyik se
Piroska megint eléje hordott egy
olyan, amilyet szeretne. Mert ő halom k ö n y v e i A könyvtár kinolyat szeretne olvasni, amilyen a cseit: prousti bonyolultságokat, gi
Die Kathrxn wird Sóidat cimü re- dei élményskálákat, máraii hzóarchigény v o l t Egy másik nő hasonló tektúrákat, móriczi zsellérbánatot.
kiyán&ággal jelentkezik. &SK iái-. _ fitt togaxwnlt az irodalom vö*-.

tt
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Rí! ellenőrző pénztárgép
vagQoitánotf őre.

ILindedruck.) Aztán a szerző leírja
a lakosokat és igen szomorú képet
fost az ottani állapotokról, hogv ez- Ellenőrzi minden bevételét, hiteltéfelét, igy Önnek évente sokezer pengőt
Felvilágosítással készséggel rendelkezésére áll:
zel is kiemelje azt a
jelentőséget, takarít meg.
mo.'yet a nagy költő a kis városnak
otí tartózkodásával adott Kilényi
Jrrua
Jubász-muzeumában
van
azonkívül még egy másik kivágott a meg nem értőkkel a kicsinyeske- jelenő A Mi Lapunk eimü ifjúsági
cil k Juhász Gyula. Paál Balázs ás dőkkel, a filiszterekkel.'" Paál Ba- folyóiratban, még pedig a márciusi
<•0 7 levele eimniel (valószínűleg 1912 lázs szerepelt a Toldy-JKör máso- számban, irt egy kis cikket és ő volt
vei érőik melynek pontos dátumát dik irodalmi matinéján, melyre Ju- az, valamint közvetlen baráti köre.
és származási helyét hasonlóképpen hász Gyula is szeretett volna el- aki ebben az időben először nyilatlehetetlen megállapítani.
A eikk mónni, de nem tudott. I g y aztán kozott Juhász Gyuláról „a szeretet
áradozva beszel J u h á s z Gyuláról és levelet
intézett Paál
Balázshoz, és az elismerés
teljes
hangján."
P a á l Balázshoz (fiatal költő, 1915- melyben inkább
Reményi József Időrendben
Mártonvölgyi
Lászlóben az orosK hartéren elesett) inté- novellás
kötetéről van szó, sem- nak, „ Z a r á n d o k úton" a Kárpátok
zett, levelét Reményi József novel- mint Paál Balázsról, a levélben ke- alatt cimü müvében Magyar poéta a
lás kötetével kapcsolatban.
resztülérződik a Paál Balázst illető Morva
partján
cimmel
találunk
„Ugy kis figyelmet kérünk, ked- vigasztalás, elismerés, szeretet
egy érdekes, Juhász Gyula felvidéves, csöndes sokszor pozsonyi köki tartózkodásának költői emlékeit
zönség. E g y kis figyelmet kérünk,
Von még ezenkivü', átfogó tanulmányt.
egy
irodalomtörténeti fontosságú
A Pozsonyi Uj Hirek 1940. húsvéti
ugyanebből az időből származó híreseményről számolunk be, melyet
lapi emléke Juhász Gyulának. Szin- számában L. Kiss Ibolya, amint a
meg kell ballant még
olyanoknak
tén kivágott cikk. Talán 1913. már- cikkből kitűnik, valaha Nagyvárais. akik különben ugy járnak, hogy
cius 27-ről a Nyitra. eimü napilap- don a költő tanítványa volt, emlémindkét fülükben vatta van. Hekedves sorokban
ból. A Hegyenvölgyön
cimü cikk kezik meghatóan
tekkel ezelőtt Pozsonyban volt Juismeretlen szerzője elmondja, hogy volt tanáráról, Juhász Gyuláról.
hász Gyula a fiatalabb magyar irói
Azonbar Juhász Gyula tiszta kölSzakolcán j á r t s ahogy végigment
generációnak egyik legkimagaslóbb
a csendes főutcán, eszébe j u t o t t tészete nemcsak a magyarokat, haalakja. A „holnapon" irány meginhogy élt. abban a ..határszéli törté- nem a szlovákokat is megihlette.
dítója. Azok kedvéért azonban, akik
nelmi emlékkel ragyogó, történelmi Különösen Lukács B. E m i l foglalirodalmi értekek megállapítására a
emlékeket visszahozó
városban a kozott Juhász Gyulával. Szlovákra
m. tud. Akadémia
kompetensebbmai magyar poézis egyik legna- lefordította a Vigasztalásul, a Zene,
nek tartják, közöljük, hogy ugyangyobb alakja is. a finom kon- a Deo ignoto, az Augusztus és Niet
ez a Juhász Gyula nyerte meg taJuhász-költeményeket,
templócióju, reneszánszlelkü, decens sche cimü
valy az Akadémia
Vigyázó-diját.
hangú filozófus költő: Juhász Gyu- melyek az Elan és a Tvorba cimü
Kedves, sok csöndes sokszor tunya
la." És szeretett volna hozzá elmen- legelőkelőbb, finom kiállítású fopozsonyi közönség, most m á r ugyeni, szeretett volna „vele csak né- lyóiratban jelentek meg. A művébár meg vagy győződve Juhász
átültetett
Juhász
hány szót váltani, hiszen a Holnap szi fordításban
Gyula költői
nagyságáról! Ez a
köteteitől
kezdve minden
verse Gyula-versek, amint a fordító managy poéta megjelent a Toldy-Kör
nagyszerű
gyönyörűségeket, lelki ga is mejegyzi, igen nagy sikert
•felolvasó asztalánál, bogy a pozsoélménnyé váló
szépségeket adott." arattak a szlovák olvasók táborát yi közönséget szcmtől-szembe lásban.
íme egy csokorba szedve .Tubász
sa s az őt viszont személyesen megAz Elan-ban (1940- j a n u á r 7.) Luismerje. s megtette egyúttal azt is, Gyula régi pozsenyi emlékei, mehogj nagyon vergődő poéia-társa- lyek az utóbbi tíz esztendőben újra kács Emilnek Juhász Gyuláról egy
ságba. lelket, életelixirt öntött." Ez- életre keltek és hosszú szünet után igen érdekes tanulmánya is megjeegyenes folytatása
lettek annak a lent, melyben a költő irt a költőről,
után a fikk irója Paál Balázst
melybe a még pedig az a költő, aki nagy felmélyen járó" költőt méltatja, „aki Juhász Gyula-kultusznak.
Pozsonyban kiizködött napról-napra magyarokon kivül a szlovákok is készültséggel Juhász Gyula világbelekapcsolódtak
és legalább Ju- irodalmi helyét is próbálja meghahász Gyula költészetében
megbé- tározni. Szerinte ,.a magyar lírikukélve és a magyarokkal egyetértve sok közül talán senki sem állt oly
gn s levegőbe, az ürességbe. Pirosa költő művészetének
megveszte- közel a nagy francia dekadensekka a létra tetején egyensúlyozott és
gető szépségű varázsának dicséreté- hez. közelebbről Verlaine-hcz, m i n t
monc ta a cimeket. melyek mögött
Juhász Gyula. Átérzi az emberi élet
ben egymásra találtak.
,vérző szív. komponáló rutin, valódi
üresegét és hiábavalóságát, a lemély ég és bölpseség. a megfeszült
szükséget, a
M a Pozsonyban sújtó és lelketölő
érteh uí izzása, az álhatatos szellem
Baudelaire-i minden dolog és minlapult. A z ifjú" lány a fejét ingatta: Szalatnai Rezső a poétalelkü, meden ország
tompa, magárahagyanem azt se, ezt se. M á r olvasta.
legszívű
gimn. tanár
foglalkozik tottságát. Minden ország hasonló
Piroska hangja Csattogott. Már sok szeretettel és hozzáértéssel Ju- hozzá: halott és mételyezett lelké-nem kereskedői ügybuzgalom mii- hász Gyula költészetével. Azok közé
ben kavarog az örvény, amely elől
[ ködött benne. U g y állt ott a létra to- tartozik, „akik évek óta tudták,
nincs menekvés. A végzetszeriiség'tejón. m i n t h a a
kölcsönykönyvtár hirdették és megírták, mily igaz és
nek ebből az érzéséből fakad fejlő'üzleti területéről a lírába való vá- nagy költőnk volt Juhász Gyula."
dése további folyamán Juhász Gyugyódás emelte volna a magasba és Több cikket, glosszát irt róla, legla az egész
szenvedő
világgal
ott fennhangon, lelkes hangszere- szebb verseit közölte, hogy a szloegyiittérző lélekké. E z az együttérléssel. majd dühösen
varázsigéket vákiaiak megismerjék azt a mazés válik költészete rugójává. Saját
kiáltott volna az ifjú lány felé. Az gyar költőt, aki a felvidéki t á j mémély kétségei közepett az emberi
csak a fejét ingatva
jelezte, hogy iabujávai annyira rokonnak érezte
hibák özönének láttán áthatja őt
semmi vágy nem ébredt benne a magát. Szalatnai Rezső egyik legegy
jámbor érzés, a részvét ezzel a
malaszt, a poézis után,
szebb,
meghatóan szép és finom nyomorult
földi
veszödéssel; az
1
Piroska, mint egy haragvó an- tanulmánya, „Juhász Gyula Szakol- együttérzés az emberekkel és dolgyal nézett le rá a létra tetejéről. cán", amely rendkívül érdekes és
gokkal egyaránt, sőt a sajátmaga
vEgy pillanatig arra gondolt, hogy értékes adatokat nyújt a Juhász
iránt érzett részvét. Ez az együtta kezeben levő könyvek valamelyi- Gyula-kutatóknak.
E tanulmánya érzés aranyozza be az életét, ez a
két odavágja n fiatal hölgy fejéhez. megjelenése után juttattak el hozzá
világon az egyetlen érték, az egyetAztán ránézett az órára, háromne- egy talán ismeretlen Juhász Gyulalen tartalom az ember szivében, az
gyed hat volt. Gyorsan lejött és kéziratot, melyet egy kis vonatozott
egyetlen mindenért való kárpótlás.
nyájas
mosollyal
rátukmálta
a füzetből téptek k i :
Ez az az érzés, amely megbékít és
fiatal lányra a Bécsi tejesasszonyt.
kiegyensúlyoz. Ez Juhász
Gyula
192*.
január
l
én
Ö ezt is olvasta, dc azért megörült
sokat emlegetett
kereszténységgel
WEICHERZ
ILONKÁNAK
neki.
,
való rokonsága. Nem valami harA szépségnek és a
fiatalságnak
— Ezt érdemes le^z mégegyszer
cos, kereszténység e z . . . nem is Ady
elolvasni — mondói ta és megeny- A január is csak tavaszt jelent,
állandó tudatos istenkedése. hanem
S az öregséget és szomorúságot
hülten távozott
az Istenhez való felfohászkodás, saUgy
nézik,
mint
egy
messze
idegent.
Amikor elment Piroska gyorsau
j á t sebeinek a Végtelen előtt való
Szalatnai Rezső egyébként már
bezárta utána az üzletet.
még nyíltabb mutogatása.
Inkább
József
Jolán.
1929-ben a Losoncon egykor meg-
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filozófia pantheizmus ez, mint * soros értelemben
vett
kereszténység . .
Lukács Emilen kivül még Garzuly
Gyula fordított Juhász Gyula verseket, de német nyelvre és igen
nagy sikerrel. A m i n t hírlik, a kő
zel jövőben egy Juhász Gyula antológia jelenik meg német, nyelven.
Nemrégen, amint az Arany János
önképzőkör pozsonyi estjének műsorából kitűnik, Juhász Gyula Pozsony
cimü
költeményét
Szabó
László V. o. t. tanuló szavalta, sőt
a nagy magyar költök arcképcsarnokába. Juhász Gyuláét is felvették.
Vida Zoltán gim. tanuló
rajzolta
meg és az ünnepségen kiállították,
í m e Juhász Gyula múltja és jelene
Pozsonyban.
Jóleső érzés tudni, bogy mull ban
is voltak barátai, jóleső érzés, hogy
a jelenben is vannak, ha Szegeden
kevesebb számmal is, mint bárhol
a régi Nagy-Magyarország területén.
Költészetének
bűvös
muzsikája
egyre több tisztelőt hódit meg magának. mert benne az a fájdalom zokog, amely örök és minden érző es
szenvedő emberé marad.
MADACSY LÁSZLÓ
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kozmetika"
I f i lilllIIHI IIIIIIII IBI IIIIIII II.
A Kőzi kozmetikáról
(Folytatás.)
Legalább 10 percig
feküdjünk
nyugodtan a kádban, utána következik a. zuhanyozás, majd
pedig
erös törülközés frotir keudövel. Törülközés után a bőrt be.puderezzük,
utána feküdve néhány percig pihenünk. A fürdő utáni piheués egyik
legfontosabb szépítőszere a nőnek.
Fésülködés előtt a hajat akár rövid, akár hosszú, mindig kefélni
kell, mert csakis igy kaphat a h a j
szép fényt és felesleges a zsírozás,
hogy fényes hajat kapjunk. M i n d i g
a homlokról kifelé, felfelé kell a hajat kefélni. Csak a kefélt haj lehet ápolt.
Jótékony hatással vau a női szépségre a gondos arcápoláson
kivül
még az altatószerek nélküli sok alvás, semmi vagy csak nagyon kevés alkohol élvezete, sok testgyakorlat, hogy az izmok frisek és ruganyosak maradjanak.
Kétségtelen, hogy fontos a testsúly ellenőrzése, de ne legyen mánia
a nőknél a tcstsnly állandó mérése,
hogy vájjon egy dekával több vagy
kevesebb-e a súly. Nem szabad osak
a kalóriák és a dekák szerint élni.
mert ez csak arra jó, hogy tönkre
tegye a nők idegeit.
R.. O.-né.
KOZMETIKAI ÜZENETEK:
B. Zsuzsikának. Levél a kiadóhivatalban.
Vidéki. Az a kérdés, bogy zsiros
vagy száraz természetü-e a b a j a és
bogy viszket-e a fejbőr!
Közölj*
egyben velünk eddigi hajápolását.
Szegedi előfizető. Semmiféle pótanyagot ne használjon. Ceak árthat vele arcbőrének,-

— t'zenei Oroszországból. A164/87.
— A kereskedelmi miniszter MM- Ö E f M A f i T A k ó H S T I A O
számu :.ábor postáról Murvai Menyhért vása a gépkocsitulajdonosokhoz. A ke V A S A R N A P , 1943 május 1A
honvéd a Délmagyarország utján sze- reskedelmi miniszter felhívja az érderetetteljes üdvözletét küldi feleségének, kelteket, bogy a gépjárómüveknek guszüleinek és testvéreinek, valamint az miabroncsokkal együtt történő elideegész rokonságnak s minden ismerősé- genítésére vonatkozó 2380—1941. M. E.
Nók tiszta teintjüket wafcM*
nek. Közli, hogy jól van, egészséges s számú rendelet alapján benyújtott gépcsak annak köszönhetik, hogy
S x t g t d l utmutató
kéri, hogy Írjanak minél gyakrabban. kocsiátirási kérelmeknek minden egyes
emésztésükre kellő figyelme*
A Somogyi-könyvtárban
és az
(ordítanak. Kitűnő hatásával
— Orvos hir. Dr. Fábián Lajos esetben tartalmazniok kell az eladó és
Önnek is m
ij-vw
egyetemi könyvtárban vasárnap és szemész-szakorvos rendelőjét megnyi- a vevő foglalkozását, pontos lakcímét,
használ a V J ^ A v V S B l
ünnepnap kivételével könyvtárszol- totta Kárász-utca 9 szám, I. alatt. a gépjárómü forgalmi rendszámát, a
gálat.
Rendel: délelőtt 12— l-ig és délután megkülönböztető »E* jelzés engedélyeA városi múzeum egész évben 3-5-ig.
,
222 zési számát, a gépjárómühöz tartozó
nyitva.
—i A meptők hirei. Szombaton regDr. V á m o s s y József Somogyite és elidegeníteni kivánt gumiabroncsok
Szolgálatos gyógyszertárak: Lein- lep IV. u. 152 sz. orvos harctérről gyártmányát és gyártási számát, va- gel 9 óra tájban súlyos baleset történt
singer* örök, k. dr, Tukats Sándorné visszatérve újból rendel.
213 lamint a vevő részéről az üziembentar- a Pusztaszeri-utca 9b. számú házban.
Horváth Mihály-ntca 9„ Pésa Balázs
Dr. Lantos György rendelését Ki- tási kérelem indokolását. Ha a bérau- Az itt lakó Jákob Lajosné Huszár AnKálvária-utca 17, dr. Kocsis J . En- gyó-u. íi. szám alatt ismét megkezdte. tós (bérfuvarozó) kiván személygépdréné Földműves n. 17, Selmeczi Bé- Rendel délután 3-5-ig. Telefon 23-19. kocsit vásárolni, az érvényes iparen- na 70 esztendős asszony vizforralás
la Somogyi telep I X . n. 489.
— A Leventeegyesületek Országos gedély! is köteles a folyamodványhoz közben a tűzhelyről kihulló parázstól
Városi Szinház; délután én este.
Közpon tja ifjúsági színműpályázatot csatolni. A tehergépjárómüvek átirási összeégett. A mentők az idős asszonyt
héttön este: M a r i e a g r ó f n ő .
irt ki. A Leventeegyesületek Országos kérelméhez csatolni kell a forgalmi súlyos állapotban a közkórházba szálMozik műsora; Belvárosi Mozi:
Közpon ja az egészséges magyar ifjú- engedélykönyvet is. Ezeknek az ada- lították. — Szombaton délután fél ketA megbélyegzett
asszony,
sági színjátszás fellendi ése érdeké- toknak hiánya vagy pontatlan megKorsó Mozi: K é s ő . . , Széchenyi
tő tájban a Torda-utca 1. számú bás
ben egész estét betöltő színdarabokra, adása a kérelmek elbírálását hetekkel
Mozi: F r n t k n ,
padlásáról leesett Pataki József 13
késlelteti.
egyfelvonásosokra és színpadi játékok—
A
bútorüzletek
a
nyári
hónapokéves
diákfiú. A mentők combcsontfőra
pályázatot
hirdet.
Pályadijai:
egész
—«o®-ban délután 2 órakor zárnak. F. bó réssel a közkórházba szállították.
estet
betöltő
színdarab
1000
pengő,
röAZ ELSÖTÉTÍTÉS KKZDETB
vid szildarab 500, színpadi játék 500 15-től kezdve a bútorüzletek a nyári
ESTE KILENC! ÓRAKOR,
_ Kerékpárgumiüzért fogott a rendpengő.
Ezenkívül a 3—3 legjobb müvet hónapokra szokásos és bevált osztat
IFÉOE REGGEL ÓT ÓRAKOR.
őrség. Faragó Gyula 30 éves, Szentelső kiadásra a szokásos szerzői dij lan munkaidőt ismét bevezetik és üzháromság-utca 31. szám alatt lakó
—«o°fizetésével megvásárolják- Pályázati leteiket reggel 7 órától délután 2 óráig
fodrászsegédet tet'enérték, amikor B.
tartják
nyitva.
234
«— A szegedi volt haditengerészek feltételek: a Levente Hírközpont jelen_ Értesítés. Szeged szervezett mun- Szűcs Jánosnénak 16 pengő helyett 41
fimtepeége as otrantói csata évfordu- tése szerint: a pályamüveknek tárgyát
pengőért adott el egy külső kerékpárlóján. A Magyar Haditengerészeti a leventeéletből, a magyar történelmi kássága közli, hogy május 16-án, vagumit. Rendőrségi kihallgatása után
Egyesület »Árpád* elnevezésű szege- múltból, a hagyományos múltból vagy sárnap este fél 7 órakor a Tisza-szálló
di helyicsoportjának tagjai a dicsősé- a népi életből kell menteni. A díjazott nagytermében József Attila müvészes- átkísérték az ügyészségre, ahol letarges emlékű otrantói tengeri csata darabol első kiadási joga a Levente- tet rendez, amelynek műsorán Hont tóztatták.
38-lk évfordulója alkalmával ma, va- egyesületek Országos Központját illeti. Erzsébet énekművésznő, József Jolán
— Katolikus Nővédő Egyesülői
sárnap délelőtt 10 órakor a fogadalmi A müveket a papir egyik oldalára Ír- irónő, Kállay Gyula iró, Gerő Ilona sza- közgyűlése. A szegedi Katolikus Nőtemplomban szentmisén vesznek részt. va, gondosan csomagolva, jól látható valómüvésznő, Ascher Oszkár szava- védő Egyesület május 19-én délután
Mise ntán a helyi csoport tisztele'heli •Szinda -abpályázat* felírással ellátva jóraüvész és a Szegedi Munkásdalegy- fél 5 órakor, határozatképtelenség
elnöke, dr. Vidakovich Kamillo egyeLeventeegvcsületck Országos Köz- let szerepelnek. Karnagy: Dominkó esetén ugyanaznap délután 5 órakor
temi tanár, volt fregatt-orvos, az ot- pontja címére Budapest V., Alkotmány- János, az énekszámokat zongorán ki- tartja XXXIV. évi rendes közgyűlérantoi tengeri ütközetben hősi halált u'ca 5—7. kell beküldeni. A szerző ne- séri Vörös Margit. Minden jegy elkelt. sét Korona-utáai székházában, amelybalt haditengerész bajtársak tisztele- vét és eimét jeligés borítékban kell Kérjük a közönség pontos megjelené- re az egyesület tagjait ezúton is megtére és emlékére elhelyezi a csoport mellékelni. A jeligét a mü első olda- sét, miután az ajtókat az előadás hívja.
kegyeletf koszorúját a Hősök Kapujá- lán is fel kell tüntetni. Pályázati ha- megkezdésekor lezárják.
_ Megint letartóztatták
orgazda*
nál az ismeretlen katona szobrán. táridő: 1943 október 1.
— Házibetegápolási tanfolyam. A
ságért Tápai Mihálynét. Dr. T ó t h
Felszólítják a volt haditengerész bajMagyar
Vöröskereszt
fiókja
rendezé__ Vallásbölcseleti szeminárium. A
László tőrvényszéki egyesbiró szerdán
társakat, akár tagjai az egyesületnek, vallásbölcseleti szeminárium
hétfőn sében 17-én délután 5 órakor nyílik tárgyalta Ú j v á r i
Erzsébetnek, a
akár nem — volt haditengerészhez il- este 7 órakor eszmecserével kapcsola- meg a házibetegápolási
tanfolyam,
lően — minél nagyobb számban, csa- tos elöíidást tart a Dugonics-tér 12. amelyre jelentkezni lehet aznap Ko- somogyitelepi >sürgönyös< tolvaj orládtagjaikkal együtt jelenjenek meg a szám alatt. Előad Majtényi Béla »A na-utca 18 sz. alatt, az irodában dél- gazdájának, T á p a i Nihályné 64 éves
szentmisén és a koszom elhelyezés- szentírástudomány alapelvei* cimen. előtt 9—12 és délután 2 - 5 óra kö- somogyitelepi zsibárusnak a bűnügyét,
ítélethozatalra azonban nem került
nél. Találkozás háromnegyed 10 óra- Belépődíj nincs, érdeklődőket szívesen zött.
sor, mert az öregasszony nagy sopánkor a Dóm-téren, a f,sonkatoronynál. látnak.
— Halálozás. Rácz Mihály kőműves kodások közepette azon bizonykodott,
Formasapkával és sötét ruhában. Egv64 éves korában hosszú szenvedés hogy nem terheli lelkiismeretét sem_
Elitéit
árdrágító.
Zolnai
Pálné
uttal ezúton közli az egyesület, hogv
u'án május 15-én meghall. Temetése mi bűncselekmény, jóhiszeműen vette
cn évi rendes közgyűlés a következő, Lippai Mária 42 éves Szeged-Fehértó
17-én délután 4 órakor lesz a felső- meg a ruhanemüeket Újvári Erzsébet-'
254.
szám
alatti
lakos
a
mult
év
júrészben kiegészített tisztikart válaszvárosi Gyevi-temetőben.
245 tői és fogalma sem volt róla, hogy *
liusában
a
burgonya
kilóját
a
megtotta' meg: elnök: Fodor Dezső, alel— A vidéki nagyvárosokban is be- leány lopott holmit kinál eladásra. A
nök: Szüts József, titkár: Hinek Fe- állapi'olt ár helyett 50 fillérért adta.
mutatják a Haditudósító kiállítás*- Bu- törvényszék bizonyitáskiegészités círenc, Ipénztáros: Ónozó Szilveszter, Ügyében szombaton tartott főlárgyalást dr. Szarvas János törvényszéki ta- dapestről 'jelentik: A budapesti Viga- mén einapolta a tárgyalást azzal, hógy
ellenőr: Osváfh Sándor.
nácselnök mint törvényszéki egyesbi- dóban rendezett Haditudósító Kiállítás a legközelebbi tárgyalásra elővezette
_- Megszervezik Szegeden a Kato- ró. A tanú valomása alapján megál- az eredeti terv szerint május 12-én a lopásért már kétévi fegyházra ellikus Tisztviselőnők Szövetségét. A lapítottá bűnösségét és árdrágító visz- zárult volna. A látogatók nagy száma itéit és büntetését töltő Újvári ErMagyar Katolikus Nőcgyesületek Or- szaélés vétsége miatt jogerősen 200 miatt azonban szükségessé vált a ki- zsébetet is a bőrtönből, valamint kiállításnak május 20-ig való meghosz- hallgatják a nyomozást végző detekszágos Szövetsége elnökének képvise- pengő pénzbüntetésre itélte.
szabbi'ása. Több vidéki város vezető- tiveket is, akik elölt Tápainé első vallője május 18-án délután 7 órakor
_ ANYAKÖNYVI HIREK. Az eltartandó ülésen szervezi meg a Kato- múlt hé en született 27 fiu és 31 leány. sége azzal a kéréssel fordult a haditu- lomásában beismerte, hogy tudott a
likus Tisa'riselőnők Szövetségét. Az Házasságot kötöttek: dr. Prágai Béia dósító osztály parancsnokságához, hogy megvásárolt holmik származásáról, A
ülést a Szegedi
Katolikus Nővédő Mihály és Szelényi Julianna, Ábrahám a kiállítást más városokban is rendez- legközelebbi tárgyalásig a törvényscék'
ideiglenesen szabadlábra helyezte az
F.gyesülét székházában tartják és arra András és Horváth Mária, Mák Már- zék meg
Két hónapot kapott a mozijeggyel öregasszonyt, aki azonban nem sokáig
szívesen látja az egyesület elnöksége ton és lenőffv Rozália, Körösi Gyula
a katolikus tisztviselőnőket.
szabadságot, mert »iág
ós Lobczár Mária, Roslás Sándor és üzérkedő papucsosegéd. A Széchenyi t élvezhette
előcsarnokában az őrszemes'csütörtökön ismét előállították a de— Jelvényt kaptak a hadiárvaleven- Budai Piroska, Szálkái Mihály és Var- Mozi
ték. A hadiárva leventeifjak részére, ga Erzsébet, Nagy Pál és Csengeri Ju- rendőr tettenérte Kazi Ferenc Fekete- tektívek, mivel egy ujabb feljelcMésn
akiknek édesapja a jelenlegi háború- lianna, Csonka József és Szabó Rozá- sas-utca 29. szám alatt lakó papuesos- bői kifolyólag szüksége mutatkozott
ban a hazáért hősi halált halt megkü- lia, Kasza Lajos és Boros Julianna. segérlet, amikor mozijegyekkel üzér- annak, hogy őrizetbevegyék. KidtriiU
lönböztetésül és kitüntetésül hadiárva- Börcsök Ferenc és Juhász Anna, Nagy kedett. Kivárta a pillanatát, amikor a ugyanis, hogy Tápainé már máskor Is
jelvényt rendszeresítettek. A hadiárva- Dezső és Szélpál Etelka, Mellár Sán- pénztárra kitették a »minden jegy el- vásárolt Újvári Erzsébettől lopott holteventejebeénr alumíniumból és tom- dor és Csonka Ilona, Rácz Gábor és kelt* táblát és akkor a jegyekért to- mikat és egyéb, régebben bejelentett
bskból készült, 22 mm átmérőjű, kör- Csókási Hona, Szögi József és Nagy longó tömegben akcióba lépett. Jelen- lopásokból származó tárgyakat i» '*•
alaku. Fekete zománcszegélyü, belső Margit, Pigniczki László ég Szeri Er- tős felárral árulta a jegyeket és meg- láttak a lakásán, sőt egy mosónő befelülete fehér zománc, közepén a szí- zsébet, Lukács Imre é s Biltsik Etelka, motozásakor 17 eladatlan jegyet, to- jelentette azt is, hogy tudomása van
nes
levente
kettőskereszt, felette Fejős T bor és Szekszárdi Terézia, Csö- vábbá a jegyek árából befolyt jelentős arról, hogy Tápainé háromnegyedkiló
• Apámat adtam*, alatta »A hazáért* mör Károly és Csikós Hona, Szélpál összeget találtak nála. Dr. Szarvas Já- aranyat is rejteget, amely szintén gyatanácselnök mint
árdrágitási nús körülmények között került a birfelírással. A jelvényt a leventék egyen- József és Kovács Piroska, Szélpál Im- nos
ruháján, a leventezubbonyon és ingen re és Domonkos Etelka, Szabados Ist- egyesbiró szombaton árdrágító visz- tokába. A detektívek az aranyat ugyan
a jobb felsőzseb ránca közepén, köpe- ván és Matuszka Margit. Elhaltak: Si- szaélés vétségében mondotta ki bűnös- eddig még nem találták meg'és Tapsirven a jobb mell közelién, mig polgári mon Rozália 5 éves, Zámbó József 14 nek Kazi Ferencet és kéthónapi fog- né tagadja, hogy valaha U ennyi súhHönetben a kabát bal kihajtásán a özv. Kcvács Istvánné 64, Parfenschta házra itélte. A vádlott védője felleb- lyú aranya lett volna, a többi tárgomhlvukban viselik.
ger Lajos 86, Varga Mátaás 29, Nyer- bezést jelentett be az itélet ellen, a gyakra vonatkozólag azonban részben
ges Mária 18, Kőszegi Zoltánná 26,Fá- vádlott azonban meg akart nyugodni beismerő vallomást tett. A részbeni
tyol Julianna 30, Gyarmati Mária 9 és kérlelni kezdte az ügyvédjét, bogy beismerésnél is súlyosabban esik lathónap, Szél János 43, özv. Németh La- nyugodjék bele öt is. Az itélet végre Is ba az a körülmény, hogy a házkutatás
josné 67, Csiky Bertalan 51, Nóvé Má- ioyerős lett.
alkalmával Tápainénáí talált holmiktyás 77, Tóth Margit 22, Gábor Mária
ban több betörése® lopás károsultjai
64, Bognár József 26, Balogh Alajos
Jókarban levő Singer sUHyesztős a legnagyobb határozottsággal felis71', Schi Ilin ger Kálmán 67. Gál Antal
merték a tulajdonukat. Tápainé szom76. Knazoviczki Elemérne 59, Gavallér
baton átkísérték a királyi figvészségre,
Győrgyué 63, Kocsis József 52; Rácz
ahol ismét előzetes lelartéztatásh*
BERTA JÓZSEF órásmesternél 8*« Mihály 67 éve$ korában.
Tápéi utca 15.
242 helyezték.
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O e T M A*GY 'A R O R S Z Á G
t A S A R N A P . 1943 május 16

— Árdrágítót fogtak a közellátási
isüenörök. Szilágyi Mihályné 55 éves
Tompa-utca 7. szám alatt lakó piaci
lojtcnv'károst szombaton délelőtt letrtenérp1': a közellátási bivalal árellenáirei, i ; iikor a Tisza Lajos-köruti piaron a piis túrót 42 fillér helyett kilónkint 70 fillérért árulta. Előállították a
rendőr: égre. ahol kiderült, hogy Sztlágyin/i a Rartha-cukrász ellen indiitott ár (rágítási perből kifolyólag jogerősen 1000 pengőre Ítélték. SzUágvinét mést visszaeső bűnösként kezelik
'és árdrágító visszaélés bűntette címén
indult meg ellene az eljárás. A rendőrség szombaton átadta az üzérkedő
piaci árust nz ügyészségnek, amelynek
fogházában várja meg bűnügyének a
jövő béten sorrakerülő főtárgyalását.

SPORT
Magyarorszáf—Svájc válogatott futballmérközés
Első mérkőzését, játssza az idén
a magyar válogatóit csapat ma, vasárnap Genfben Svájc válogatott
csapatával. Talán nem is lesz több,
de ha meg is valósul a további
nemzetközi program- a holnapi mérkőzésnél érdekesebb és jelentősebb
meccsre már csak a háború után
számíthatunk. Soha som volt lebecsülendő ellenfél a svájei csapat,
amelynem egy ízben szerzett kellőmetlen meglepetést, de minden alkalommal komoly ellenfelünk volt.
Bizonyára az lesz most. is, csapa-

SZÍNHÁZ
A berlini O p e r a szóló táncosnőinek szereplése Szegeden
Május 24-éu nem
mindennapi
•flűvósz eseményben lesz része a
szegedi közönségnek: ezen a napou
Szegeden
vendégszerepelnek
a
Hoepfner nővérek, a berlini Opera
szólótáncqenői. Hoepfner Hédi és
Margói több budapesti fellépésre
ikaptak meghívást és budapesti tartózkodásukat használja fel arra a
ezegedi Német Intézet, valamint a
tVárosi Színház igazgatósága, hogy
az európai hírű
szólót áncosnökot
szegedi szereplésre megnyerje. A
Hoepfner-növérek. amint
értesülünk szép műsorral jöunek Sze
gedre.
u
—oOo—
,
BBTI MÜSQR:
^Vásárnap délután: Marira grófnő
KRpndes helyárak).
iVasárnap este: Marira grófnő.
Hétfőn este: Marica grófnő (MunIcáselőadás),
Keddén este: Mária főhadnagy (Huszonötödik jubiláris előadás).
Szerdán este: Aimée.
Csütörtökön este: János vitéz (II,
hemutatótjérlet).
| Pénteken este: Rigoletto (I. bemulató bérht).
Szórni) it délután; Mária főhadnagy
í(Ifjusági előadás).
Szómba* este: János vitéz (A- és
Jklássziku- bérlet).
Vasán' ip délután: János vitéz (Ren.
Ifles helvárak).
"
.Vasárnap este: János vftéz,
—oOo—

tunknak tehát alaposan össze kell
•szednie magát, ba győzni akar.
Válogatott csapatunk hosszadalmas utazás ntán pénteken este érkezett. meg Genfbe, ahol a program szerint könnyű mozgástréninggel vezette le az utazás okozta fá
radtságot és merevséget.
inu
leg játszani fog a szegedi Lakatt
ha esetleg Perényi sérülése miatt
nem vállalja a játékot,
A mérkőzés I I . félidejét a rádió
is közvetíti.

K é t NB-mérkőzés lesz ma
A svájei válogatott mérkőzés miatt az N B I. osztály csapatai mai
vasárnapon nem játszanak bajnoki
mérkőzést, az NB IT. osztály mai
fordulóját is elhalasztották egy héttel. a SzVSE-nek azonban le kell
játszania kitűzött mérkőzését, mert
a jövő vasárnap, már osztályozó
mérkőzést játszik az első osztályba
való bejutásért.
Utolsó idei bajnoki mérkőzését a
budapesti Kábelgyári SC ellen játsza a SzVOE. A délután 6 órakor
kezdődő mérkőzésre így áll fel a
Vasutas csapat: Papp—Sebők. Pakó—Balogby. Koppány, Ralocsay—
Rákos, Borbély T- Tihanyi, Borbély
I I . Kecskés. A Vasutas már biztos
bajnok és pozícióján nem változtat,
akár megnyeri, akár elveszti a
mérkőzést. Arra azonban komolyan
mégesak gondolni sem lehet, hogy
a SzVSE alul maradjon a Kábelgyárral szemben. Meggyőződésünk,
hogva mai mérkőzés 2—3 gól különbséggel végződik a helyi e.sapat
javára. A győzelemre már Csak azért is szükség van. hogy az egy fit
tea önbizalommal indnlhason a -jövő vasárnap a BBSC ellen osztályozó küzdelemre.
A Vasutas-stadionban
tartandó
mérkőzés előtt a SzVSE II—Postás bajnoki mérkőzés lesz. A másik
mai NB mérkőzést az UTC játssza
a Szentesi M Á V ellen újszegedi
sporttelepén. Az UTC is biztos bajnok már, de azért nem veheti könynyen a mai játékot, mert a szentesi csapat veszélyes ellenfél.
A kendergyáriak a következő
összeállításban veszik fel a küzdel

Szegeden

X A Szeged Hódmezővásárhelyen)
A Szeged a mai szabadnapot kihasználva, elfogadta a HTVE meghívását
barátságos mérkőzésre. A Ludas —
Horváth, Szabó — Bognár, Baróti,
Joó — Báló. Harangozó, Kalmár, Vörös, Nagy — összeállítású együttes a*
ebéd utáni vonattal utazik Vásárhelyre.
K o s á r
u ü z»exe m e t
Valéria-tér 14 sz. alól Mikszáth Kálmán utca 5 az. alá helyezfem ár. —
Mindennemű kosár nagy választékban
kapható. Javítást vállalok.
NAGY
J Á N O S kosárfonó.
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ZE N E
Tehetséges karnagyn ö v e n d é k e k bemutatkozása a f ő i s k o l á n

A polgári iskolai tanárképző főiskola énekkara szombaton délután 6
met: Ébner—Dobó. Galgóezi—Szűcs. órai kezdettel a főiskola dísztermében
SzáJl, Pintér—Bnrkns, Bozóky. Tóth, hangversenyt rendezett. A műsoron szePákozdy, Savanya.
replő számokat a főiskola ének-zene
tauszékenek negyedéves hallgatói ve—oOo—«
zényelték. Az énekszamokat dr. Szögi
Országos céllövő versenyt Endre főiskolai rendes lauár tanította
be.
rendez jövő szombaton
Elsőnek Márton Piroska lépeti a
és vasárnap az SzTK
karnagyi emelvényre és nagy ráterNemrég zajlott le a SzVSE ren- mettséggel vezényelte Nádasdy Kálmán
dezésében a vasútasbajnoki céllövő •Három u'« cimü kompo/ucióját. Gazverseny, május 22—23-án» szombat- dag Irén nővér Viadana Örvendező
zsoltárát hozta közel az egybegyűlt
vasárnap ismét nagyszabású lövész- közönség lelkéhez, majd
Várszegi
v
verseny lesz Szegeden. A
ersenv Márton vezényelt két énekszámot. Sári
az egyesület 30 éves jubileumi ván Éva és Kövesdi Pál vezényeltek ezdordíjáért folyik két napot át az után, végül Kertész Erzsébet nővér, a
ország legjobb céllövöinek részvéte fiatal karnagygárda legtehetségesebb
lével. Már eddig is nagyon sok ne tagja lépett a főiskolai énekkar elé és
vezés érkezett de még további ne- vezényelte Bárdos Lajos: »Zengd az
vezések érkezését várják. A Pálfy Egekben-ülőt« cimü kompozícióját. Az
ügyesen előadott énekszámot a közönJózsef-lőtéren lebonyolításra kerülő ség kívánságára megismételték.
versenyen, több, mint száz versenyző vesz részt. A kétnapos verseny FIATAL ÚRIASSZONY
sikere érdekében Csíkos Mihály HÁROMÉVES KISFIAVAU
szakosztályi
elnök
irányításává!
nagyszámú rendezőgárda
munkál
kodik.

házvezetőnőnek
ajánlkozik.

—oOo—
X SzEAC—UTC asztalitenisz mérkőzés. A Magyar Kender-UTC asztaliteniszezői erős edzéssel készülnek az
újvidéki Délmagyarország bajnokságára. Ma délelőtt fél 10-kor a SzEAC ellen játszanak edzőmérkőzést a Fodorutcában. A SzEAC teljes NB-csapatával Milánkovics, Sándor, Fáry összeállításban játszik, mig a Magyar Kender a Dóczit és Kristófot nékfllözi,
ilyenformán Péterfi, Farkas, Pákáski
összeállításban Játszik. Délután fél 4
órakor Újszegeden játszik a Magyar
Kender második csapata Bari, Kopnv,
Oláh összeállításban az iparostanoncotthon csapata ellen.

Ma kétszer (délután rendes helyArakkal) és hétfőn este (munkáséi/indásban) Sz. Patkós Irma felléptével S Z E G E D I G A Z D A S Á G I V A S Ú T
a kivételes sikert aratóit Marica grófInö kerül szinre a vendégmüvésznővel a
eimszerfcpben. Kevés jegy a pénztárnál.
M « . Raáelf t é p - R n b a l « i . - ü a r » i i » i a
Vimmwm.
Kedden rsfp 25. jubiláris előadása
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Vidékre is szívesen megy. Megbeszéléseket cSzorgalmas és in'elligens» jeligére a kiadóba kér.
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BÉLYEGEIT
a legmagasabb áron veszem meg.
BÉLYEGK ÉRESK EPÉS, fogadalmi
templommal szemben. Tel.: 39-03.

TANONCOT

fizetéssel felvesz
villamossági vállalata, Szeged,
Lajos körút 57 sz.

Érvényes:
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R Á D I Ó RIV gördülő csapágy
ma már nélkülözhetetlen, békebeli minőség.

V 4 Í A R S A P ,
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16 tparoflíoknak, ü z e

DUDA PEST l
7J0: Fohász- SróMt Reggeli zene,
«.{fc Hirek. SAS: őszinte beszéd. 9:
Unitárius istentisztelet a Koháry-utcai
templomból. 10: Református istentisztelet a Kálvin-tón templomból.
U:
Egyházi ének és szentbeszéd a Jézus
Szive templomból. 12.15:
A magyar
ifjúság Zrínyi Ilona emlékünnepe,
(üwvetités a pesti Vigadó nagyterméből. 1: Beszkárt-zenekar.
Vezényel
Müller Károly. 1.46: Időjelzés, hirek,
vizállásjoientés. 3: Művészi emezek. 3:
A földmüvelésügyi minisztérium radióelöadássorozata. 3.45: Magyar nóták. Votisky Alke és László Imre énekel, kisért Farkas Jenő cigányzenekara. 4.30: Hirek magyar, német, román, szlovák és ruszin nyelven. 5:
ötórai 'éa. Orlay-tánezenekar játszik
• Bristol-szállóból. 5.30: Granada, Andaluma mátkája. Irta Passuth László.
Felolvasás. 6.50: Magyarország—Svájc
válogatott labda rugómé r kőzég II. félidejének közvetitése Genfből
Vezeti
'Pluhár István. 6.38: Liszt: Orpheus —
szimfonikus költemény. Előadja az
Operaház zenekara. Vezényel Rajter
Lajos 660: Hirek. 7; Azúrkék égből'
alatt. Köarmftkédik Gyurkovics Mária, Rösler Eqdre, Énekkar, a Rádióuenekar Fridi Frigyes vezénylésével.
1.15: Vidám hétköznapok. VaszaryJá-

- é k n e k n a g y á r k e d v e z m é n y . Képviselet.

R R I i r i f l i S T D
n n i l U I % n i E . n

E* I r n a á r R
E . IU. C . H ü E . í í

DOS csevegése. 8.30: Muzsikáló
mesék. A» csszekÓtöszö veget irta Endtődi Réla. Elmondja Mészáros Ági, közreműködik László Magda, Szabó Miklós, Holéczy-együltes, a
Rádtozenekar Vincze Oltó vezénylésével. 8.40:
Hírek, sport- és lóversenyeredmények.
10.15: Bura Sándor cigányzenekara
muzsikál a Hungária-szállóból, lil.50:
Szórakoztató zene. 11.45: Hirek.
BUDAPEST II.
9: Szórakoztató zene. 10.15: Mindenből egy hevesei. 11.15: A Végh-vonósnégyes matinéjának közvetitése a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. 3:
Tabányi
Mihály
tánczene-együttese
játszik. 6.06: A Székesfővárosi Zenekar hangversenyének
közvetitése a
pesti Vigadóból. Vezényel FilipWüst.
Közreműködik Bőszörményi Nagy Béla (zongora). 6.10: Szent Domonkos
magyar munkatársa. Dr. Rácz György
előadása Boldog Magyar Pálról. 6.33:
Basilides 'Mária olasz dalokat énekel.
Zongorán kiséri Rieger Tibor. 7: Az
olasz tavak Felolvasás hanglemezekkel. 7.35: Kehler György zongorázik.
20: A XIX. század magyar levélírói.
Dr. Balogh József előadása. 8 25: A

APRÓHIRDETÉSEK
Most f ő á r o n eladhat)* h á z á t ,
•zöllB ét ssátattf t a n y á i b i r t o *
k é t , h a a z o k k ö r vetítése vei
naghlzza

Különbejaratu
bútorozott szoba fürdőszobahasználattal kiadó. Bus
Páter u. 2, I. em. 1 a.
M
é
z
e
m
é
Bútorozott szoba csak
nőnek kiadó.
TömörF. M. ingatlanirodáját, Horthy Miklós utca 2 kény u. 12, fdsa. a

(Kultúrpalotánál).

P i t ó i i l i i V pteaáöksöat ingatlanra kereskedőknek, iparosoknak, termelőknek, árubeszerzésre, építkezésre, köaszállitásokhoz, stb. —
Etedé háatelkek 7000 ee 850Ü P. — Sarokháznak
teterésna Móra-templomnál 8000 P. — Adómenten eealádi ház 9 szobán, kerten Felsőváros 15
Mer P. — Adómentes ház 2 szobás és 1 szobás
iL kerttel Felsővároson 20.000 P. — Adóház 2 szobás lakással alsóvárosi áilo22-000 P. _ Magasföldszinté? báz 4 lakerttel Rókuson 25.000 p. _ (Jj, adómnntns magasföldszinten ház 2 szobás, előszó
ház, pincés Kálváriánál 35.000 P. _ Adómén,
tea ház magasföldszintes 2 szobás, pincés, kövez utcán Rókuson 40.000 P. — Magasföldszinten ház 2x2 szobás lakás gazd. épületek 1130 n.
öl gyümölcsös, ártézi kut, Mórában 50.000 P. Családi ház 2 szobás, fürdőszobás főúton 38
«er
pengő. —
F a t e l e p nenek,
gazdálkodónak alkalmsa ház 3 lakással, nagy udvarral köves nteán, Rókuson 25.000 P. — Emeletel bérház ltldb 1,2szobás
lakással Alsóvároson 70.000 P. — Emeletes üzletes sarokház 3
ksmeneóg pékséggel 5 lakással forgalmas részen 70.000 P. — Üzletes báz 7 lakéasaj nagy
megosztható tejekkel Belváros részén 100.000
P. _ Emeletes bérház, fürdőszobás lakásokkal
belvárosi iskoláknál 140.000 p. _
Belvárosi
sarak bérház 2, S, 4 szoba* komfortos lakisokkal, zagy pincék, raktár és munkatermekkel
330.000 P. — Gyümölcsön 530 n. öl, villamoshoz
kővel 10,000 P. _ 2 hold szöllő és gyümölcsös
tanyával 20.000 P. _ 6 hold szöllő és gyümölesős tanyával 70.000 P. — 10 hold szántóföld
Deszken 90CGO p. — 30 hold szántó tanyával
50.000 p. ^
30 hold szántó tanyával 90.000 p
— 63 hold búzatermő szántóföld 130.000 P. —
100 hold szántó tanyával ártézi kutial 400.000 P

Elegánsan
bútorozott
szoba, fürdőszoba használattal,
kapukuiocsal
kiadó. Horthv Miklósu. 6, II. 2 ajtó.
Bútorozott szoba csinosan berendezett, lépcsőházi, különbejáraiu,
úriembernek kiadó, kaszárnyához közel. Vasasszentpéter 10.
Szépen bútorozott szoba, esetleg edlátássall
kiadó. Bocskai u. 4, félemeletBútorozott szoba Fodor u. 15. sz. a., különbejára'u, utcaii,
földszintes, magányos urnák azonnal kiadó.
BÚTOROZOTT
és üres albérleti szobákat keresek kitűnő uri
bérlök részére. Belvárosi
Lakásügynökség,
Dugonics tér 11.
Bútorozott szoba úriembernek, a bé.rt előre
fizetem három hóra.
'Diszkrét 8* jeligére.
Bútorozott szoba egykét személynek kiadó
ágynemű nélkül. Gróf
Appoifvi Albert
u'ca
17, emelet.
Kis bútorozott szobát
keres tisztviselőnő —
iCsendes 2» jeligére.

•ALKALMI VÉTELEKI

Mézemé

Gyümölcsös kertet kis
házzal keresek 6000 P
körül. Ajátnla okát —
F. II. ingatlanirodában, Horthy Miklós utca 3, • Nyaralási jeligére a
(Kultúrpalotánál),
kiadóba.

műszaki és importvéllant,
Melegvj? kútnál.

Postatakarékpénztári
Énekkara. Vezényel dr.
Antal.
H É T F Ő ,

Tisztviselők
Szeatirmay

M Á J U S
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BUDAPEST L
5.40: Őzen az otthon. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. 6.40:
Ébresztő, torna. 7: Hirek, közlemények, reggeli zene. 10: Hirek. 10.15:
Zenekari müvek. 11.10: Nemzetközi
vizjelxöszoJgálat. 11.15: Tull Ilygordonkázik.
Zongorán kisér Földes
László. 11.40: A kalmárkodó árus emberek középkori utjai. Antalffy Gyula
előadása. Felolvasás. 12: Harangszó
Fohász. Himnusz. 12.10: Rendőrzenekar. Vezényel Bánfalvi Beck Miklós.
12.40: Hirek. 1.20: Időjelzés, vízállásjelentés. 1.30: Honvédeink üzennek. A
Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata
2: Szalonötós. 2.30: Hirek. Műsorismertetés. 3: A Budapest honvéd őrzászlóalj zenekara. Vezényel Pongrácz Gé
za 3.30: A gyalogság a korszerű háborúban. Bártfai Szabó László m. ktr.
százados előadása. 3.30: A rádiózenekar műsorából. 4.20: Hirek német, ro-

mán, szlovák és ruszin nyelvem. 4.46:
Időjelzés, hirek. 6: A leventeleányeh
a közellátás szolgálatában. Dr. Kekas Eszter előadása. 5.15: Aranyjádtkó. 5.50: Kosztolányi-anthologia. Közreműködik Nagykovácsi Ilona,
Si»
monffy Margit, Apétby Imr» és Rieger Tibor. 6.35: Dr. Tasnády László
magyar nótákat zongorázik. 6.50: Hirek. 7: Elfelejtett magyar zenemüvek.
Ritkaságok. Összeállította Papp Viktor. A Rádiózenekart vezényli Rajter
Lajos. 7.55: Petőfi Költőn. 8.15: Orlay-tánezenekar játszik. §.45: Májusfa.
Verses játék egy felvonásban. Irta
Tóth László. A Játékban előforduló
dalt Szabados Béla szerzette. Renderő
Barsi ödön. 9.40: Hírek. 10.10: Magyar
nóták. Farkas Jenő cigányzenekara
muzsikál és Mindszenti István énekel
10.50: Tánczene. 11.45: Hirek.
BUDAPEST II.
530: Német nyelvoktatás. Tartja
dr. Szentgyörgyi Éde. 6: Az Operaház
előadásának közvetitése.
Északiak.
Opera három felvonásban.

Fioypleml
A tüzelőanyag

drága

CserüoMiyMit «s meteor vssKdlpmir
átrakását, samottozását
szakszerűen
és legolcsóbban vállalom. Vidékre ls
megyek.

léder»r

J á n o s i

SZEGED, TAVASZ UTCA 19 SZAX

KIADÓ
LAKASAT,
lakrészét, üzlethelyiségét szíveskedjék bejelenteni,
közvetítésért
nem fizet,
diszkréció
fenntartva. 1 és 2 szobás lakás Felsövároson, 2 saobás összkomfortos, nj bánban
kiadó.
Lakásügynőkség,
Kölesev U, 10.

Betűszedő,
Gépmester,
Papirvágó,
Berakónő

j z k i helyi síi)
100 pengőt adok annak,
ki Áll. alkalmazásban
lévő fiatal házaspárt
utcai szoba,
konyha
speixos száraa lakáshoz juttat azonnali —
M
vagy júniusi beköltöNyomdásztanuló
zésre Móraváros, vagy
Alsóváros
környékén.
felvétetik a SZÓZAT*
Ciin: Veresács utca 40. LAKASBÉRBEADÓK
NYOMDÁBAN
Egy idősebb házaspár, és bérbevevők figyel, Kossuth L.-sugárut Sk
egy szoba konyhás la- mábe. Lakások, bútorokást keres »Pontos, k<v zott szobák üzlethelyi- Fiatal lányt kifutónak
ségek, lakrészek,
ko- kerékpárral
m o l v lel igére.
azonnalra
moly, szakszerű és — felveszek. Csala, Zrinyi
Főbérleti
féregmentes gyors közvetitése, elő- u. 4. Telefon 28-02.
tatásomba lakótársnőH legmentesen. Belvárosi
keresek.
Házaspárnak Lakásügy nökségnéfl, —.
Perfekt
is kiadó. Jelige • Azon- Dugonics tér 11.
GYORS- éa GÉPÍRÓNŐ*
nal*
Budapesti régt bérű — I azonnalra vagy későbblakásomat' re keresek. Dr. Bogdán
Elcserélném szabadkai komfortos
253
3 szobás nem komfor- elcserélném 3, esetleg, közjegyző.
tos lakásom 3—4 szo- két szobás hasonlóval.
bás szegedi
lakásért. Hunyadi tér 3. Somlai ! Ügyes kézi és tanulóCim: Szeged, Vidra u. Idősebb magányos nyűg lányt felvess Darlingszalon. Horváth M. u.4.
3. Boros Dezső.
dijas pfl keres egészsé- Szakképzett cipő- és diszáraz, féregmen- vatáru kereskedősegéd
2 vagy 1 szobás lakást ges,
tes
1
konyhás állást keres
harmadkeresek
A felmerülő lakást. szobás,
Cim a kiadóban éves {gyakorlattal.
—'
költségeket és
kivánt
•Szorgalmas 6» jeligéösszeget rögtön fizetem
re.
• Azonnal
beköltözöm*
jeligére.
Itassa ruháit 4
'Budapest*
kézmüszörészéra
Elcserélném régi bérű
vőnél. Eredeti
gyári
szoba, konyhái lakásobeszövések. Üzlet: HA
mat két kaszárnya kögi sörkert tel szemben
zelében. VasasszentpéTelefonszám 22-65.
ter n. 13, Juhászné.
keresek. Közvetítőt I
dijagok.
Ajánlatok
Keresünk oca 100 m'-es
Írásban AlRi Testvé- [
száraz szuterén vagy
rek, Horthy M. Upincehelyiséget
raktár
12 eimre küldendök.l lakásfertőtlenitó vállalat
céljaira. Délmagyaror
szági Ctprtgvár rt. BerSzeged, Somogyi-utca 8A
lini körút 7
|
Telefon: 31—77.

Gyárüzem
helyissel

CIÁN

mm—^^^^mmmmmmm

Szeged-A Isóközponton
Tanács Sándor uj épületében 2—2 szobás, 2
—1 szobás és 3 üzlethelyság folyó évi május t-re, esetleg 15-re
kiadó. Tudakozódni Katona István
alsóközponti vendéglősnél.

17 éves fiatal leány —
gyermek mollé elmenne.
'Gyermekszereitők
jeligére.

3 szobás régi bérű komfortos uri lakást sürgősen keresek Közvetítőt
magasan díjazok átköltözést. stb. fizetek. Telefon 18-80.

Kozmetikus
kisaszszonyt, fodrásznőt és
kozmetikus tanulót felvesz Heim, Takaréktár
u. 8.
J

Ügyee varróleányokat
felvesz Nemesné, Horváth Mihálv u t.

MAV
•„á . .

káxtél béito
iiiuj.

KnnnitRM
te

RIRRÍRIMMÉ
KH«»r«tsa

Iá.

Kutyanyirnst
vállalok
levelezőlap hívásra elmegyek. H- J. Deák Fer m u, 2Ba.

Szem fel szedő és stoppoló lányok
kötődébe
felvétetnek (Korda mel
lrtt) Gróf Apponyi u.
20 sz.

Allésf keres gyakorlattal bíró
szakképzett
személy, teher- és különleges gépjármű vezető és szerelő junius
l-re Érdeklődni Álén őSzobafestő- és mázoló- állomas.
tar.oivotk kifliitől
[eJve>z Festőiparvállalat, Vízvezeték szerelő báFeketesas utca 22. Je- dogossegéd állandó —
lentkezés hétfőn reggel munkára felveszek. —
Tiinzer Jakab bádogos
Egy ügyes
mester.
MOSOGATÓ
Pontos fize'ő tisztviseLEÁNYT
2,
tagy asszonyt
felve- lő keres sürgősen
szünk. Tsza Lajos kör- esetleg 1 szobás összFelút, Bariba cukrászda. komfortos lakást
sövároson. na.syköru{on
belül Ajánlatok «V J.»
jeligére a kiadóba.

Szabadi
CláNOZ

Kis ház lebontásra el-l
adó.
Fogas,
Kűlsö-| l e tófűnkén r i ú t o k
mejfírkíttek. Ancdtelepek
Csongrádi sugáru' 15.
kaphatók. Mindan rendaierh
Rézcsillár 5 égős. haszHídiók javítását vállalja.
nált. nagyon olcsón —I H é r y g á p t r a h a z
eladó. Hóbiárt basa u.|
K i s s ii c ; i
6. emelet.
Kombinált fél hálószo- Néprádiót jókarban leba. cselédágv.
rádió- vőt vennék. Ajánlató
asztal. divánv
elÁdó. kat <Ncprádió> jeligére
a kiadóba kérek.
Timár utca 7 sz.
.
...
Légvédelmi
\Vertheim_ kassza ^elado
Megtekinthető
Pollák
FEKETE
Testvéreknél Csekonlcs
FÜGGÖNYT
utca 6.
rendeljen Csonkánál, —
Viiacmarkés
Dugonics tér 4.

Szép hálószoba
bútor
eladó. Megtekinthető —
vasárnap és hétfő délelőtt. Újszeged, Hat ház
Bors&nviné.

J ó állapotban,
39-es
női szine s cipők
bőrtalppal olcsóért eladók
Faragó otca 29. em.
...
lokurhan levő egy par
Lgy kompié't kemény- e y z ő s csónakot vennék
fa hálószoba bútor él-' Mánlntoka
«Csónak>
adó. Petőfi sugárut 33 >• "«-re kiadóba kérek.
Politúros

háló

eladó.'

Sorpogyiteiep V. u. 183.
Keresek megvételre jolevő
hasznait'
Karban
röntgen készüléket.
•Sürgős, röntgen
jeligére.

mONFílEK
..<»«.
II\ZAS8AGOK
az Égben köttetnek —
földi hozzásegitőjük: —
Méltóságos
Asszonv.
Bp.. Főpostafiók
304.
Válaszboríték.
Csak
cimre felel.

RÉGT
PÉNZEKET.
gvüjteménvcm
részére
ügy uj modern
konyVESZEK
hozza- aagy választékban. Kert.
MIKSZÁTH KAKMANNémetet, franciát, spa- habútor eladó,
való keritökkel. Tisza vezö fizetést teltételek Vareáné, GverlvárnosiUTCA 4 S7.AM
tökéletesen
garanciá- nyolt, olaszt tanit né- Lajos körút 74, ven- Vétel, csere, bérlet Ür u. l t b
228
met anyanyelvű
nyelval. Kölcsey n. 8. 208 vész.
alatt földszint, bal ajtó
Se bökné zongoratermei
Levelet
>Nvel- dégig
VESZEK
UJ
Tanulóleány felvétetik vész«> jeligére a kiadó- Varróleány vagy asz- Petőfi S.-sugarnt l á
használt látcsövet, táv25)
rövidáru üzletbe. Var- ba.
csövet, fényképezőgépei
szonv felvétetik
állanko fcsdnKOnyuff rt
ga harisnyacsarnok, —
jó árban.
dó munkára fehérnemű EL A D ö
SZOBALÁNYT
Tisza L. körút.
varroda. Horváth MiLIF.RW
VNN.
csónaktest 175 kc. tarazonnalra vagy elsejé- hály utca 7.
J ó munkáju szabósegé- re keresek. Dr. Szivesmotor,
Kngedélvezelt Kelemen utca 12 szám
Konyvvaltás
miuden
det. aki szabásban és sv, Csekonics u. 4.
28-as bőrtalpú,
26-os járattal vagy S. H. P.
8«line*«il • I l ó k ,
lepróbdflásban is gyadélután 3—6 óráig. A z
252 gumitalpai cipő privát- kismotorral elcserélem'
korolt, felvesz Krier.
barateák, kteak
nak eladó. Deák F. u. és egy párevezős szanolvasóközönség
szíves
•23. II. 4. 8—11-ig, 3 - dolin. Szeged. Yásárhe
Budapestre
kétszeménagy
választékban kappártfogását
kérem.
Fodrász segédet felveIvi sugárut 23
5-ig.
hatók, azok kös törő lészek. Tőrök Károly, — lyes kisehb lakáshoz
sét, javítását felelősség
FÖZÓSziliért sugárut
Magányos 58 év körüli
Gumi
esögallér
kapucNői
ruhák
sovány
uo mellett vállalja
MTNDENEST
nő vagyok, ezúton szenival, régi jó minőség,
alakra
eladók.
Kölcsey
Cipészsegédet
vegyes- keresek j ó bizonvifváretnék
megismerkedni
fali ingaóra, képek elF
r
é
t
e
v
műköszörűs
utea
10,
1.
9.
munkára, gyengébb kép nyokkal. azonnali
beegy jobb munkás fél fiadók. Szent László u.
lOkactai Kthnta m. 6.
7cttségü is lehet. Kiss lépésre.
Jelentkezés Kiadók használt
kerti 14 sz.
vel házasság céljából.
Margit n. 9.
'
vasárnap délután 3-ig fonott fotelok. Érdek• Lakásom van> jeligóEgy varrógép és lenisz Fehér, mély ^ gyermek
Keresek takarításra egy Szegeden. Madách u. 8, lődni hétköznap 10—12
között. Kigyó utca 2. rakett eladó. D. u. 4—6- kocsi eladó. Festő u. 3, ^
1
rendes fiatal asszonyt, II. em. hal.
1. em. 2.
ig. Kossuth L. sugárut emelet.
Megányos úrnőhöz, úraki a közelben
lakik,
hoz betegápolónak sédélután fé.l
háromtól Perfekt szakácsnőt fél- Keresek megvételre jó 19, IL em. 3.
Kétajtós diófaveszek. P. Reieh Erzsi.
takisérőnek, házvezetőötig való elfoglaltságdísztárgy
karban lévő 2 páreve- Kinai ezüst
KöNYVSZEKRÉNY
riőnek elmennék
üres
ra. Jelentkezni fiz órá- Raflonyára
mindenest zős csónakot Ajánlato- eladó. Cím: Kárász u.
tól Füredi u. 7. sz. — keresek.
Jelentkezés kat hétfőtől 30-17 tele 5, I 2.
eladó. Somogyi n. 24, szobáért. «Özvegy 42»
jeligére.
(Lechner térnél).
dr NVilheim
Lajosné. fonon.
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Rádió 2+1 három hul- trafik.
Középkorú,
jómegjeleSzéchenyi tér 7. I. em.
Jóházból való kis tanu- 14.
Különféle
szekrények lámul dinamikus és 1
nésü tisztviselő özveKLÖPLI
lólányt
fodrásznőtnek
és előszobafal, jó álla- táska gramofon eladó.
gye férjhezmenne
úriCSIPKEFÜGGÖNY
felveszek. Kossuth
L, Regegli órákra bejáró- potban eladók. Megte- Tómörkénv u. 12, f. 3.
emberhez. > Felsőváros*
két
ablakra,
kettős
sugárut 61.
nőt kétagu
családhoz kinthető mindennap —
jeligére.
'
ágyterítő,
1
felveszek. Hirschler, — délután 4 óráig. Jeszen- Kerékpár férfi és női himzeti
Cipésztancncot
felvesz Dugonics u. 23.
szky. Honvéd tér 8, 1. gáztűzhely, rádió, író- tükör, bőrgarnitúra do- Jutalomba részesül, ki
Sinoros-Szabó
cipészgép eladó. Kossnth L. hányzó asztallal, fest- zöldes törpe
papagáem. 4.
mester Oroszlán
utca Mindenest, ki főzni tud,
sugárut 46. udvarban. mények, 1 szmirna sző- lyomat viszahozza.
—
1 sz.
felvesz Hay-üvegüzlet, Egy drb asztal, tűzhely,
Kölesey u. 11, II. emenyeg
eladó
Uzsoki
u.
3.
Deák Ferenc
utca 24. uj eladó, csempével és Féléves dobermann elAsztalos segéd butor- Jelentkezés hétfőn reg- krómozva,
237 let 5.
rendkívül adó. Cim a kiadóban.
munkára felvétetik. — gé).
Seheuer
erős. nagyobb
család Gáztűzhelyet keresek 3
Kis s Imne, Vásárhelyi-1
részére
alkalmas, ol- vagy négy lyukkal.
U l l I S ízlelje meg a
sugárut -25.
MINDENEST
csó áron. Cim a kiadó- «Jókrban> jeligére.
sonkolya-Renyerái!
Cipészsegödek (I. oszt azonnalra vagy elsejére ban.
uj helyisége
Fogyaxxtáhnafc
Zománcozott
gázresó.
női, férfi munkára) fel- felveszek. Bertini-körut
Valódi
fekete
csipke
és
é* Ti aconiala^óknak
gyermekágy
matraccal
veszek, ndij 6—13 P + 34, I. emelet, 2. ajtó.
hiaboa átállítom
nyugágv eladó. Somo- eíadó. Megtekinthető d.
Feketesas-utca 9.
•0 százalék pótlék. Bi251 gyi u. 24, földszint hal. e. Dugonics u. 3, III. V'. Kálvária-utca 33. szám.
ezók, Szentháromság u.
Városháza mögött, ud15 sz.
Mindenes főzönőt, meg- Keveset használt kerék. Használt ruháért, egyen
ELADÓ
varban, földszint balra
bizha'ó. jó bizonyítvá- pár eladd Vörösmarty r u b á é r t 1 fehérneműért, egy márkás 4.5X6 cm.
ÜIPÓFELSÖRÉSZ• -- '
nyokkal felvesz. Tisza u 5, vendéglő
Elveszett egy
óraláno
KÉSZ7TÓ
cipőért, zálogjegyekért,
FÉNYKÉPEZŐLajos
körút
23,
földfényképtár lóval,
kedtanuló leányokat
felrégiségekért
mindenVeszek
kimondottan
jó
ves emlék. Kérem a beGÉP
vesz a Szegedi Cipész- szint 1.
legmagasabb
karban levő férfiker£k- féléért
ipari Szövetkezet. Kos- Mindenes bejárónő, — párt, jó gumikkal, hét- árat fizetek. Csehó, At- 1:2 9 fényerejű lencsé- csületes megtalálót ad •
ja le a Kék Csillag disuth L. r.ugáru 34.
esetleg bentlakó felvé„ főtől. Széchenyi tér 9, tila ti. 8
vel. Cim: VASÜZLET, vafániházban.
cipőüzlet.
tetik.
Vadász,
Atüla
u.
Varrólánvokat és tanuELADÓ:
Mikszáth Kálmán u. 9.
lólányt (felveszek. Dá- 11 sz.
Házasság réljából
keEgypár
barna
lakk Keveset futott teljesen
vid Fálné, Báró Jóslka Junius l-re a délelőtti tiszta bőr női cipő el- jókarban
resi független fiatal nő
levő
Opel HORDÓK
zöldgá-, 40 év korüli kimondott
u. 21.
órákra vagy ebéddel 3 adó 2—3 közötL Cim a Csdett 4 ajtós személv- permetezéshez,
óráig elmennék bejáró- kiadóban.
autó. Érdeklődni lehel: he, klormész muharmagi úriember ismeretségét,
vetőborsó, vetőbahok — ,Házasság 3» jeligére,
Perfekt gép-gyorsirónöt nőtök. rendes uri ház&
BRUCKNER ELEMÉR, kaphatók Hoffmann Já 1
"
azonnalra
felveszünk. hoz. (Rendes és meg- Sötét, e,sikos zakó ölműszaki
és
import
válnos.
Rus
páter
u.
7.
300
pengő
jutalmat adJelentkezés belgyógyá- bízható.) özv. Kátaine. tőnv kifogástalan állalalatnál, Melegvíz kútnék annak, ki egy forszat klinikán.
potban eladó. Szabó, — nál.
Zákány u. 30 sz.
246 VESZEK
galmas helyen, belterüTisza
Lajos
körút
34.
Házmesternek
házas- Főhercegi
magas árban
Színházi leten, megfelelő kisebb
intézőhöz
párt felveszek. Honvéd pusztára, fiatal jó fő- Eresz csatorna, tetőab- Zongora rövid, fekete Élet. Színházi Magazint üzlethelyiséghez
juttat.
angol
meehanikás
Hofftér 8—9 sz., emelt 2. zönő felvétetik. Tisza lakok, lefolyó csövek,
»Forgalés szépirodalmi
köny- Ajánlatokat
mann
gyártmány.
elajtó. Junus hó 1-én.
veket. Griinsvald könyv mas 2« jeligére a kiLajos körút 12 sz., 1. 4x4 m. ponyva kapható
Darázs bádogosnál, — adó. Hmvásárhely, Ka- kereskedés.
Horthy adóba.
em. ajtó 5.
Jómunkí.s fodrász se
Gröf Apponyi Albert u. szap u. 8
Miklós u. 2.
gádlányt felvesz >BeL
Megjutalmazom azt
a
6 szám.
városi« fodrászszalon,
Veszek üzemben lévő' N a „ y o b b s t rand bódét becsületes urat, aki —
Széchenri tér 9.
Egv fiatal kovács se fel tonnás Tempó vagy I venfték vagy bérelnék, husvételőtti
napokban
ged felvétetik
Kádár más eredeti gyári aultt p o s t a f í é k 1256, Szeged. talált egv csekket
és
GTORSkovácsnál. Szent István jó gumikkal, ármegjeleadfa a helyőrségi kör
és
tér 4. vagy Csongrádi- löÜéssol. Mészáros
J FOTELAGY
házban. Kérem legyen
l e s egyenruhát igen masngárnt 56.
vagy
Makó. Szirbik M. u. 11 vadonatúj használatlan szíves elfáradni
GÉPtRÓNŐT
Igas áron veszek, ló álmodern, eladó. Megte- értesíteni. Attila 11. 12.
liapotban
levő
férflruhák
azonnali belépésre kekinthető: Kelemen utea bognár műhely.
I r agy választékban kapFelelős szerkesztő és felelős kiadó:
resek.
8, TI. em. 4. d. e. 10-töl
I hatok.' u O T A R 1
Házasság céljából meg
d. u. 4-ig.
|l'iisoök utca 12.
mi
MARK O V l t S
Berey
Géza
ismerkednék egv dolTisza Lajos körút 44
hinta- gozó növel vagy aszSzerkesztőség: Szeged. Kölcsey-utca 10, !. em Eladó: Thonet
Éjszakai szerkesztőség:
Kálvária-utca 14. sz. szék takaróval, selvem- szónnval »35 éves ipaMellékkereset!
Jómeg- ból készült
kifogástaKiadóhivatal: Szeged. Aradi-utca 8. Telefon kendő teritőnek, " tíifll rost jeligére a kiadójelenésü tölgyeket
és lan
állapotban
levő
(szerkesztőség, kiadóhivatal,
nyomda) 13-06. sál. Tisza Lajos kőrul ba.
urakat állandóan
fel- hadapród
extra
ruha
58 a. I. 1.
vési Katolikus Népszo- középtermetre. Kovács,
250 pengő kölcsönt —
ve'ség Iiroda, Kossuth Móra u. 14. emel*'
— Nyomatott ABLAKA GYÖRGY kórforgógépén. Egy szép magyar ruha keresek magas kamatL sugárút 8 sz [. em ! Érdeklődni sl d e órákSzeged Kálvaria-utca 14.
eladó Felsőtiszapart 17 ra
Jelige
> Fedezet
3a. ajto.
1 ban.
Felelős üzemvezető: A b l a k a I s t v í m .
udvari emelet

zongorák

w
io
ia
im.

A .

flDW-V€T€L

j Használt ruhát

Kölcsönkönyvtár

