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A harci escméngek enyhülését Tárják
a moszkvai értekezlet tartama alatt

madó szovjet erőkkel szemben mindenült megfelelő német tartalékokat vetettek harcba. Az igy várt
küzdelmek további kifejlődését illetően várakozó álláspontot foglalnak el. Valószínűnek látszik azonban, hogy ezek a tartalékok a német arcvonal sarokpillérei gyanánt
az áttörés két szárnypontján lépnek
akcióba.
Bizonyos jelentőséget tulajdonítanak a szovjet vezetés tovább?
magatartásának,
amennyiben
a
tegnapi nap folyamán nem annyilátszik, hogy a szovjetnek ez a déli ra az áttörés kiinélyitésére, mint inirányba való előretörése már fo- kább kiszélesítésére törekedett. Ezt
lyamatban is van. Ezzel kapcsolat- a célját nagy tüzérségi, páncélos és
ban is újból kiemelik a szovjeterők a legerősebb légikötelékek összponnagy túlsúlyát.
tosításával igyekezett keresztülvinIlletékes
katonai
magyarázók < ni, illetékes helyeken azonban hoztermészetesen megemlékeznek ar- ,záteszik, hogy eddig a német elbírói, ami várható is volt, hogy a tá-[ritásnak sikerült helytállnia.

Hull megbeszélést folytatott munkatársaival az értekezlet második ülése előtt - A kremencsugi csata a Szovjet egyik legnagyobb erőfeszítésivé vált - Délolaszországban taktikát változtatnak az angolszászok

Élénk külpolitika! vita a svéü arszágfigülésken

Berlin, október 20. rA véderő fő- karavánunk ellen megkísérelt légiparancsnoksága közli:
támadását
Nekünk veszteségünk
— Az Azóvi-tengerfői északra a nem volt, az ellenség 18 gépét lőtbolsevisták újból megtámadták ál- tük le.
lásainkat. Heves harcokban
ki— Délolaszországban
Volturnóvertük őket Kremencsuglól délre a nál
és
Gampobassa térségében
súlyos elhárító
harcok
lankadni élénk harcokra került sor. Capuatól
nem akaró "hevességgel folynak. északra az egyik átmenetileg elKiev és Gomel között többször vég- vesztett helységből váltakozó harrehajtott ellenséges áttörési kísér- cokban elűztük az amerikai erőket.
leteket elkeseredett, egész nap tartó Az arcvonal többi részén kölcsönös
karcokban yisszavertük. Az arcvo- tüzérségi párbaj és részünkről erednal többi szakaszán csak
Velikije ményes rohamcsapat
tevékenység
Lukitól délnyugatra és az Ilmen- volt. A haditengerészet
biztosító
tótól északra voltak élénkebb helyi jármüvei a holland partvidék felelt
bs számunkra eredményes harcok. kedden lelőttek hat brit repülőgéA vadász- és romboló kötelékeink pet. Német harcirepülőgépek a szera Varduc körüli tengerrészen újból dára virradó éjjel London térségémeghiúsítottak az ellenségnek egyik ben katonai célpontokat
bombáz4
utánpótlási anyagot szállító hajó- lak. (MTI)
"

Tombol a harc
Berlin, október 20. Hogy minő
nagy jelentősége volt az
október
15-én Kremjencsugnál
fellángolt
és i m m á r
negyedik-ötödik napja
tartó minden eddiginél
Hevesebb
harci tevékenységnek, az most kitűnik illetékes magyarázóknak abból a hivatalos közléséből, hogy a
helyzet Kremjencsug és Dnyepropetrovszk között a német arcvonalnak a szovjet erők által kierőszakolt áttörésével fordulóponthoz érkezett
Nilvánvalóan arról a
betörésről
van szó, amelyet a véderőfőparancsnokság legutóbbi napijelenlésében m á r közölt, anélkül azonban,
hogy az itteni
harci
események
fordulatairól a tegnapi déli órákban kiadott hivatalos közlést bármivel is kiegészítették volna. Ez
várható is volt, mivel ugyanazok a
berlini körök
kijelentették, hogy
még a mai napra sem lehet számítani az ottani helyzetbe közelebbi
hetekintést engedő közlésekre.
Ez a tartózkodó magatartás vonatkozik arra is, hogy semmiféle
adatot nem közölnek a folyamatban levő csaták terének mélységéről, amely a szovjet áttörés következtében előállott.
Erre azonban
eléggé világos képet nyújt itteni
szakköröknek az a közlése, amely
szerint az áttörés helyétől körülbelül busz kilométerre visszafelé a
németek feltartóztató állásba vonultak vjssza.

A kremancsugi csata a Szovjet egyik
l e g n a g y o b b erőfeszítése

Berlin, október 20. Mint a Német mértékben továbbra is ujabb köteTI katonai tudósítója irja, a kre- lékeket s ujabb anyagot vonnak bel®
mencsugi csata a Szovjet egyik leg- a harcba. A német főváros katonai
nagyobb erőfeszítésévé vált anélkül, köreiben nem titkolják, hogy a csahogy a bolsevistáknak sikerült vol- ta kimenetelétől sok függ. A német
na a betörési helyen belül további hadvezetőség célja ugylátszik az*
terkiterjeszkedést elérni. A köz- bogy a lehető legkisebb áldozatokdelem kemenysége nem csökkent, kal, kitérési mozdulatokkal és elrévén
tarthasson egy;
ellenkezőleg
még tovább fokozó- lenlökések
a Dnyeper ívben
dott. Ezen a kevésbé kedvező idő- vonalat, amelyről a legkönnyebb,
Nagy figyelmet kelt továbbá it- járás sem tudott változtatni. Mind lesz megvalósítható az átmenet aa
nagy őszi hajáratról a télire. (MTI)
teni megfigyelő körökben, hogy a a szovjet, m i n d a németek
legújabb napijelentés a harcnak a
Revízió alá vették taktikájukat
dnyepropetrovszki térségre való kiterjesztéséről is beszél, mint renda Dólolaszországban harcoló ango szász
kívül fontos körülményről. Nyilván
erre vonatkozik katonai szakkörökc s a p a t o k
nek megállapítása, hogy a szovjet
október ^
At
Interinf
jc- nj erők odavonásával folynak. Az Apvezetés ezt az Uj olíenzivaját ege- l e n t i . A z i n t e r inf a délolaszországi penninek nyugati szegélyén a német
szen rendkívüli erejű kötelékeknek harcokról a következőket jelenti:
jkötelékek folytatták az előző napon
állandó ujabb harcbavetésével táp-]
A délolaszországi harcképet egyfe sikeresen megKezdett tevékenységüket,
lálja. Kiemelik a technikai fegyve- Uől az Appenninekben tanúsított SZÍVÓS A Volturnótól keletre német gyanátorek óriási tömegét, amelynek al- német ellenállás, másrészről az ango-j sok felfogták az amerikaiak páncélokalmazása itt is szintén
minden tok és amerikaiak fokozott átcsoporto-1 sokkal kisért három felderítő osztaeddiginél magasabb fokot ért el. sitásai jellemzik. Az inváziós csapa- gát és ezeket visszaverték. A keleti
tok, noha megerősítéseket kaptak, sem parti szakaszon a német osztagok kiEmellett általában továbbra is a a partszegéiyen, sem a hegyekben nem léptek az utóbbi idföen tanúsított tarszovjet erők nagy túlsúlyáról em- tudtak áttörni. Jelek vannak arra, tózkodásukból. Áttönék a 'Bfi'f 8. hadlékeznek meg. Ennek a megállapí- hogy egész taktikájukat széleskörű re- sereg előőrsvonalát és egészen az arctásnak természetesen a most adott vízió alá vették. Az átcsoportosítások vonal közelébe nyomvfltak előre. (M I I)
pillanatban még a szokottnál is nagyobb jelentősége van.
Amerikai bombázókNyugafnémetország fölött
Azt is kétségtelennek
mondják,
Berlin, október 20. Október 20-án bombázó kötelék repült a birodahogy ugy a német hadvezetés, mint
a déli órákban rossz látási viszo-[lom nyugati területe fölé. A-rcszlea csapatok a legsúlyosabb követelnyok között erős északamerikaij lek még ismeretleniek. (MTI)
ményekkel állanak szemben. EnM
nek részletezésében
természetesen
stratégiai megfontolásokra ís kiKét hétig tart a moszkvai értaxez'éf
térnek.
Amsterdam, október 20. Az angol, számítanak, hogy az értekezlet legIsmeretes, már tegnap rámutat- hirügynökség
moszkvai jelentése j alább két hetet fog igénybevenni,
tak erre berlini katonai szakkörök, szerint az értekezlet
lefolyásáról] A Budapesti Tudósító stockholbogy a
szojvetvezetés
valószínű csak a tanácskozások befejezése m i értesülése szerint a Szovjet mosdél felé való áttörés, amit egyéb- után adnak ki közleményt. A kül- j tani hatalmas erőfeszítése nemcsak
hadmüveleti célja
Kremjencsugtól ügyminiszterek az első mogbeszé- katonai, de politikai célokat i?
dél felé való előretörése, amit egyéb- lést kedden délután tartották meg,; szolgálnak, ezzel akar a Szovjet
ként a terep is egészen természetes- amikor az ügyrend sorrendjét álla- j erősebb tárgyalási szerepet bizlosinek mutat, mert a Dnyepernek iv- pitották meg.
ítani a maga részére a moszkvai érbehajló folyása rendkivü! alkalmas
A Budapesti Értesítő moszkvai j tekezleten.
mozgási szabadságot nyújt.
Ugy értesülése szerint Moszkvában arra I A svéd sajtó szerint valószínűnél;
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Mussolini állon nant kávatt
•I maránylatot

Itatják, hogy ax értekezleten az angolszász hatalmak
bejelentik elvi
készségüket a
második
arcvonal
felállítására. (MTI)

Milano, október 30. A fasiszta-*
köztársasági
kormány rádiója nevetségesnek
mondja azt az ai ot
forrásból eredő híresztelést, hogy
a Dueet egy északolaszországi vAros kórházában ápolják, mert merénylet következtében karja megsérült. Ez az állítólagos merénylet —
mondja a fasiszta rádió — nem kevesebb, mint hatodik a maga nemében alig egy hónap leforgása
alatt. A rádió egyúttal
leszögezi,
hogy a Duce minden híresztelései
ellentétben, jó egészségnek örvend.
(MTI)

A moszkvai éríakazlatrél
csak bafajazésa után
adnak ki közleményt
Amszterdam, október 20. Mint az
angol hírügynökség moszkvai tudósítója jelenti, Molotov, Eden és Hull naponta egyszer találkozik megbeszélés
végett, fea volt a kedd délutáni első
találkozáson megállapított első pont.
A kedd délutáni első megbeszélés körülbelül két és félóráig tartott.
Mind a bárom fél megállapodott abban, hogy az értekezlet ügv rendjéről
é» a tárgyalásra kerülő kérdésekről
semmiféle közleményt nem hoznak
nyilvánosságra az értekezlet befejezéséig.
Eden és munkatársai súlyos iratkötegekkel érkeztek Moszkvába, amelyekben as amerikai és orosz kartársakkal
közösen
megtárgyalandó
kérdések
anyaga van. (MTI)

Gambora tábornak
a fasiszta hadseraq rázár*
kari fánöka
Zürich, október 30. Mint Chias-oból jelentik.
Graziani
tábornagy,
nemzetvédelmi
miniszter
G a m ha r a tábornokot kinevezte m
köztársasági fasiszta hadsereg vezérkari főnökének- Az u j vezérkari
főnök 1898-ban született, résztvefl
a
világháborúban,
továbbá
»»
abesszíniai háborúban és különösen kitüntette
magát a
spauyol
polgárháború alatt. (MTI)

Hull magbaszálésa munkatárs óival
Amszterdam, október 20. A Német
TI jelenti: Amint a newyork! rádió
Moszkvából jelenti, H u l l éseakamerikai külügyminiszter a moszkvai értekezlet második ülésének előkészítéseképpen megbeszéléseket folytatott munkatársaival. A megbeszélésekbe belevonták minisztériuma európai osztályának jogi tanácsadéját és képviselőjét is. (MTI)

RÖVID JELENTÉSEK
Á ko'onai események •nyhüléséro szémitatanak a moszkvai értekezlet kapcsán

Genfből jelenti a Német TI: A mos**
kvui rádió szerint Molotov kedden >o«
gudta Torokország moszkvai nagykövetét. (MII)
Stockholmból jelenti a Nemet TI: A

stockholmi lapok bosszú jelentének;
Hit mondott Molotov
Helsinki, október 20. Ax Uu»i bogy az értekezlet eredményessége közölnek a súlyosan sebesült ném t
Eden és Hull jogodtatásokor Suonii stockholmi
tudósítójának attól függ, van-e
felhatalmazásuk és angol hadifoglyok göteborgi kic* -

Moszkva, október 20. Abban, hogy
M o l o t o v külügyi népbiztos a moszkvai repülőtéren személyesen fogadta
az angolszász küldöttségeket, Moszkvában annak Jelét látják, hagy orosz
részről hajlandók mindent megtenni az
értekezlet sikerének biztosításáért. A
brit és amerikai diplomaták Jelen volíaR E d e n és H u l l fogadtatásánál és
» vendégekkel együtt léptek el a díszszázad előtt. Kbbfll az alkalomból Mokrtov mosolyogva forralt « brit külügyminiszterhez és ® követkaaö megjegyzést tette;
— A diplomatáknak meg k*llene ta.
nuíniok a katonáktól, hogyan kell h«r.
trionjknsan haladniuk és lépést tárta©
nlofc.
Eden azt válaszolta, hofjr ©Mzonjr
lépést kell tartannnk*.
Az orosx küldöttség egyilt tagja a
külügyminiszterek első megbeszélésévét kapcsolatiban a kővetkező kijelentést tette;
Ugy látom, hogy kitűnően meg•rtjük egymást. (Bud. Tud.T

értesülése szerint angol körökben
ugy vclik, hogy a moszkvai értekezlettel egyidejűleg a katonai események megenyhülésére lehet számítani keleten és
Olaszországban
egyaránt. A londoni sajtót nyugtalanítja az a szovjet megállapítás,

az angolszász megbízottaknak oly
intézkedések elhatározására, amelyek a háború tartamára vonatkoznak. A londoni lapok megjegyzik,
hogy E d e n és H u l l felhatalmazása aligha terjed ilyen messzire.
(MTI)

Nagyarányú tevékenység
a moszkvai angol és amerikai követségen
Ankara, október 30. Mint Moszkvából jelentik, kora hajnaltól késő
estig nagyarányú tevákenység folyik az angol és amerikai követségen. A három külügyminiszter délelőtt tanácsadóival értekezik, hogy
felkészüljön a délutánonként
tartandó hármas megbeszélésekre. Az

értekezlet megkönnyítése
céljából
már as első nap elhatározták, hogy
az újságírókat a megbeszélések befejezéséig
távoltartják.
Angolamerikai körökben hangsúlyozzák,
hogy a három ország m á r 18 hőnapja szövetséges és esak
most
tartja közős tanácskozását

Pánszláv nagygyűlés Moszkvában
a háromhata mi értekedet előtt

A Finnországhoz visszacsatolj Moszkva, október 20. 'A Buda- olyan formában bekebelezni szánpesti Tudósító jelenti: A moszkvai dékszik. A nagygyűlésen képviselt
területek sorsa
• Helsinki, október 20. Finnországban belügyminiszteri rendelettel későbbi időpontra halasztották a visszacsatolt területek újjáépítésére irányuló
tervek kidolgozásai. Egyelőre csak a
legfontosabb javításokat végzik el. A
finnországi evangélikus egyház a háborúban kárt szenvedett egyházközségek újjáépítésére 100 millió finn márkát szavazott meg, tízéves ujjáépitési
terv keretében. (MTI)

A japán !égietó'<
több vazatőja elesett
Tokió, október 20. A hadügyminisztérium közölte, hogy Naritaho Naka•oto altábornagy, a légi fegyvernem
ladtes+parancsnok* szeptember elején
a délkinai hadmüveletek
irányítása
Uítben repülőhalált balt. Ugyanakkor
moghclt a légierők vezérkarának két
is. (MTI)

értekezlet megnyitása előtt a szláv
népek nagy bizottsága tartotta meg
hatodik értekezletét.
Berlinben megállapítják, hogy a
Moszkvában
megtartott pánszláv
nagygyűlést bizonyos mértékben a
moszkvai háromhatalmi egyezmény
kisérő zenéjének kell tekinteni.
E
nagygyűlésen
leplezetlenül szóhoz
jutottak olyan országok képviselői,
amelyeket a Szovjetunió ilyen vagy

irányokból kitűnik, hogy Keleteurópát és a Balkánt a Szovjetunió közvetlenül érdekelt területének mroősitiették. Berlini politikai
megfigyelőknek
feltűnt, hogy a
moszkvai pánszláv nagygyűlés túltette magát azokon a törekvéseken,
amelyeket a Londonban levő különböző menekült kormányok előmozdítani igyekeznek. ( M T I )

Külpolitikai vita a svéd

országgyűlésben

rólésérőL Valamennyi jelentés kleme t,
hogy a nómot orvosok igen jó kezeit •
ben részesítették az angol foglyoké
Így például a StockboUns Tidning
közli egy angol orvos elismerés*- ©
hogy a hadifoglyokat a német kórh *.
zakban is lelkiismeretesen és ügyesem
kezellek. Angol hadifoglyok is elisnv
réssel nyilatkoztak a német hadifogoly
táborokban irántuk tanúsított báné »
módról. (MTI)
Kairóból jelenti a Budapesti Tudó
sitó: Csak most vált ismeretessé, hagy,
Eden külügyminiszter Moszkvába utar
tában kairói tartózkodása során mef
beszéléseket folytatott Farok egyipto
mi, György görög és Péter jugoszlákirállyal. (MTI)
Zürichből jelenti a Budapesti Tc
dósitó: Ankarában arra számítanak;
hogy Eden és Hull Moszkvából vissza
térőben m török fővárosban megszakítják utjukat, hogy megbeszélések*'
tartsanak török államférfiakkal. (MII):
Rómából jeleníti a Budapesti Todó
siló: Mascagni azzal a kéréssel fordult a pápához, hogy müveinek kézlra
tait a Vatikánvárosban helyezhesse e l
A pápa tcljesitette a világhírű aenesserző kérését és a kéziratok Elver
nóból már meg ts érkeztek a Vatikánba. (MTI)
Stockholmból jelenti a MTI: Aaan
gol rádió Stockholmban tartózkodó vezctöje, Nlcholson képviselő, a kon ser
vativ párt tagja, a sajtó képviselőt
előtt hangsúlyozta, hogy vélemény*
szerint a háború megszűnése é« a békeértekezlct ósszeülése kőzött legalább
egy évnek kell eltelnie, mig a szenvedélyek annyira lecsillapulnak, hogy «
békéről tárgyalni lehessen. (MTI)

Helsinkiből jelenti a MTI: A Finn
Stockholm, október 20. A svéd or- része emelt a kormány ellen amiatt, Távirati Iroda newyorki értesülése
szággyűlés első és második báza szer- hogy állítólag nem egyforma elbánás- szerint az Egyesült-Államokban Jelendán kezdte meg a külpolitikát vitát. A ban részesítette a különféle hadviselő leg több üzem polgári ruhák nagybani
második házban S k ö l d nemzetvédel- hatalmak futárgépelt. Különösen heves előállítására rendezkedett be ar eurómi miniszter, az első házban H a n s- hangú volt Günther külügyminiszter pai országok ellátására. Arra számís o n miniszterelnök és G ü n l b e r nyilatkozata, aki felszolilotla az illető, tanak, hogy a háború után körülbelül
külügyouuiszter visszautasították azo- ilapokat, bogy vádjaikat vonják visz-, 10 millió "európait kell ellátni ruháíval
kat a vádakat, amelyeket * »«Hó egy. u r (MTI)

Különvélemény -

Antonescu helyettes román
miniszterelnök megdöbbents
ferdítései

DfiLMAGTARORSZAQi
CSÜTÖRTÖK, 1943 október fi.

<*
ű

Néhány nappal ezelőtt az egyik he
lyi lap bosszú cikkben értekezett az
idei kitűnő gyümölcstermésről. A gyümölcsárak arányosságáról és arról,
hogy a gyümölcs forgalmában és ár•meikedésében milyen kimagasló érdemei vannak a sokoldalúságáról közisBudapest, október 20. Amint isme- szó, hogy engedelmeskedni kell a civimert Hangya Szövetkezetnek.
Egy
nappal később az egyik budapesti na- retes, K á l l a y Miklós miniszterelnök lizáció törvényeinek.
pilap a gyümölcsárakról a következő- a közelmúltban fogadta az egyik kül-!
A román helyettes miniszterelnök
ket irta:
földi lap munkatársát, akinek a ma-' fentidézett nyilatkozata minden érvegyar—román viszonyra vonatkozólag lésnél ékesebben bizonyítja a magyar
A gyümölcsárak abnormális emel- feltett kérdésére megállapította, hogy
részről Romániával megbékélést kar*
kedt séxől már több ízben megemlé- Magyarország és Románia között a vi«* fáradozások hiábavalóságát. A makez :tt a sajtó. Ez a visszás jelenség szony nem olyan, ahogy az kívánatos
gyar miniszterelnök tárgyilagos és
különösen az almapiac terén tapasz- volna és hozzátette, hogy magyar részjószándéktól vezetett megnyilatkozásaitalható olyan mórtékben, bogy nem ről mindent megtesz annak javítása
ra a román helyettes miniszterelnök a
mehetünk el mellette szó nélkül. Az érdekében, bár sok nehézség támad Ergyűlölet hangján válaszolt. Magyar
alma nem loxusáru, hanem tömeg- dély kevert népességi viszonyaiból.
részről nem kívánják a román helyetcikk, a nép legszélesebb rétegeinek
Ugyanez az újságíró lapjának októ- tes miniszterelnököt ezen az nton kö
gyiitnölcse s igy komoly szociális ber 15-iki számában beszámol A n t o vetni, csak megállapítják, hogy az erérdek fűződik ahhoz, hogy áralaku- n e s c u román helyettes minisztereidélyi magyarság 22 esztendős sorsa *
lása valamiképpen szabályoztassék. nőknél tett látogatásáról, aki a cikkdélerdélyi magyarság
nyomorúsága,
Mi a szerkesztőségi asztal mellől ben foglaltak szerint a magyar—roeléggé illusztrálják, hogyan értelmezik
nem tudjuk megállapítani, hogy ki mán kapcsolatokról a többi kőzött a
a határon tul a civilizáció törvényei!
a hibás: a termelő, kereskedő vagy következőket mondotta:
Boldogok lennénk, ha a délerdélyi maközvetítő. Valószinü, hogy a háttérben
— fin is mindig kerestem a módot, gyarságnak megközelítően olvan sorsa
valamiféle spekuláció folyik s igy
lenne, mint a nálunk levő románság- lat közötti 4—5 százalékos differeni; árra kell kérnünk az illetékes ha- hogyan élhetnénk jószomszédi viszonynak. A helyettes miniszterelnök által
tóságokat, hogy energikus kézzel te- ban Magyarországgal és minden tőlem
emiitett vádak természetesen alaptala- ciát, mintegy 150.000 pengőt ugyantelhetőt
megtettem,
bogy
egyetértésre
4 remtsenek itt rendet és vasszigorral
nok, vagy hamis beállitásuak- Ezek is a város ismét a minisztériumtörjék le azokat, akik ilyen fontos jussunk anélkül, hogy az elvet felálmegarra valók lehetnek, hogy jogcímet te- tól akarja hozzájárulásként
doznám
a
részielekért.
Ki
kell
jelentenépéleümezési cikkel a köz kárára
remtsenek a magyarság elnyomására. kapni.
nem.
hogy
a
megértésre
irányuló
erőés saját zsebük jogtalan hasznára
A mi nagv tanúbizonyságunk megdöntÉppen ezért dr. P á l f y
'József
Ifek ujálnak. Tudjuk, hogy a gyü- feszítések egy óriási akadály előtt
hetetlen. A románság az évszázados polgármester fenntartja a közigaztorpantak
meg.
fiszakerdélvben
másmúlcsnél, mint szezoncikknél az ármagvar uralom alatt számban és anyamaTiroálás nehezen lenne keresztül- félmillió román került rettenetes elgiakban egyaránt fejlődött. (Például gatási bizottság elé terjesztett javihetőt De mégis reméljük, hogy az nyomó rendszer alá. Néhányszázezer
magasabb volt az analfabéták száma vaslatát az útadónak 25 százalékra
,
illetékes hatóságok
szakemberei románt kiüldöztek. Fiatalembereket ökRomániában, mint az erdélyi románok- történő emelése tekintetében. Ezt a
rök
helyett
eke
elé
fogtak,
mint
a
köfognalfc tndni valami módot és esznál.) A húszéves román uralom alatt kérdést tárgyalja meg csütörtökön
zépkorban.
A
kétéves
gyermekeket
közt találni arra, hogy gátat vessepedig az erdélyi magyarság pnszfuiás- délelőtt az útügyi, pénzügyi és taszülőik
eltávolítják
otthonról,
nehogy
nek a gyümölcsárak immár tűrheéhezésnek legyenek kitéve. Nem elégsé- ra Ítéltetett. Ez az Igazság. (MTI)
nyai bizottság, az utóbbi m i n t legtetlen emelkedésének.
ges jóviszonyról beszélni, arról van
közelebbről érdekelt, miután az útAnél kiül, hogy állást foglalni akarépítések csaknem kizárólag a tanánk, rá kell mutatnunk arra, hogy a
két lap állítása között ellentétek munyavilágban folynak.
tatkoznak. De ha igazoltnak is vesz«zük mindazt, ami a Hangya dicséretére elhangzik, akkor is aggodalmunkat
kell kifejeznünk a jelenlegi és még inkább p várható téti áremelkedéssel
szemben. Az alma ára már ma is 3—4
Budapest, október 20. A Kor'pengő kőzött mozog Szegeden, most,
0
mányzó a m. kir.
miniszterelnök
amikor a téli alma még le sincs szedve
Ma délelőtt újra bizottság elé keriil a javaslat
előterjesztésére dr. Szász Lajos m .
a fáról. Mt lesz a télen, amikor komolyabb éptékü narancsbchozatalra nem
(A Délmagyarország munkatársa-'munkatársunk előtt — s most elér- kir. titkos tanácsos, közellátási társzámíthatunk.
tül) Csütörtökön délelőtt 11 órakor j kéziünk ahhoz az időponthoz, ami- canélküli m. kir. miniszter, ország-t
Vájjon kik" lesznek azok, akik a együttes értekezletre ül össze a vá-j korra tulajdonképpen az ötéves út- gyűlési képviselőnek a haza szolgyümölcs árát meg tudják fizetni? ros útügyi, pénzügyi és tanyai bi- i építési tervet be kellett volna fejez- gálatában szerzett érdemei elismeTisztviselők fizetése,
kiskereskedők)
réséiil a Magyar Érdemrend nagykishivatalnokok jövedelme nincs arány- zoltsága. Az értekezleten a legutób- ni. Az ötéves terv. amelynek halár- keresztjét adományozta.
ban a gyümölcsárral. Már pedig ed- J)i közigazgatási bizottsági ülésen a ideje ebben az évben járt volna le,
A Kormányzó a m. kir. miniszdig a közönség is ugy tudta, hogy a polgármester által javaslatba ho- a háborús viszonyok miatt kitológyümölcs közélelmezési, sőt népegész- zott úladóemelést tárgyalják meg. dott. De a háborús nehézségek terelnök előterjesztésére az ország
közellátásának
biztosítása érdekéségügyi tömegcikk, amihez különösen
A közigazgatási bizottsági ülésen anyagilag
is megnehezítették
a
"k gyermekeknek joguk van.
ben
kimagasló
és
eredményes mun— mint emlékezetes — legutóbb terv kivitelét. ITogy folytathassuk a
Bizalommal várjuk az illetékes té- heves vita fejlődött ki a polgár- munkálatokat, ahhoz most nagyobb kásságáért dr. Jurcsek Béla államwvezők beavatkozását, mert hisszük, mesteri javaslat felett, amely az úttitkárnak a Magyar Érdemrend köösszegre lenne szüksége a városHogy azoknak sokkal fontosabb lesz a
zépkeresztjét
a csillaggal
adomákisemberek érdekeinek védelme, mini adónak 20 százalékról 25 százalék- nak. A polgármeteri javaslat ezért nyozta. (MTI)
a Hangya jövő évi nycreségszámlája. ra való felemelését terjesztette eló. terjesztette elő az adóemelési.
Az útadóemelés azért vált szükséAz adóemelést egyébként minisz— A TISZA VÍZÁLLASA. A szegessé — mint dr. Pávó Ferenc út- teri bizottság javasolta a polgárgedi rendőrség révkapitánysága jeügyi előadó kifejtette —, mert a mesternek, rnégpedik 10 százalékos
lentése szerint a Tisza vízállása
város még 1938-ban
úgynevezett adóemelést javasolt az a bizottság,
október 20-án reggel 7 órakor 119
cm, a levegő hömiírsékleW'U fok
ötéves tervet csinált az útak s kü- amely az útépítési
munkálatokat
lönösképpen a tanyavilág útjainak megtekintette. A polgármester azon- 1 Celzius volt.
rendbehozására. Ehhez az ötéves ban a polgárság teherviselésének
Petőfi Sándornak, a szabadsá? és
szereleni legnagyobb magyar köl- tervhez az állam jelentős merték- háborús megterlieltetésére való letőiének és ZOLTÁN fiának élete ben hozzájárult, azonban kikötötte, ik intettel csupán 5 százalékos emeMa és holnap ntoljára!
hogy a városnak is ugyanilyen lést terjeszteti elő javaslatában. A
elevenedik meg ebben a magyar
mértekben kell áldoznia az útak közigazgatási bizottsági ülésen dr.
filmrcmekben.
építésére cs karbantartására,
f
S z é c h e n y i István ellenvetéseire
S z e r e p l ő k :
Ferenc
javaslata
— Ennek az útépítési program- és W a g n e r
Petőfi Sándor
Horváth Zoltán
nak 50 százalékát már végrehajtot- folytán a polgármesteri javaslatot
[ulia
. . .
Szörényi Éva
újra kiadták az útügyi bizottságA kegyetlen orosz elnyomás
Petőfi Zoltán
Horváth Zoltán tuk — mondotta dr. Pávó Ferenc
és a finn ellenállás hőskölteménye
nak azzal, hogy kíséreljen meg
a többi szereplök:
olvan tervef kidolgoztatni és elfoAzonkívül H Í R A D Ó
Makláry, Delly, Mihályi Ernó
gadtatni a minisztériumban, amely
Előadások
kezdete 3, 5. 7 órakor.
Az örökszép költeményhez:
az eddigi. 20 százalékos útadóból
A K O M
L A J O S
M X
befolyt jövedelemből lefedezhető. A
Következő műsorunk;
irt gyönyörű muzsikát.
minisztérium ugyanis csak az esetPáger A n t a l
Hir adó*
ben járul hozzá a szegedi útépítési
és S i m o r Erzsi
program
további
támogatásához,
Köznap: 3, 5, 7
nagysikerű pompás vígjátéka
ha a város is újabb áldozatokat hoz
vasárnap 2, fél 4, 5 és 7 órakor.
a? ötéves terv befejezése érdekéMa a
a legbáposabb magyar vígjáték. •
ben. A minisztériumi bizottság.kíJegyek már válthatók ! j
Belvárosiban^
vánsága és a polgármesteri javas-

a románság ma gyarországl helyzetéről

Pálfy József polgármester fenntartja
Javaslatát
az útadó 25°| -ra való felemelésére

Szász miniszter és Jurcsek
államtitkár kitüntetése

SZEPTEMBER
VÉCÉN

Széchenyi Mozi

SZABADSÁG
VAGY HALÁL

XORZOBA

KETTESBEN

EGÉR
A PALOTÁBAN
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D É L M ' A G Y * R 0 n S 7 A 0 zselődött meg • lefele, araikor fel sem
A szöllő egyre kemebb, a must
CSÜTÖRTÖK, 1943 október 41. gyújtotta a gyertyáit, most ingerülteu mézédes, de nincsenek darazsak s
bajtgálja gyümölcsét a földre, minden hiányzik a szüretelő dal Is az egész
pillanatban koppan egy-egy, burkából hegyoldalban. Csak szapora, sürgős
kiváltán, vagy nekiszabadulva az őnál- gépies munka, mert hátha holnapra
lóságnak. Mintha türelmetlenkednék, megint megered az eső!
F c h ó r h a j l l 6 r e g )é
p r ó b á l n á viss.
Láttam már jégpáncéllal a hátán, amiért nem kap választ néha egész.
SM> U l o U u
délután még fakutyáztak rajta, a tiha- K r l
' u!
'
- M8zengetni a deriis hangot, csupa áre tatlanSi
^
/
a kék s
venyi begyről látni lehetett kiszámítha- tos üzenete, a tuskés hazam nem v
tatlan repedéseit, — ugy futottak azok szedelmes, csak védekezem a szeren- szibe néz,
szerteszét, mintha vérerek lennének csétlenség ellen. Nézd, egészen kitárom
— Mit lát ott Málika?
egy anatómiai mintaképen — s reggel- magam!
— Sok mindent, hiábavalóságot.
re egy fala! jeget sem találtunk. Csak
•— Miért nem ment maga férjhez,
A tópart óriási fái alatt elhagyotdél felé jött bire, hogy a somogyi parton összezúzott néhány mólót. Atker- tak a padok, csak néha ül ki ide né- hiszen mindenben annyira felette áll
getle az alkalmas széfs a jégtáblák hány javíthatatlan rajongó az uj színek másoknak!
— Ostobasággal voltam tele, belém
ugy rohantak, torlódtak egymás he- tiszteletére. Amúgy halálos nagy csend
gyén-hátán, mint diákgyerekek tiz- mindenfelé. A közönség is öreg és fá- kergetett szemérmetességgel, magam
radt, addig alkalmazta belső kezelés- se tudom.
percben az iskola udvarán.
ben a szénsavat, amig most rászorult
— Lehetetlen, hogy ne foglalkoztak
Kitárta előttem szépségét a nyár külsőleg, A nők? Hát bizony csoszogó
virulásában, annyi szint adott, hogy járások, csupa szemüveg, Marlitt-regé- volna magával is!
— Sokan, mégse csókolt mej soha
már szinte valószínűtlenné vált. Jött, nyek a kezekben és fájdalmas méltatmint a sejtelem, nem szabad keresni, lankodások az uj kor uj szokásai el- senki.
— Bánja?
miért és honnan, földi halandó eléged- len.
Becsületesen néz a szemembe,
jék meg az elkápráztató ajándékával s
— Az én időmben...
— Bánom, de mit érek veiét
azután álmodjék róla az alkonyatig.
Istenem, melyik volt az az idő és
Hirtelen másra tereli a szót,
Ne lássa meg közben hirtelen-haragoshová lett? Mintha csak a vén fák bera torzult szürkeségéi, meggondolását,
— Ezt a baracklekvárt már mászélnének. terebélyes ágaikat családi
szeszélyét, hiszen holnap megint mososodszor hozom magammal. Harmadik
.lag annyira szétterjesztve, hogy dédlyogni fog s habjaiból ugy merül fel
éves, akkor volt cukor. Azt se tudom,
anyákra emlékeztetnek, akik összezakipihenten a nap. hogy küllős ujjait
miért nem nyitottam még ki? Ugy van,
varják már az unokákat.
irányltja a szivednek
cirógatásra.
ahogy akkor eltettem,
—
Várj
csak,
te
alighanem
a
Mária
Ilyenkor tele van csillámlással, valaki
— Látja, látja, hogy maga mindig
hatalmas gazdagsága fejedelemasszony fia vagy. A szemeiről ismerek rád.
csak ilyeneket gyűjt...
Van,
mindenhol
van,
egzotikus
pélszétszórta a gyöngyeit s azokból neked
Nyakig pirul, lehajtja a fejét. Az
Is jut egy-két szem. elégedj meg vele. dnnV is, teszem azt a rikító, de anablaküvegen
pedig kopog az eső,
Í
nál
változatosabb
színekbe
burkolt
kiMost, ősszel keresem a kincseit, a
színeit, amikor azok tompára halkul- csi, vézna, akinek a színen való átsu- micsoda régi időkből hozhat üzenetet!
tak. Bohóságok már nem bántják, le- hanásakor mindig elfog n félelem, hogy
higgadt a mindenbe való megnyugo nekem ront és kihúz egy planétái a
v/ishan. Egyszer a teli hold szánt rajta zesbemhől

Füredi anziksz

végig, olyan csomópontokra ingerelve,
mintha tüzet gerjesztene éppen az ellenséges elem birodalmában, aztán esőverten összehúzódik. Paskolj, csak paskolj, azért a te uralmad rövid s végül is az én dicsőségem kerekedik felül, mert én vagyok az crősebb. az
örökkévaló.
Az erdőnek is mennyi uj színe van!
fia felkeresem újjászületésekor, mikor
rügy remények kel indult
neki
kurta
pár hónapnyi dicsőségének, nem hagyom el az esőben sem, mikor becsülettel megszolgálván, bölcsen néz az
elmúlás elé. A hiubbja utolsó parádés
köntösét veszi fel, a legszínesebbet,
tisztelgésre meg kell előtte állani, anynyira Imponáló. A fehérhajú szépaszs/onv cz, akinek arca üde és ránc nélküli, szemében régen gyűjtött ragyogások égnek, még hóditnni akar, egész
gárda halmozza cl bókkal. Mikor azonban előkerülnek a tárcákból azok a
bizonyos fényképek s a népek tul akarják licitálni egymást, hogy kinek az
otthoni aprósága a legbölcsebb _
a
fehérhajú szépasszony hosszasan elgondolkodik. ajka ismeretlen szépségre virul s ő is felmulat néhány képet.
Gyönyörű nngv lányokét.
— Kik ezek?
— Az enyimqk. Az egyik már aszi/ony.
— Hál ez a katona?
— A fiam!
A szivek egyszerre átmelegednek s
megenyhül a legcinlkusabbja is. 4
maga pedig el se hinné, hogy soha nem
volt olvan szép.-mint most.
De az erdő fái fáradtak s busán
hol ringatnak az esőben, öreg gardedárnnk a tánciskolában, bosszú sort ülnek « fal mellett a padon. Figyelnek,
leskelődnek, sok mindent meglátnak,
csak többnyire azt nem veszik észre,
amit kellene. Már nincs témájuk, sóhajjal fejezik kj messziről jött és a közelben tapogatózó gondolatunkat, amit
azonban megért a mellette ülő, meri
ugyanolyan sóhajjal felel rá.
Igv merengenek a fák Is, levelűkről lcoereg az eső, mintha könny volna. vándorlegény szélgyerekek megráncigálják a kontyukat a arra felriadnak.
— Emlékszel? _ kérdik hangtalanul. azt sem tudni, hogy kilől?
Azért szép meleg ragyogás villan
fel az emlék nyomán, ami azért emlék. hogv megmaradjon hosszú telek
harasztja alatt is.
A vadgeszten ve nem akar belenyugodni az elmúlásba, sok flőrtben per-

visszaszwvtin a császári Németország
elvesztett területeit.
1939 március 22-én kiadott német
jelentés szerint a litván minisztertanács hozzájárult ahhoz, hogy a Memel-vidéket Németországhoz visszacsatolják. Memel lakosságának 90 százaléka német.
A folyamatban levő angol—német
tárgyalások kapcsán GÓring igy nyilatkozott:
»
— Páris és London demokratáinak'
kiabálása és különösen London lármája hidegen hagy bennünket, mert jól
tudjuk, hogy amelyik kutya ugat, ac
nem harap. A valóság az, hogy Csehszlovákia leválasztásával
Franciaország 40 hadosztályt vesztett. Anglia
pedig mindig olvan baleket keresett,
akik hajlandók lennének érte harcol'
ni. Németország és Olaszország nyílegyenesen haladnak előre a népek békéje és igazsásának biztosítása felé.
fFolytatjuk)

Európa le'lcüsmereto

Párisi távirat alapján jelentettük,
hogy Romáin Rolland 75 éves korában meghalt. Mára azt a birt közli az
OFI francia hírszolgálati iroda, hogy
Romáin Rolland csupán könnyebben
megbetegedett, de betegségo könnyű
lefolyású.
Romáin Rolland, az ujabb francia
irodalom egyik legjelentősebb alakja,
az európai
gondolkodás hatalmas
egyénisége, 1836-ban született a franciaországi Clamecy városkában. Fiatal korában már feltűnt rendkívül széleskörű érdeklődésével, megfigyeléseinek gazdagságával és kiváló Íráskészségével. Korán elkezdte már zeneesztétikai és művészettől téneti tanulmányait, Rómában képezte magát évekig,
majd Franciaországba visszatérve, a»
egyik legjelentősebb párisi főiskolán,
az École normaleon a művészettörtéMég nincs haboiu, de már nincs béke
net tanára lett, majd a Sorbonneon
Március 15-én Hitler megjelent Piá- felszólította, hogy csatlakozzék a nyu- zenetörténeti tanszéket kapott.
gában és bevonult a Hradzsinba, abol gati hatalmakhoz Németország előreÉlénk kapcsolatokat tartott fenn a
egykor a cseh kirglyok és legulóbl törésének
megakadályozására.
A í fiatal író .laurésval, vele alapította
Benes székelt. A német lakossug ki i szovjet ,.„..„...
... értekezlet[ meg a Théatre du Peuple-t, ahol munviszont nemzetközi
törő őrömmel foigadta a Fiihrert, a .összehívását javasolja.
' kások számára rendeztek értékes é»
csehek némáit álltak sorfalat. Fél 11'
Halifax külügyminiszter a lordok magas színvonalú drámai előadásokat.
órakor a németek birtokukba vették a házában beszédet mondott. Csehszlo-' Haladó
gondolkodásából, szocialista
cseh rádiót Egyre érkeztek a Vencel- vákiára nézve kijelentette, hogy Ang- felfogásából netn csinált tttkot és bátérre a német kator.ai alakulatok. Hit- ü a elhalasztotta a küszöbön álló an- »or magatartása miatt egyetemi tanlert délre vártak, de autója erős hó- o 0 i_ n émet gazdasági tárgyalásokat es székét is elveszítette, ezután hosszabb
viharba került és igy csak este
8 tiltakozó jegyzéket intézett Berlinhez.; ideig visszavonultságban további taórakor é-kezhetett meg. A H r a d z s i n - t i l t a k o z á s h o z
vérmes reményeket nulmányok között töltötte életét. Akra erre felhúzták a horogkeresztes n em fűztek Hitler kancellár München kor figyeltek fel újból rá, amikor a
lobogót A polgári kVziguzgatás élé-:eiőtt a népek önrendelkezési jogára francia akadémia nagydiját megkapta,
re Henleint állították.
Uiivatkozott és most ö az önrfndvlke-.
Jaurés meggyilkolása
után, 1914A londoni Daily Express részletes; zési jog mellőzésével vonult be Frá- ben elhagyta Párist és Svájcba költudósilasában
a prágai
bevonulást gába. Anglia azon az utón volt, hogy •özött, az első világháború idején a
összehasonlítja Napoleon schönbrunni felszámolja a. versaillesi békeszerző- megbékélés és emberi szolidaritás gonbevonulásával.
,dés sérelmes pontjait, de most már ilolatának szolgálatában igei. nagy és
A Daily Mail támadja az angol erről szó sem lehet. Az -ngol kormány jelentős erőfeszítéseket tett. Ezerkikülügyi hivatalt és azt állitja, hogy levonta az események tanulságait és iencszáztizennyoleban megkapta a N o
az angol külügyi hivatalnak sejtelme .széles gyakorlati tanácskozást kezdeti,bel-dijat, ez a kitüntetés megkoronázsem volt az eseményekrőt.
jnemcsak a dominiumokkal,
hanem,ía életének müvét és megerősítette
Hitler fogadta Hacha köztársasági »mindazokkal a kormányokkal is, ame -.zoknak elismerését, akik a gondolaelnököt és Chalkovszky volt cseh kül-jlvek érintve vannak. A német eljá- taihoz hűséges és bátor magatartási!
úgyminiszter
úgyminisztert. Beran miniszterelnök és _rás végső következményeit még nem írónak az .Európa élő lelkiismerete*
Sirovy repülőgépen Londonba mene- lehet átlátni. Az európai történelem nevet adták.
kültek egy nappal előbb. Ott már számos hatalmi politikát tud felmutat,
Szellemi irányítója volt az Ember!
ni, de cz mindannyiszor katasztrófát Jogok Ligájának és ebben a minőséBenes várta őket.
Halifax
angol
külügyminiszter hozott.
gében minden időiben fölemelte a szaujabb eseményeket ígér Pár nap múlPichot, a francia frontharcosok el- vát a mutatkozó igazságtalanságok elva ez be is következett: Litvánia át- nöke beszédet mondott. Nagy veszély len, müveiben és személyes megnyilatadta Németországnak a nemzeti tarto- fenyegeti a világot — úgymond —, kozásaiban is töretlenül haladt a megmányt,. amelyet erőszakkal csatolt el Euvópának két választása van: rab- ismert igazságok utján. Az Utóbbi
20 évvel azélőtt a nagy zavarosban. szolgaság vagy szabadság. Nincs bá- években kora és a körülmények kőAddig azonban az európai diplo- bom még. de már nincs béke.
vrikeztében kevesebb alkalma
nyiit
mácia nagy izgalomban élt
A román kormány négy korosz- arra, hogy hangját hallassa, a viiig
Ribhentrop és Tiso március 1®én tálv tartalékost behivott "A behívás- minden táján élő tisztelői azonban
megbecsüliegyezményt Írtak alá, amely 25 évre ról szóló hivatalos híradás ezeket je-[mindvégig megtartották
garantálta Szlovákia függetlenségét és lenti ki: 'Abban a pillanatban, ami- síikben. Egyénisége és munkássága
kor megállapítást fog nyerni, hogvíigcn nagv hatással befolyásolta a r o
határalj.
Párisban lázas tevékenység fo- egyes szomszédos államok, amelyek !dcrn francia irodalmat.
Irodalmi főműve a hatalmas, tízkölyik. A Maginot-vonalat 60 ezer em- előzetes mozgósítási hajtottak "égre,
berrel megerősítették. Londonban óri- visszavonják ezeket az intézkedései- tetes korfestőregénv, a »Jean Chrisási Iramban Indult meg a fegyverke- ket. ennek megfelelően
biztonságunk tophe*. Többi regényei is az iró nagy
zés. I.ebrun francia köztársasági el- kérdése többé nem merül fel és igy eszmélnek hordozói. Értékes és nagynök Londonba utazott, hogv viszo- a román kormány Intézkedni fog a sikerű színmüveket is irt, ezek egyrenozza az angol királv korábbi látoga- behivott tartalékosok leszereléséről. Ee- sze magyar nveiven is megjelent, rasy
tását. Csehszlovákia londoni
követe saögeztetik, Iiogy semmiféle katonai színpadra kerül, mint például a 'Szerangjának megfelelő elhelvezést ka- hadművelet nem történt a határnál, a relem és halál játéka*, vagy »A farpott az ünncDséffeken Tilea londoni csapatösszevonások kizárólag kikép- kasok*. Elmélvült és gondos, nem nmló értékű tanulmányokat irt nagv alés Tafarescu párisi román kivetek ző jellegűek*.
fontos kihallgatásokon jelentek meg.
Mialatt a diplomáciai fere-ferék kotókról, írókról, művészekről éHalifax angol külügyminiszter, párisi tartottak, Kern atomig ujabb lépéasel nagyszáma eikke é$ tagul®anya taJapjelegjés.ík jzerint. Oroszorszááot.ia njent előre ama ptotrajniáha® hogy nuskodik írói értékéről-

IGY KEZDODOTT.

November 3-an minoen isffoiaoan
MAGYAR
me* Kezdődik a tanítás
NYILVÁNOSSÁG
niQcimezteies a szüiöhhöz
A NÉPSZAVA irja ©Vidéki őrjarai*
cimü cikkében:
Az i m r é d y s t a-nyilasok reggeli lapjába ezzel a címmel irt cikket
Hubay Kálmán, a volt nyilas képviselő, akit megfosztottak mandátumától, mert hírhedt nemzetiségi törvényjavaslatával lel akarta parcellázni Magyarországot Mostani cikke is ilyen parcellázási kísérlet,
olyan törekvés, amelynek az a célja, bogy Magyarország lakosságának egyik részét szembeállítsa amásikkaL A régi reakciósok utján jár
Hubay, amikor politikai ellentéteket
igyekszik kovácsolni a főváros és a
vidék népe között

Budapest, október 20. Illetékes a beiratkozások október h ó 28., 29.
helyről a következő figyelmeztetést 30. napján vannak és az 1943—44
iskolai évben a tanitás az egész orintézik a szülőkhöz;
szág területén november hó 3-án,
Felhívjuk a
szülők
figyelmét szerdán megkezdődik, amint azt a
arra, hogy a középiskolákban, a kö- vallás- és közoktatásügyi minisztézépfokú iskolákban, a szakiskolák- rium már augusztus h ó folyamán
ban és az iskola jellegű tanfolya- a szünidő meghosszabbításának elmokon, valamint a népiskolákban rendelésekor közzétette. (hTTI)

utóbbi időben elkövetett eeeiekcdetüfF-'
kel, amelyek a köz- és a magánvagyon,
valamint
a
közbiztonsági
szervek
ellen
irányultak,
sem
ezeknek
a
cselekedeteknek
elkövetőivel. Minden erejével arra fog törekedni, hogy az egész szerb közvéleményre oly irányban hasson, hogy a
bűnösöket, akik partizán név alatt Ismeretesek s a szökésben lévő elemeket senki se rejtegesse, senki se segítse, hanem kötelességszerűen adja át
a hatóságoknak*.
A határozatot átnyújtották
ór.
Deák Leó főispánnak.

Ma összeül a képviselőház

Budapest, október 20. A képviselőház és a felsőház csütörtökön
tartja első ülését a hosszú szünet
után. A képviselőház 10 órakor, a
felsőház fél 11-kor kezdi meg üléTeljesen értelmetlen zsidózásokminiszterelnök
(A Dcimagyarország munkatársé-, meg az ügy újból tárgyalását és sét. Kállay Miklós
kal körítve azt fejtegeti, nogy a bumindkét ülésen beterjeszti a Ház
ezalkalommal
ujabb
tanukat
halltói)
Ez
év
márciusában
tárgyalta
a
dapesti sajtó hatására a fővárosi laszóló
kormányzói
kosság 3gy rész® arra a meggyőző- szegedi törvényszék B a r t h a Sán- gatott meg, akik u j oldalról világí- összehívásáról
désre jutott (szerinte ez ©pesti hisz- dor Tisza Lajos-köruti
cukrász- tották meg az ügyet. A tanúvallo- kéziratot, majd a további teendőktéria*), hogy ©ami ebben az ország- mester és társa B a r t a Lászlóné, mások alapján dr. M e c s é r
Jó- ről döntenek.
ban a jobboldali, pláne szélsőjobbol- valamint
Szilágyi
Mihályné zsef ügyész több vádpontot elejtett. } A Magyar Élet Pártja délután az
dali, még inkább nemzetiszocialista
Az egész napon át tartó tárgya- akadémiautcai klubhelyiségben érirányzattal és mozgalmakkal azono- tejárus áruhalmozási és árdrágitási
láson
ilyen előzmények után került tekezletet tart, amelyen Kállay Mikbünügyét.
A
vádirat
szerint
Bartha
sai, aa immár végérvényesen a
vezetésével
a
mnlté*. Közben persze nyugtatni Sándor nagymennyiségű vajat, cuk- sor dr. D e 11 r e János és dr. H a- lós miniszterelnök
igyekszik a még megmaradt szélső- rot, tojást, lekvárt, margarint vá- b e r m a n n Gusztáv ügyvédek vé- kormány valamennyi tagja résztjobboldali olvasókat, hogy mindez sárolt feketén és ezeket az árukat dőbeszédére. A védőbeszédek el- vesz. Politikai körökben ez akalomcsak a sajtó beállítása és igyekszik törvényellenesen
halmozta üzleté- hangzása után a biróság Ítélethoza- mal Kállay Miklós miniszterelnök
lefitymálni mindazt, ami — hogy az
ben.
A
március
6-án
megtartott talra vonult vissza, m a j d kihirdet- felszólalását várják. Ugyanezen »
6 kifejezéseit használjuk — mint
jelenti be Remé©tömegerő* vagy mint ©néphangu- tárgyaláson az uzsorabiróság Bar- te ítéletét, ami szerint Bartha Sán- pártértekezleten
pénzügymipengő
pénzbüntetésre nyi -Schneller Lajos
10 hónapi
börtönre, dort 3000
lat* jelentkezik. Persze hamarosan tha Sándort
nyilvánvalóvá lesz, hogy ez a cikk Barta Lászlónét 4 hónapi fogházra, itélte, Barta Lászlónét pedig fel- niszter, bogy a magyar állam jóvá
is beilleszkedik abba a sorozatba, ezenkivül mindkettőjüket
4—4000' mentette az ellene emelt vád alól, éri költségvetését a képviselőház
amellyel a különböző szélsőjobbolnem
nyert
bebizonyítást, pénteki ülésén terjeszti elő. (MTI)
pengő pénbüntetésre,
Szilágyinét mivel
dali pártok, csoportok és frakciók
hogy
tudott
volna
arról,
hogy társa,
pedig
1000
pengő
pénzbüntetésre
napjainkban elárasztják az egész
•ajtót és amellyel
semlegesíteni itélte. A vádlottak fellebbezése foly- Bartha Sándor drágábban vásároligyekeznek a magyar társadalmi és tán az ügy a tábla elé került. Az ja a cukrászüzlet részére a nyerspolitikai fejlődés ujabbkori legjelen- Ítélőtábla
megsemmisítette a tör- anyagokat. Szilágyi Mihálynét 300
tősebb megnyilvánulását.
vényszék Ítéletét és az ügyet bizo- pengő pénzbüntetésre Ítélték, mivel
maximális
Ilyen bevezetés után Hubay Ma- nvitáskiegészités végett visszaküld- bebizonyosodott, hogy
Budapesct,
október
20.
Nick'
gyarország különböző területeiről te az elsőfokú bíróságnak. A tör- áron felül adott el vajat Bartha
komponált antiszemita rémmesékkel vényszék
Alfréd rendkívüli követ és meghaszerdán délelőtt kezdte Sándornak.
azt igyekszik bizonyítani, hogy entalmazott miniszter magyar és dr
nek a ©pesti hisztériának©, azaz a
H. Ebrund meghatalmazott
midemokratikus
haladásáért
küzdő
niszter
a
svájci
küldöttség
elnöke
dolgozó osztályok
összefogásának
többheti tárgyalás után szerdán
semmiféle visszhangja nincs vidéjegyzőkönyvet irt alá. E jegyzőken.
könyv az eddigi alapon rendezi a
A volt képviselő ar azonban most
két ország áru- és fizetési forgalmár biába akarja
szembeállítani
egymással Magyarország lakosságá1943 október
Újvidék, október 20. Az újvidéki , Ilics Raduskó ügyvéd, volt közjegyző, mát. A jegyzőkönyv
nak különböző rétegeit Amiként a Nova Posta cimü lap keddi számában ifjabb Hadzsi Koszta ügyvéd, Milics l-ig visszaható hatállyal lép életnemzetiségek sem akarnak Hubavék igen érdekes cikket közöl a hácskai Alekszander volt képviselő. Ifkovics be és 1944 szeptember 30-ig marad
kedvéért küiön tartományokban él- [szerbek álláspontjáról a Délvidék lArsza kereskedő, a kereskedők egyeérvényben. (MTI)
ni, hanem egyre tisztábban látják, rendjének biztosítása tekintetében. A sületének volt elnöke, Silics Sztauoje,
hogy a demokratikus mozgalom az cikket itt közöljük:
az ipartestület volt elnöke, Rájics Neő érdeküket is szolgálja, éppúgy a
Október 11-én Popovics L. Milán , nád volt tanfelügyelő, Lázics Sztankó
vidéki lakosság sem hajlandó befo- és Dungyerszki Bogdán országgyűlési nagykereskedő és Létics Szteván gazgatni magát a nyilas reakció igájá- (képviselők, Dungyerszki Gyóka nagy- (dász Újvidékről, dr. Petrovics Milivoj
ba, hanem országépitö együUmun- birtokos és gyáros, Lázics György, az í nyugalmazott főispán, dr. Tapavicza
Szófia. A kereskedelmi minisztékálkodást kiván az ipari munkásság- újvidéki kereskedők egyesületének volt Szima ügyvéd, volt polgármester Zonigal és a dolgozó, szabad értelmiség elnöke, dr. Petrovics Milos volt újvi- borból, dr. Vlahovics Milos csurogi rium ismét üzembe helyezte az 194t
óta bolgár megszállás alatt tévő Tasjavával.
déki polgármester és Milics Tódor es- ügyvéd, Segulvev Petár a görögkeleti sos görög sziget hajóépítő üzemelt.
Mindössze egy körmondat egy peres felkeresték dr. Deák Leót, Bács- (egyházközség elnöke, Petrovics Jován Egyelőre hat darah, egyenként 150
maradványa az, arai Hubay cikké- bodrog vármegye, valamint Újvidék 1 és Dozsics Pavle plébános Sajkás- tonna vízkiszorítású motoros teherben az igazságot fejezi ki: » . . . az és Zombor városok főispánját. Elmon- szentivánról: Rájics Szteván, a görög- szállító hajé építését kezdték meg. Terelmúlt negyedszázad gyötrődései és dották, hogy Dungyerszki Bogdán és keleti egyházközség elnöke és Dobrics- vezik ezenkivül több 200 és 400 tonnás
tanulságai sokkal inkább felnyitot- Popovics L. Milán képviselők október ki Radivoj plébános, Sajkás-György- teherhajó építését is.
ták a magyarságnak a szemét, sem- 6-ikára értekezletet hívtak össze Ezen ről: Tyirin Rodivaj, a görögkeleti egyIet&nbul. A török
államvasutak
hogy — bármilyen csábdalokkal, az értekezleten megtárgyalták azokat házközség elnöke és Dekanics Budoigazgatói
minőségben
három
svájci
bárminő ígéretekkel és akármilyen az eseményeket, amelyek az utóbbi száv plébános, Zsablyáról: Blagojev
vitézkötéses álcázással is — ezt a időben Bácskában az élet- és vagyon- Szteván. a görögkeleti szerb egyház közlekedési szakértőt szerződtettek a
közlekedés
korszerűsítésére.
magyarságot még egyszer oda le- biztonság ellen irányultak.
elnöke és Brkics Bozsidár plébános, vasúti
Ugyancsak
svájci
szakértőket
hívott
helne szédíteni...»
csakhogy mi
Boldogasszonvfalváról: Rájics N. plémeg az állami szénbányák igazgatósáA küldöttség elmondta a főispán- 1
másképp fejezzük be a mondatot nak azt is, hogy ezen az értekezleten bános. Péterrévéről Plavsics Gligorije ga is a termelés racionalizálására.
mint a szélsőjobboldali közíró: sem- a következők vettek részt: Popovics plébános. A gyűlésen résztvett még
Bukarest. A megszállott Ukrajná
Bogdán
országgyűlési
hogy ézt a magyarságot még egy- L. Milán képviselő, Milics Tódor es- Dungyerszki
ból Romániához csatolt Transistria
szer oda lehetne szédíteni az idegen peres. Sztankovics Szvelozár mérnök, képviselő is Óbecsérőt.
tartomány kormányzósága október elcélokat és kiváltságos csoportokat vnit képviselő és szenátor. Popovics
Az értekezleten a következő hatá- sejével visszavonta a Dnyeszter átlészolgáló nyilas demagógia karjai Dáka mérnök, volt jugoszláv minisz- rozatot hozták:
pésére jogosító engedélyeket. Ezentúl
közé. t
ter. bán, képviselő és szenátor, Dun©A bácskai /zerbség tisztában van csak kellően indokolt esetben adnak
gyerszki György nagybirtokos, gyá- azzal, hogv a saját érdekében is cse- polgárt személvnek Transistriába vaTELJES IRODAI gyakorlattal ros. dr. Nikolics Bránkó volt képvise- lekszik akkor, amikor a maga részéről ló beutazási engedélyt
Zágráb A horvát kormány kerüld
hí ró
őskeresztény
családból lő és közjegyző, jelenleg ügwéd. dr. is kívánja a hatóságok segítségével
Mócs Alej<szander volt főispán, jelen- biztosítani a békesség fenntartását, a ti mezőgazdasági biztosokat nevezeti
szánna/ó nő
leg ftgyvéd. dr. Milutinovics Obrád or- .'törvényes eljárásokat, a vagyon, a ki a mezőgazdasági termelés irányívos, volt polgármester, dr. Pctrovies rend és a közbiztonság megvédését tására. A biztosok kötelesek gondosMilos volt polgármester. Tyulum .lo- minden vonalon és minden körülmé- kodni arról, hogy a jövő évben a
• váu a görögkeleti egyházközség elnö-nyek között. Éppen ezért g bácskai legktaybb hasznosítható
terület se
magát az maradjon bevetetlenül
381 Ike. Brkics Voiin volt képviselő, dr. szerbség nem azonosítja
Cím » kiadóhivatalban.

Két pénzbüntetés és egy felmenté ítélet
a Bartha-féle árdrágifási ügyben

Gazdasági egyezmény
Magyarország és Svájc
között

Á partizánok ellen fordult
a bácskai szerbség

Í

állást keres.

Gazdasági hirek a Kárpátövezet országaiból

Súlyosan térbeli vallomások
Vezér É r n i ellen

HIREK

~ _ Ivódni borija ölébe hajtott® ftfaf
é* meghalt. F a r k a s József 57 éme*
Gyóűgytyuk-ntca 9. szám alatti lakó®
két barátjával borozgatott szerdái*
délelőtt a Mérei-utcai Sümegi-féle ven*
i i H H H H H H H i déglöbcn. Farkas egy pohár bort ivott
meg, aztán rosszul lett és egyik km(A Délmagyarország munkatársá- guk részéről mindig pontos elszá- Szegedi ut mutató
rútja ölébe hajtotta tejét. A barát azé
tél) A törvényszék
dr. S z a r v a s molást terjesztettek felettes hatóA Somogyi-könyvtárban vaiárnap lőtte, hogv Farkas aludni akar, ezért
ém ünnepnap kivételével könyvtár- nem háborgatta pihenésében, csak ké*
János Ítélőtáblai
biró vezetésével ságuk elé, a kiosztott rézgálicról.
sőbb vette észre, hogy mar nincs bWH
szolgalat.
működő tanácsa szerdán
folytatta
P a á l Dezső ellenőrző írásszakne élet: meghalt. A hirtelen haláleset
Az
egyetemi
könyvtárban
vasárnap
Vezér-féle rézgálicpanama
bünpe- értőt hallgatta ki a törvényszék
éa ünnepnap kivételével könyvtár- let bejelentették a rendőrségen, ahoo*
rénck tárgyalását. A szerdai tár- arravonatkozólag, hogy a kiosztási
nan bizottság szállt ki a helyszínre éq
szolgálat
gyalás ujabb fordulópontot jelent naplóban Szekeres István gazdálA varost anozeom egét* évben megállapította, hogv Farkast szivsnéla bűnügyben, amennyiben
hüdés ölte meg. Holttestét a bonctani
kodó aláírása hileles-e vagy haniis.
nyitva.
Szolgálata gyógyszertárak; Bor- intézetbe szállították.
Paál
Dezső
Szekeres
aláírását
hiteeztdkalommal ismét
súlyosan
bély Józe*f Tisza Lajos-börnt 20,
_ A Móra*-szobor költözködik...
lesnek jelentette ki, ezzel szemben
tei belő vallomások hangzottak
Moldován Lajos Újszeged, Vedres u.
M ó r a Ferencnek, a magyar iroda*
D
e
v
i
c
h
Sándor
törvényszéki
el Vezér Ernő ellen.
1, Selmeczi Béla Somngyitelep IX. o.
lom kímelkedö egyéniségénél: szobírásszakértő azt
állapította
meg,
489, Nagy Gy. örök. k.'dr. Hangav
rot állított Szeged városa. A szex
> Solli László aksóközponti nyomo- hogy
levente Boldogasszony-sugárul 31,
bor — T á p a i Antal szobrászmüzó volt az első tanú, aki a röszkei
az aláírás hamis és az VezérZakar S. örök. k. Máthé Mihály Vavész alkotása — ott állt a muzeuna
és szentmijhályteleki
rézgálicutalléria-tér 1.
előtt, ahol Móra Ferenc hosszú évetől származik .
vány kiosztás módozatairól adott
Városi Sninház: T a c s k ó .
ken át szolgálta a magyar kuiturát
'A következő tanú N á d o r i Géza
Mozik műsora: Belvárosi Mozi:
felvilágosítást.
és ahol halhatatlanná vált regényeivárosi
iroda igazgató
kijelentette,
S z e p t e m b e r v é g é n , Széchenyi
nek, novelláinak témájáról álmoDr. B a l o g , h Antal főispáni tit- hogy a rézgálicutalványokat
tarMozi: S z a b a d s á g v a g y h a l á l .
dott. A szobor minden külsőséges,
kár
elmondatta
vallomásában, talmazó csomagok
sértetlenül érhangos ünneplés nélkül lett Szeged
—oOo—
hogy megfelel, a valóságnak Vezér- keztek meg a földmivelési miniszközkincsévé. Leleplezése nem törnek az a vallomása, hogy 300 kg. tériumból. Koszó Ferenc városi al' AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETII
tént meg mind a mai napig sem;
rézgálicutalvíjímt
kiosztás
végett tiszt elmondotta, hogy azok
ESTE NYOLC ÓRAKOR,
csupán az alkotója, Tápai szobrászaz
átadott neki,, ő azonban ezekről a utalványcsomagok, amelyeket VeVÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR.
művész rántotta le róla a leplet egy
keserű éjszakán... Hogy mégis,
mennyiségeidről pontos elszámolást zér küldött ki Alsóközpontra, hiá—OQO—
vagy talán éppen ezéri leginkább:
készített A kiosztott utalványok el- nyosan érkeztek. Egy alkalommal
közkincsévé lett a város polgársá— Szabadegyetemi előadás. 'A Horlenében kiosztott utalványokat be összeszámolták a hiányt és 5 csogának, bizonyítja, hogy a Heleplethy Miklós-tudományegyetem Barátaiis muFittta a törvényszék előtt.
magban 832 kg. hiánvt tapasztal- nak Egyesülete ma. csütörtökön délzés« után hetekig, hónapokig nem
Dr. S i m o n József tb. tanácsnok tak.
hervadt cl a virág a szobor talapután 6 órakor a központi épület aulákijelentette, hogv Vezér
igazat
zatán. A szeretet és megbecsülés ilA szerdai kihallgatások ezzel be- jában (Dugonics-tér 13. II. em.) szalatos virágait hordta oda Szegedi
mondott akkqr, amikor azt állítotfejeződlek, a főtárgyalást ma foly- badegyetemi előadást tart. Dr. E p e r közönsége a fehér szobor talapzatáta, hogy ó a M u r á n y i István és
j
e
s
s
y
György
főiskolai
tanár
fog
előtatják, e/alkalommal kerül sor Vera és a mellékalakként szereplőMáadni: »Tudomány és a világ kenyérN y á r y György
nevére kiállítóit
zér Ernőné tanukénli kihallgatásá- problémája/ cimmel. Üléselnök
tyás gazda ölébe, a Móra Ferenfl
dr.
utalványt átvette az irodaigazgatólelkéből született magyar parasztéra, a megvesztegetési
vádpontok- Koch Sándor egyetemi ny. r, tanár. Betól és eljuttatta azokat a címzettekba, aki csöndes nyugalommal ült ott
ban.
lépés díjtalan.
nek. Dyen módon tisztázta Vezéri
és örök mosollyal szemlélte az idd
Kinevezés. A belügyminiszter dr.
két vádpontban a közokirathamisimúlását... Móra Ferenc szobrának
V á m o s s y József szegedi orvost n
nem éppen eseménytelen történetétás bú -itetle, alól.
cséffai közegészségügyi körbe a kilenben most uj fejezet nyílt meg. A
Dr. V y i l a s y Pál aljegyző elcedik fizetési osztályba körorvossá kiszobor
költözködik. Áthelyezik *
tnondoíta,
hogy
a hegyközségi
nevezte.
Tisza partjára, szemben az ez év
lajstromot és a pótösszeirási jegytavaszán felállított Tömörkény-snoKülönös osztozkodás M atyai
zéket, ;unelyenek alapján a rézgáKESERŰVÍZ
borral,
amelynek
pandantjaként
örökségen, ördög Ferenc Paprika-utlicutalvány kiosztást végezték, 1910
szembefordul majd a várossal éa
ca 3. szám alatti lakos összeveszel!
őrködik a Tisza halk morajlása fenyugta ellenéhen átadta Vezér Ertestvérével, ördög Istvánnal az atyai
lett. T ö m ö r k é n y István és Máörökségen, ördög Ferenc azt állította,
nőnek. A hcayközségi lajstromnak
ra Ferenc egymást követték a szehogy
apjuk
halála
után
fivére
olyan
és a jv tösszcSrási jegyzéknek etlól
gedi városi muzenm igazgatói széingóságokat
is
magához
vett
az
apai
az időtől fogva nyoma veszett és
kében és a Dugonics-Társaság veháztól, amelyek őt illetnék. Többször
még ma sem találják sehol sem.
zető pozíciójában, fis egymást kökérte ezeket a holmikat, ördög István
A bűnügy tárgyalásának
folyavették a halhatatlanságba azon a?
azonban nem volt hajlandó átadni,
(A Délmagyarország munkatársa- ördög Ferenc erre fogta magát, egy
ulon. amely a magvar föld igéinek,
mán Vc/jér Ernő mindig arra hirengő szaván át a magyar nemzet
vatkozód,
hogy a rézgálicntal vá- itól) A szegedi tanyavilág egyik leg- éjszaka bemászott testvére házához és
lelkéig
vezet... Ezt szimbolizálja
ellopta
az
atyai
örökség
hite
szerint
i
szegényebb
körzete
Álokháza.
Tergyókban mutatkozó hiányokat mintiszaparti szobruk is, amelyen sohai
öt illető részét, edényeket és más apdig jelentette Nyilasv aljegyzőnek. mészetesen, hogy a szegénységgel
sem szabad, hogy a virágok elherróbb tárgvakat
A testvér feljelentést
Nyilasv most kijelentette, a tör- együtt jár az egészségügyi állapo- tett, ördög Ferenc ellen eljárás invadjanak . . .
tok leromlása is, tehát éppen eb- dult és szerdán a törvényszék büntető
vényszék előtt, hogy
— Eíjhéti foKhárra ítélték a tóival
ben a körzetben
nélkülözhetetlen egvesbirája elé állították. Dr. Kozma bejárónőt. Haska Lajosné bejáróné
Vezértől soha ilyen jelentést
az állandó orvos jelenléte. A város Endre büntető egyesbiró lopás vétsé- szolgálati helyéről,
Landesberg
nem kapott,
öt évvel ezelőtt szervezte meg az gében mondotta ki bűnösnek és egyhó- Gyöngynétől két fehér lenvászon papcsupán Szüts István felsőközponti átokházi orvosi állást, de egészség- napi fogházra ítélte. Az ítélet jogerős. lantepedőt lopott. A törvényszék Kínközigazgatási vezető telt neki je- házat. nrvoslakást még nem tudtak
Megverte a csőszt, mert nem ad- tető egvesbirája szerdán egyheti fog-'
lentést hiányokról, Szüls azonban ott építeni. Az orvos tehát bérelt ta ki tilosba tévedt jószágjait. Bör- házra Ítélte lopás vétsége miatt,
Félévi börtön kerékpárlopágért
Vezértől kapta volna az utalvány- épületben lakott s legutóbb, félesz- csök Károly, a Felsővárosi feketeíólErdélyi
János husipari munkás, Arvn.
deken
lakó
földműves
hatósági
közeg
lendővel ezelőtt, amikor orvosváltömböket.
| elleni erőszak vétségével vádolva ke- titca 23. szám alatti lakos okiéber
lozásról
volt
szó.
mire
az
uj
orvost
Vallomása további folyamán Nvijrült szerdán a tőrvényszék cgycsbirá- 16-án ellopta Ilödőr Ferencné Makkosorvoslakásul j ja elé. Börcsök malaca és kecskéje le- erdősor 4b. szám alatti lakos keréklasy .aljegyző megcáfolta Vezérnek kinevezték volna, az
azt a vallomását, hogy az iroda- szolgált épületet más célra adták (gelészés közben tilosba tévedt, ezért párját annak lakása elől. A kerékpár
igazgató tetszésére lett volna bizva bérbe. Jelenleg tehát az a helyzet, a mezőőr behajtotta az állatokat a bi- alkatrészeit leszerelte, vázát pedig a
u pólutalványok kiosztása. Elmon- hogy Átokházán azért nem lakhal tang-akolba. Börcsök ezen annyira fel- Vér-tóba dobta. Ezen művelet közben
dühödött. bogy megverte, a mezőőri. A elfogták és szerdán a törvényszék bündotta, hogy ő határozott
utasítást állandóan a városi orvos, mert
törvényszék egvesbirája 100 pengő tető egvesbirája elé állították. Dr. Koz•idott Vezérnek, hogv
holdanként nincsen lakása. Az orvoskérdési a pénzbüntetésre ítélte hatósági közeg ma Endre egyesbiró tekintettel arra,
csak 4 kg-t adjon pótlólag az arra tiszti főorvosi hivatal egyelőre he- elleni erőszakért, de a büntetés végre- hogv Erdélyi már többször volt bünlyettesítéssel oldotta meg, de vitéz hajtását háromévi próbaidőre felfüg- tetve, félévi börtönre ítélte a kerékrászoruló gazdáknak.
pártolvajt. Az Ítélet jogerős.
Vezér flfjtyik fővédekezése az ed • dr. T ó t h Béla városi tiszti főor- gesztette.
vos
mindent
megmozgatott
annak
digiek folyamán az volt. hogy egy
6000 kg-os rézgálic
tétellel 'azért érdekében, hogy Atokházán orvosi
nem tud elszámolni, nierl az erről lakás épülhessen. Sikerüli is a váFájdalomtól megtört sziwel jelentjük, hogy szeretett bátyánk
szóló
utalványmennyiséget kikül- ros vezetőinek támogatásával elérhogy a
belügyminisztérium
dötte Alsóközpontra dr. Á r e n d á s nie.
kölcsönt adni
Xjyörgy közigazgatási
kirendeltségi hajlandó rövidesen
•vezetőnek. Nyilasv Pál kijelentette, arra a célra, hogy az átokházi or81 éves korában ma éjjel elhunyt. Temetése folyó hó 22-én. pénteken
Valószínű,
áogy ezt a 6Ó00 kg. tételt ő küldte vosi lakást felépítsék.
délután 3 órakor lesz a Kálvária-utcai izraelita menházból,
H Árendásnak a saját tartalékából. tavasszal már hozzá is foghatnak
az
építkezéshez
s
igy
az
átokháziak
Dt- Árendás György és dr. Szüls
A GYÁSZOLÓ CSALÁD
lesznek már állandó
itöriggzgatási
kirendeltségi nem sokáig
vw*e*6lí elmondották, hogy a ma- orvos nélküL

a rézuálicpanama bünpör tárgyalásán

FERENCJOZSEF

Az átokházi orvoslakás
felépiiésére kölcsönt kap
a város

Cziner Zsiga bácsi

Vasárnap
d. n . 3 ó r a k a r

m é r k ő z é s r e jegyek •I»rét«ll kidvw*
m é n n y e l s z o m b a t este • ó r á i g a
D i l m a g y a r o r u á g
Jcgyiradiban.

magyar
Kender

Táplálkozási vizsgálatokat j j £ 7 I M & I
11
folytatnak
** m ' " "
Szeged külterületein
(A Délmagyarország munkatársa,

tél) A háborús élelmezési viszonyok — mint köztudomású — különféle népbetegségek elterjedését
idézhetik e]ó. Igy az A-vitamin
hiánya a világháború után is igen
sok gyermek látását vette el és a
Szegényebb néprétegek között elszaporodott ez az avitaminózis következtében előállott vakság. Ilyen és
hasonló a társadalmat gyengítő és
a munkanélküliek számát majdan
felduzzasztó népbetegségek elterjedésének mcggátlására a belügyi
kormányzat táplálkozástani vizsgálatok lefolytatását rendelte el.
Néhány napon belül Szegedre érkezik dr. S o ó s József budapesti
egyetemi magántanár, dr. J o h a n
Béla belügyi orvosállanititkár közvetlen munkatársa, bogy megkezdje a táplálkozástani vizsgálatok lefolytatását Szeged külterületein.
Elsősorban a tanyavilágban végez
majd az államtitkár munkatársa
ilyen kísérleteket a szegedi városi
tiszti főorvosi hivatallal egyetértőlég. Vitéz dr. Tóth Béla városi tiszti
főorvos kiséri el a budapesti egyetemi magántanárt táplálkozástani
vizsgálatainak színhelyére, főként
a szegedi tanyavilágba és a külvárosokba, ahol a népegészséget esetleg károsan befolyásolhatja a háborús táplálkozás. Ezt a káros behatást a vizsgálatok eredményeinek ismeretében könnyebben elháríthatja majd a belügyi kormányzat, amelynek elsőrendű feladata a
népegészség védelme és feJjavilása.

HETI MŰSOR;
Csütörtökön: Tacskó. A 3. és B. *.
bérlet.
Pénteken: Tacskó. Tisztviselői bérkert elért évadnyitó darabja: Az em- let 3.
Szombat: Tacskó. Bérletszünet
ber tragédiája.

Á
7 Egész héten minden este; Tacskó.
Vasárnap először kerül a délutáni
**
közönség elé a színház általános si-

Tacskó

(Dario Niccodemi vígjátékának
felujita-a)
A magyar színpadokon vagy tíztizenöt esztendővel ezelőtt játszották
először Dario N i c c o d e m i , a modern
olasz színpadi irodalom Molnár Forencének, vagy ha ugy tetszik Bókay
Jánosának vígjátékát, a Scampoiot
Tökmag címen. Az utcáról felszedett
kis vadvirág és a lecsúszott, majd minden különösebb indok nélkül elég gyor.
san felemelkedő jóságos mérnök szerelmi históriája már akkor ts eléggé
érdektelen történet volt és az elmúlt
másfél évtized alatt semmivel sem lett
izgalmasabb, annak ellenére, hogy
most Révay József uj fordításában kerül a közönség elé Tacskó cimeo. A
halódó polgári színmű kissé egyhangú érzelgösségekke! és szellemeskedő
jelenetekkel megirt i>éldányának tűnik
ez a vígjáték uj fordításában is és bonyodalommentes cselekményével, mélyebb erkölcsi tartalom, vagy más efé.
le Irodalmi kellék híján nem tölthet he
más feladatot, mint langyos mulattatást. Nyilván nem is volt vele más
célja a mostani felújításnak, hiszen elvégre nem lehet minden nap Az ember
tragédiáját, vagy a Bohéméletet játszani.

és Szemethy Endre.

Csak ugy elegáns * J J
a iukáfa,

ka
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Bel- és külföldi szövetek. — Telefon: 49-64.

csináiia.
Fodor-utca 20.

SPORT
A Szeged nem vér gólözönt vasárnap,
de feltétlenül győzn akar
Az U I C ki okarja köszörülni a csorbát

Itt helyesbitjük keddi szamunkban közölt NB II.
táblázatunkat,
ugyanis az adott gól tévesen van
irva, mert nem 31, hanem 41 az
adott gólok száma, vagyis a Szeget,'
gólaránya 41:13.
Az egyesület értesiti a rendezőket, hogy a kiküldött levelezőlapon
a keltezés téves, tehát nem 27-éu.
hanem 24-én kell nekik megjelenniök a pályán.
A Szeged AK komolyan készül a
Lehet, hogy a darab műsorra tűzé—oQo-—
sénél a mulattatást szándékon kivül mérkőzésre, mert nem teszi elbizaaz vezette a színházat, hoigy jó bemu- kodottá az, hogy a mult vasárnap
6;2-re győzött a SzVSE
tatkozási alkalmat nyújtson egy uj szí- 12 gólt rúgott és most is az utolsó
nésznőnek, F e s z t o r á c z y Katónak, előtti helyen levő csapattal kerül a Postás eiiani •dzőmerkóxésen
akinek tacskó-egyénisége a címszerepben adékvát-alakitósi lehetőségeket kí- össze. De nem is lehet nagyon elA
Kispest
elleni
készülődés során*
nál. Erre a tehetséges fiatal színész- bizakodottnak lenni azzal a Zentával
szemben,
amelyet
a
Ganz
o
t
t
i
^
V
S
E
szerdán
délután
a Postással
nőre valóban ráillik Tacskó szerepe.
Dicséretére legyen mondva, nemcsak jhonában 2:0 arányban tudott megaz önként kínált lehetőségeket hasz- (verni, sőt inkább döntetlenhez állt gásnak szánt edzésen a SzVSE valanálta ki, hanem az érzéseit kifejezésé- közelebb a mérkőzés. A Zenta csa- mennyi szánibajöúetö játékosa résziveit. Az együttes biztató tormát áruit
ben is bővelkedő játékával az alak emberi tartalmát is igyekezett kifejezni patában egész jóképességü játéko- el, örvendetes volt látni, hogy Tihanyi
A mérnök szerepében L a d á n y i Fe- sok szerepelnek, mint például Ist- tartja javuló formáját. A játék i»:2-ö*
—oOo—
renc helyes tempóvételével, a figura vánfy balhátvéd, Vereczkey jobb- eredménnyel végződött a SzVSE javáleginkább és Lázár bal fedezet és a jobbszélső ra A Vasutas gótjait Tihanyi (2), Fi- Elsikkasztott* aa ONCsA-házak könnyed körvonalazásával
,
,
,, .
| bián (2), Papp ós Ottó rúgtak, a Posépítési anyagát, 15 n*pj fogházra ítel képviselte azt az olaszos színjátszói Markos.
bzekutan a közönség nem*
g ó l s a e r j T c M j g N a ^ p á l v o l t (2.
tek. Nyilas András őttómösi lakos,'modort, amelyet a többi színésznek és az várhatja, hogy golozőn lesz vasar-|
A P o s t á f i j ó edzőtársnak bizonyult.
Aosspgéd, tavaly nyáron az öttömösöo egész előadás stílusának követnie kclA SzVSE vezetősége csak a pénfelépitésre kerülő QNCsA-házak mun- lett volna. Ebben Petur Ilona kőzeli- nap.
teki
kondicióedzés után dönt a Kispest
kálatainál dolgozott. Nyilas gondjaira tette meg legjobban színes, jól megfoA mérkőzés birája a hatalmas
nagymennylségü építési anyag volt gott alakításával, valamint kicsiny sze- termetű Skultéty lesz. aki Pesten elleni összeállításról. Előreláthatólag
bizva. Az ácssegéd a rábízott anya- rcpében külsőleg ts hitelesen olaszos már közszeretetnek örvend és mint uj Újpest ellen győztes csapatot állítják ki változtatás nélkül.
gokból kisebb mennyiséget eltulajdo- vitéz Martön Sándor. A többiek nenított és saját céljaira használta fel, hézkesebben és különösebb jellegzetes- filmszínész is ismeretes.
A csapat a szokásos edzéssel ké-1
részben pedig eladta az elsikkasztott ség nélkül mozogtak a szinpudon. SzeRENDELJEN
deszkát, létet, szlgctelőpapirt, stb.-t. methy Endre öregedő gavallérja főleg szül a mérkőzésre. A csütörtöki esti
Az építtetést végző közjóléti szövetke- a délszaki szerelem fellángol&sával és sportbizottsági ülésnek ezúttal nem
IIÍIATEOSZ TEHERTANIT
zet feljelentésére szerdán a törvény- a humoros vonások
megrajzolásával lesz nehéz dolga, hogy kijelölje a
Telefon 33-75.
Polgár-utca 4.
szék büntető egyesbirája elé állították maradt adós, Erdész Irén egyébként jó
Nyilast és dr. Kozma Endre egyesbtró alakítása pedig valami szirupos operett- vasárnapi csapatot.
sikkasztás vétsége miatt 15 napi fog- negédesség miatt nem lehetett kifogásAz UTG—B. MAV szintén nagy
X »Leállás* gyanúja miatt h á g f»házra ítélte. Ugyancsak a törvényszék talan. Bakos Gyula és Sorr Jenő egy* érdeklődésre tehet számot. I f i " ,
^
I m j e|é á l l i t a n a k k é t u j p e s t i
elé kerültek orgazdái, aktk közül Na- egy epizódszerepben egészítették kl uz ugyan, hogy mindkét c s a p o t a m i i l t
sportközvéleményt mc,
mitK
csa Mihályt 100, Katona Imrét 50, Nyi- együttest.
heten salat otthonaban kikapott, de;
;
„.
las Jánost 100, ifj. Fürtön Gézát 20
L a d á n y i Ferenc mint rendező
di
azért
mindkettő
nagv
felkészültségj
*
foglalkozt.tja
az
Ujpcat
vasárnapi
pengő börtönbüntetésre ítélte a bünte- gördülékeny,
gondosan
megrende8
tő egyesbtró.
SzVSE-től. Különösen az
zett produkcióval mutatkozott be. A gel megy neki a mérkőzésnek és reméljük
hogv
az
UTC
is
összeszedi'
Újpestnél
gyűrűznek tovább az ugy
fentebb hiányolt olasz játékmodorhoz
nyilván alkalmasabb szlnészanyag kel. 'magát s örömet szerez szurkolóinak.! hullámai. Hir szerint az Újpest vezető. ,
sége házi fegyelmi vizsgálatot akar iólett volna kese alá
(—ász)
A Szeged II csapata szinten sze- ^
^
védejátékosa
elten
aklk
—OF)O—
retné a pontokat gyűjteni, amelyre
,
.leálltak* a .„érközésen fe
1
minden igyekezet meg lesz.
°
nekik tulajdonitható a SzVSE győzet
A színházi iroda közleményei
Ma, csütörtökön este A- és B bérletben, holnap, pénteken pedig tisztviselői bérletben kerül előadásra a premieren forró sikert aratott olasz vígjáték, a Tacskó. A darab szerzője: Dario Niccodemi, mestere a színpadi irodalomnak és ugy keveri munkájában a
vidám és megható jeleneteket, hogy a
közönség egy pillanatra sem ér rá
unatkozni. A szerző gondolatait és ellenállhatatlanul kedves tréfáit
sok
szívvel és humorra) szólaltatják meg
a főszereplők: Fesztoráczy Kató, Ladányi Ferenc," Petur Ilka, Erdész Irén

Ismét két NB. II. mérkőzést lehet látni vasárnap a SzAK-pályán
Ezúttal a sorrend
megváltozik,
mert most az UTC jálsza a főmérkőzést délután 3 órai kezdettel a
békéscsabai Törekvéssel és a Szeged AK pedig egy órakor játszik a
Zentai AK csapatával, mig 11 órakor a Szeged AK II. csapata mérkőzik a Félegyházi LE-vel.

MC.

Déimagyorország

.

II

!

I

p O V O I ÜEPIT!

X Női kosárlahdakőrmérkőzéa lesz
vasárnap. A SzVSE kosártabdaszakosztálya vasárnap délelőtt női kosárlabdakörmérkőzést rendez a tanárképző főiskola tornatermében. A körmérkőzésen résztvesznek a Békéscsabai
MAV, a Szabadkai VAK, az SzTK és
a SzVSE női kosárlabdacsapata. A
mérkőzések kezdete délelőtt 10 óra, a
belépés dijtalan. A rendezőség kéri a
közönséget, bogy az erkélyen foglaljon helyet, mert a terem padozata' •
utcai cipővel lépni tilos.

rek, műsorismertetés. 3: A Szimfonietta szalonhatos műsora. 3.80: A Itevessv tánczencegyiíltes játszik. 4: A
müveit munkás, Dr. Hankiss
János
előadása. 4.20: Hangszerszólók
4.45:
Időjelzés, hirek. 5: A rádiózenekar
műsorából. 5.35.
Növényegészségügyi
időszerű tanácsadó. Dr. Urbányi Jenő
előadása. 6: Franciaországi
képeskönyv. Közreműködik Simonffy Margit. Köz,ben hanglemez.'k. 6.25: Népünk
októberi vádszentjei. Dr. Bálint Sándor
BUDAPEST I.
egyelrmi magántanár elöadá.sa. 6.89;
6: üzen az otthon. A Vöröskereszt Kijén a haza. 6.50: Hirek. 7: Elfelejbajtarsi rádiószolgálata. 6.25: Ébrésí- tett táncdallamok. Csanak Béla zontó. toriiB 6.45: Reggeli zene. 7: Ilirek. gorázik 720: Almaszüret a NyírségKözlemények. 8: Hirek német, román, ben.
Közvetítés Sóstóhegyről. 7.45:
szlovák, ruszin és szerb nyelven. 8.80: Operettcgyveleg. Közreműködik Orosz
A vallás- cs közoktatásügyi miniszté- Júlia, Udvardy Tibor. Reményi Sánrium rádjóiskolája. 10: Ilirek. 10.15: dor, Budapesti kumarakórus Paulovils
llmezkv ftószló szalonzenekara. 11.10: I Géza vezénylésével,
a rádióz.enekar
Nemzetközt vizjelzöszolgálat.
11 15: Fridi Frigyes vezénylésével. 9: A kaRoesk8i Imre zongorázik. 11.10: Kül- land. Rónyi Adorján elbeszélése. 9.20:
földi hiradó. Felolvasás. 12: Harang- Hanglemez. 9.40: Hirek. 10.10: Hirek
szó. Himnusz. 1210: A Budapest hon- német, angol es franeia nyelven. 10.10:
véd őrzászlóalj zenekara.
Vczénvcl Tánczene. 11.45: Hirek.
Pongrácz Géza. 1240: Hirek. 1 20: Időjelzés, vízállásjelentés. 1.30: HonvéBUDAPEST 1T
déi nk üzennek. A Vöröskereszt bajtár5: Hirek német, román, szlovák, rusi rádiószolffálata. 2: Dalok. 2.30: Hi- szin és horvát nvelven. 5.30: Francia

APROHIRDETESEK
Eladó

1

c s a l á d i h á z a k , bérházak,
szöllő, gyümölcsös
és szántó tanyás b i r t o k o k i

K *

MUNKAKÖZVETÍTŐ.
Munkát kaphatnak az
allami munkaközvetítő
tiivatalnál. — Férfiak:
11 gazdasági mindenes
helyben és vidéken, 2
fémcsiszoló,
akinek
harctéri szolgálata van,
4 bádogos helyben és
vidéken,
1 műszerész
vidéken, 2 villanyszerelő helyben, 11 asztalos
helyben, 1 kádár vidéken. 1 bognár vidéken,
1 szigyártó helyben, 7
szabó helyben és vidéken, 3 cipész helyben,
1 fodrász vidéken. 2 női
fodrász heivben. 2 sütő
vidéken, 3 gyári munkás hadigondozott,
4
fiatal napszámos helyben, 1 fcstékkereskedő helyben, 2 fiatal kifutó helyben. — Nők:
8 fodrásznő helyben, 1
cipőtüzőnő vidéken,
6
fiatal napszámosnő hely
ben,
1 kiszolgálóm!
helyben,
8 mindenes
helyben, 8 mindenes főző helyben, 1 házvezetőnő helyben. 3 szakácsnő Örsre vidéken. 10
bejáró takarítónő helyben, 2
lapkihordónő

Adómentes családi ház 2 szobás, kertes felsővárosi villamosnal 16.500 P — Sarokház pturés 2 éz 1 szobás lakással, kertes, Kolozsvári.
ternOI 36.000 P — Családi ház 2 szobás, kerles, Rókuson 28000 P — Újszegeden csaiadi
biz 2 lakással, kerlteL, Árpád-otthonnál 20.1k<0
P — Uj ház csaiadi, 4 szobás, fürdőszobás,
kertes, Kálváriánál.
96.000 P — Adómentes,
emeletes bérház 6 lakással Kolozsvári
térnél
60.000 P — Emeletes bérház 6 lakással, nagv
kerttel, Rókuson 80.000 P — Emeletes üzletes
sarokhérház 5 lakással Rókuson 65.000 P —
90 kat. hold szőregi szántó birtok,
müuthoz
közel, ára holdja 4000 P. Em. ház 2*9 szobás,
fürdőszobás és 1 szoba konyhás lakással Tisza Lajos kőrútnál
75000
pengő.i — Szép emeletes bérház 7 lakással, Rókuson 120000 P —
Kétemeletes ház. nagv ipari
üzemheivi-égael
3, 2, 1 szobás lakásokkal 150.090 P _
Üzletes
bérház komfortos lakással, fő uton 250.000 P
— Belvárosi najrv ház, komfortos
lakájokkal,
kórü.'épitelt nagy műhely és raktárépületekkel,
ára 500000 P — Belváros legszebb részén üzletes bérház komfortos nagv laká-okkat. nasrv
bérjövedelemmel 5 millió pergő — Bérbeadó
10 holdas szöllő. gvümölesös. lanvás htrtoit. —
16 ni. ho|d«» s/anló tanyásbirtnk bolgár Kertészettel. _ Eladó 1 holdas szöllő. gyümölcsös
tanvávsl 50000 P _ 6 és fél holdas stftlt'O,
wümölosös. 3 szobás tanvával. felszereléssel, helvben. _
Tanonchevasntnál 150 000 P _ 1, 2. 3 holdas szántóföl-. R'fk: 1 fodrász hetedek város alatt n ölenkint .5-6 pengőért.
4 kis hold szöllö. szántó Felsőinnyán 16.516 P 1 teMékkereskedő helvben.
_ I kts hold szöllö szántó Alsófanyn varaihoz. müuthoz közel 55 000 P — 6 és fél
kat Ha riravnköfö
prims szántó szöllö és gyümölrsö® telepítésre
TVNUTOLANT
fizetéssel és
alkalmas, Dorozsmához
és
köves utnái
KÉZ1M1TNKÁSa 62 100 P vételár hiánvzó részét eladó htteleLANYT
zi. 25 k a t bánáti szántó holdankint á 50110 P _
azonnal felveszek TáALKALMI V É T E L E K !
borosiné. Aranv J á m s
u.. kölőde.
399
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F. M. Ingatlanirodánál, Horthy

n

é

Miklós ulca 2.

(Kultúrpalotánál''

Egyetemista

Bérbe
adom

DIÁKLEANNYAL
felesbe egy holdas beMEGOSZTANA
kerített gyümölcsös, —
1 stohas összkumíortos konyha veteményes ker
temet megbízható szakLAKÁSAT
embernek.
Jelentkezni
*gy r dü!á!ló fiatal asz- Szentháromság u. 27, —
*»ory. .Belváros©
jel- délFén, vagy Horthy M.
380 u 2 Ingatlan irodában.

SZT5PICH
egyedülálló ast o l o g i a
irodáia

S Z A B A D K A .
VI.

K á l m á n - u t c a 4.
Pontos horoszkop
beállítások!
Vidékieknek postával.

Kifutó fiu felvételik. —
Központi Tejivó.
Fodrásznőt azonnal felveszek, ebédkoszttal —
vagy egyezség szerint.
Alsóváros. Délibáb 55.

nyelvoktatás. Tartja Makay Gusztáv.
6: Az Operaház előadásának közvetítése. Szöktetés a szcrályból.
Énekes
játék 3 felvonásban, öt képben. Zenéjét szerzette Mozart. Vezényli dr. Lukács Miklós. 6.40: Fodor József ver, sciböl ad elő. 7.50: Édes
anyanyelvünk. Halász Gyula előadása. 9: Rácz.
i Rcrci cigányzenekara muzsikál, Solthv
Károly énekel a Szeiffert-kávéházból.
9.10: A radiózenckar műsorából. 10.40:
Hirek.
Olvassa a

öélmagyarországot,
hirdessen a

TŐZSDE
Budapesti értéktözsdezárlat. Ha l®>
mét csendes volt a budapesti értéktüa®*
de üzleti forgalma. A kereslet és kiaélat tartózkodása miatt a részvénypiacon az egész lőzsdeidő alatt kevés
üzleti bejelentés történt. Az árfolyamok a tegnapihoz viszonyítva alig változtak. Magyar Bank 96.5,
Hitelbank
186.6, Nemzeti Bank 432.—, Testi Hazai —.—, Magyar Kender 74 L

Közellátási közlemények

Zürichi devisazárlat.
Páris 611*
London 17.32.5, Newyork 431.—, Brüszszel 69.25, Amszterdam 229.37 fél. Madrid 39.75, Milánó _ . _ Berlin 172.5$
Szófia 5.37 5, Bukarest'2.37.5.

Zsirkiosztás
Beváltásra kerül 1943 október 21től október 31-ig terjedő időre a szegedi közellátási szelvényiv 3. sz. szelvénye.
Fejadag 14 dkg, Ebből 7 dkg zsír
és 7 dkg etelzsir.

A Magyar Nemzeti Bank hivatalon
valutaárfolyamai: Szlovák kor. 11.45—«
11.75, líra —.—, svájci frank 70.6080.60, svéd kor. 71.70—82 70.
Budapesti terménytözsdezártat. Cs®.
kély forgalom melleit az árak változatlanok.

Oélntaqvarorszáqban

!

Hölgyfodrásznőt felvesz Egy kézimunkást
felHeiie. Takaréktár o. 8. vesz Csöti szabó, Vár
u. 7.
Női szabóságba segédleány magas fizetéssel Fodrász segéd felvétees tanulólány fizetéssel tik. Kölcsey n. 5. Valfelvétetik. Széchenyi tér kai.
7, I. 18.
Ügyes kifutóleányt felJómunkás fodrászlányt veszek. P. Reich Erzsi.
keres Nagy fodrász, —
Újszeged. Bethlen u. 9.

tláAtOAlCLSt

Értelmes, legalább négygZkafmqjjott
középiskolát végzett leányt felveszünk. Szű- MINDENES
kíts Könyvesbolt, Köl- BEJÁRÓNŐ
csey u. 1.
jelentkezzen jó
bizonyitvánnyal Polgár
u.
Fogorvosi rendelőbe — 12, udvart rész. Jelentügyes, fiatal kis leány kezés 8—19-ig.
asszisztensnőnek azonnal felvétetik; lehet kez
dő is. Deák Ferenc utca 23.
SÜTNIVALÓ

gpflS-V€T€l

Bőrkabátját
most fes'csse, alakitassa szakszerűen
végzi Csordás Sán-

dor szegedi börruhagyáros.
Szentmiklós-utca 7.
Cl PÖFKLiSöR ÉSZRAGASZTÓK
felvétetnek
SZABADKÁRA
MARIKA-CIPÖÜYAR
Szegedi u. 26. Jelentkezni lehet vasárnap is.
Heggel ?-től 3-ig D«rozsma, Nádas u. 7.
369

TOK
KAPHATÓ
Attila

utca 20.

371

SDrUMetfó!
a másnapi lap
számára csak

délután
5 óráig
• esz fel a
kiadóhivatal.

M G Y KLEM
Magas áron veszek —
használt ruhaneműt, zálogjegyet. Hívásra házhoz megyek. Báró Jósika u. 13. Ferlmutterné.
FÉR FF
RUHA
uj, nem használt
jutányosán eladó.
Arany
János u. 5, II. em. 6.

^r*-"
"'
» HI • mmmmmmmmmm^mmm.
Autogejzert, ujat vagy
jókarban levő használv ü i m ú M
tat vennék.
Viktória
áruház, Püspökbazár —
Csinos, fiatal
intelliTelefon 23-28.
gens tisztviselőnő
keresi kimondott ur ismeretségét. Házasság leHasznait rúnánál.
hetséges. ©Mozi, színlehérnemüeket, záiogház. hangverseny* jellegyeket, mindenről legigere.
magasabjp álban veszek.
C S E H Ó Attda-utca 8.
Fiatal, barna
úrilány
keresi intelligens fiatalKettő
drb 11. rendű
körszék (10. sor) < A > ember ismeretségét. Há—
bérleiben sürgősen át- zasság lehetséges.
adó. Érdeklődni 31-93 .Bohémélet© jeligére.
telefonon.
11

Tökéletes kiképzés németben és zongorában,
bécsi születésű zongoraművész által. Maros- Jóhangu, rövid zongora eladó. Római kórul
u. 15.
21 sz. I. em. 4. ajtó.
DÉLMAOYARORSZAG
Kodrászleánvt felveszek
állandó munkára. Vartelefonszáma
F EHÉR
ga, Szentgyörgy u. 26.
GYERMEK
HÓCIPŐT
Y
Urifodrász segédet felveszek. özv.
Stetzlcr 22, 26, 28-as számokban'
Jakabné. Apponvi ti. 23 és 37-es fekete
gumi
bócsizmát
veszek. —
Arany János
»l 5, II
em. 6.
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GÉPÉSZEK
állandóra nagy keresetFelelős szerkesztő es telelös kiadói
tel szennaira
Berey
Géza
FELVÉTETNEK
Szerkesztőség:
Szeged.
Kölese*-utca
1®. I. em
Bőrruha Üzem,
BudaÉjszaka) szerkesztőség;
Kálvária-utca 14. »»
pest, Király u. 6.
379 Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-utca
6.
ieletoi
(szerkesztőség, Kiadóhivatal,
nyomda)
13-Utt.
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