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A keleti téli csata elérte
az általános offenzíva jellegét
Délolaszországban további szakaszokra terjedtek ki a harcok
— Heves légicsaták Németország és Olaszország felett

Amerika tízmillió dolláros megbizást k$p a háború
után a Szovjetuniótól a Teheránban kötött gazdasági szerződés értelmében
Berlin, január 8. 'A véderő főparancsnoksága közli:
— Kirovgrádtól két oldalt és magában a városban heves harcok
vannak folyamatban erős ellenséges erőkkel. Saját páncélos kötelékeink a várostól északra ellentámadással visszaverték a bolsevistákat
es egy fontos magaslati terepet hatalmukba kerítettek.
— Kievtől délre és Berdicsev térségében súlyos elháritó harcok
nem csökkenő erővel tartanak. A
bolsevisták áttörési kísérleteit délben is meghiusitottuk. Egyes betöréseket elreteszeltünk.
— Propoiszktól nyugatra a bolsevisták több helyi támadása eredménytelen maradt. A Szovjet Vitebszktől északnyugatra inditott támadásaink folytatása során rendkívül nagy veszteségeket szenvedett
emberben és anyagban. Néhány, betörési helyen még folynak az elkeseredett harcok.
— Neveitől északra a megismételt támadások elháritó tüzünkben
összeomlottak. A légi fegyvernem
Kirovgrád és Berdicsev térségében
levő súlypontokon beavatkozott a
földön folyó harcokba és az ellenségnek nagy és véres veszteségekéi
okoaott, azonkívül megsemmisített
igen sok fegyvert, felszerelést és

jármüvet Az elmúlt éjjel a Szovjet'
utánpótlás elleni küzdelemben 7
szállító vonatot és 9 további vonatot súlyosan megrongáltunk.
— A
délolaszországi
arcvonal
nyugati részén az ellenség további
szakaszokra
terjesztette ki nagy
erőkkel inditott támadásait. A Mignanótól északnyugatra levő térségben súlyos harcok után két hegycsúcs elveszett. Az arcvonal többi
részén a nap általában nyugodtan
telt el.
— Brit-cszakamerikai
bombázó
kötelékek pénteken helységeket támadtak meg Nyugatnémetországban
és a birodalom déli részében. A
tervszerüllenül ledobott
bombák
következtében főleg Ludwigshafen
ben és Mannheimben
jelentékeny
károk
keletkeztek a lakóterületeken. Az elmúlt éjjel zavaró repülőgépek bombát dobtak le a rajnawestfáliai iparvidéken. Az ellenséges bombázó kötelékek e támadások alkalmával 33 repülőgépet vesztettek, túlnyomórészt négymotoros
bombázókat.
Hat vadászrepülőgépünk nem tért vissza. A brit-amerikai repülők veszteségei 1944 első
hetében 262 repülőgépet tesznek ki,
ezek közül 231 négymotoros bombázó. (MTI)

Inierinf-jelentés a keleti (rcnt szakaszairól
rendkívüli
Berlin, január 8. Az Interinf je- amely a bolsevistákat
lenti: A keleti arcvonal középső véráldozalokra kényszeri lette anélés északi szakaszán folyó harcokról kül, hogy csekély "harcászati nyereséget is elértek volna. A bolsejelentik:
A középső arcvonal déli szaka- visták is összesen 75 harckocsit
szán a bolsevisták az előző napok vesztettek.
A keleti arcvonal déli szakaszán
nagy veszteséei után már csak kifolyó
harcokról azt jelenti az Insebb erőket vetettek harcba. Mindenütt véres veszteséggel vissza- terinf, hogy különösen heves elhávertük őket. Vitebszk
térségében ritó harcok alakulták ki Kirovgrád
viszont
újonnan
odavezényelt, deli előterében, ahol a bolsevisták
erőkkel szálltak harcba. E csata megismételték az áttörésre cs beharmadik napja is véres, de a né- kerítésre irányuló kísérleteiket. E
met csapatok részéről ere.dménvc-! kisérletekel a németek meg tudtak
sen folytatott harcok jegyében ál-[hiúsítani. A német főerők ped.g
lott. Á bolsevisták nyomásának! eközben elvágták és a varost megzöme a vitebszki harctér északnyu-] szállták. Pénteken a deli óráktól
gati részén levő német vonalak e l - j a Szovjet támadó hullámok a nejen irányult. A Szovjetnek már az metek uj biztosító vonalait rohaelső előretörésére páncélosokkal és rnozták, közben pedig a támadók
sok nehéz rohamágvuval támoga- különösen a déli utak kornyezetétott ellentámadása volt a válasz'ben ieen suivos véráldozatot voltak

kénytelenek vállalni. Ezzel egyidőben a várost északról és északnyugatról támadó bolsevisták hiába fáradoztak azon, hogy déli
irányban előre lialadianak a városig,
fc'

Kievtől délre és Bjelaja-Cerkovtói délnyugatra a német tehermentesítő ellentámadások felosztották
a szovjet támadások nyomását. Berdicsev körül a bolsevisták egy elreteszelt betörési
helyről kiindulva
megismételték
meddő támadásaikai a német sa^pkbástyák ellen.
Zsitomirtól délnyugatra és nyugatra páncélosokkal véghezvitt szovjei
előretörés mindenütt felakadt a
német állások előterében anélkül,
hogy a támadóknak sikerült volna
betörniük.
A német légifegyvemem
Harci
kötelékeit főképpen a földi harcok
támogatására vetették harcba Kirovgrádnál és Berdicsevnél. A német vadászok 17 szovjet gépet lőttek le. (MTI)

A döntésért megy a keleti offenz va
Berlin, január 8. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Szovjet ismét
uj területekre terjesztette ki támadó hadműveleteit, amelyek immár
elérték az általános offenzíva jellegét. Illetékes német katonai körök
megállapítása szerint a Szovjet a
legvégső erőmegfeszitéssel és minden rendelkezésre álló erőforrás
bevetésével
a
legmesszebbmenő
célt, azaz a német ellenállás teljes
megtörését akarja elérni. Ez a küzdelem a döntésre incgy, de ez a
döntés nem csupán a keleti háború,
hanem egész Európa sorsát fogja
megpecsételni. Ezzel az offenzívával szemben minden más hadszíntér jelentősége eltörpül, még a sokat emlegetett angolszász offenzívát sem véve ki. Ha a Szovjet ennek ellenére mégis
változatlanul
kitart az invázió követelése mellett,
akkor, amikor a maga részéről a
legutolsó tartalékait is kockára teszi, szövetségeseit hasonló áldozat

és kockázat vállalására akarja r á kényszeríteni. A Szovjet nagyszabású offenzívája ugyanis majdnem
kizárólag a saját erejére támaszkodik, ezzel szemben az angolszása
hadiszállításoknak nincs számottevő jelentőségük. Az a 2—3000 harcikocsi, amelynek szállításáról aa
angol és amerikai jelentések megemlékeztek, a Szovjet saját termelésével szemben csupán nevetséges
jellegű. Az angolszász szállítások
jelentősége inkább az élelmiszer és
orvosszer szállításokban van.
Ami magát a harctéri helyzetképet illeti, német katonai körökben
megjegyzik, hogy összefüggő arcvonalról nem lehet beszélni. Óriási
területeken 5—10 hadosztályból álló
erők a legkülönbözőbb irányból támadnak, úgyhogy a hadijelentéseken tulmenőleg részletesebb földrajzi helyzetmeghatározásnak nem
lenne értelme.

„Ler efséges, hogy Németország 'emond
bizonyos területekről, hogy nagyobb erővel
{o!yfai assa védelmi háborúját"
Stockholm, január 8. A Budapesti
Tudósító jelenti: A svéd lapok berlini levelezői szerint a birodalmi
fővárosban a feszültség a legmagasabb fokára hágott. Sok helyen már
a jövő hétre várnak fontos eseményeket. A németek figyelme mindinkább nyugat felé fordul, ahol —
mint Berlinben mondják — bármelyik pillanatban valami megindulhat.

rületekről, hogy nagyobb
erővel
folytathassa védelmi
háborúját.
Egy második cs harmadik arcvonal
elhárításának
előkészülete
miatt
Nyugatnémetországban
száz hadosztályt kellett lekötni. Ezúttal nincs
szó idegháboruról, mert a német
felderítő repülők fényképfelvételekkel megállapították,
hogy óriási
vállalkozás készül. Ez a veszedelem
bizonyos mertékig
befolyásolta a
A Stockholm Tidningen
berlini németek helyzetét keletén;
tudósítója szerint egy magasrangu
Egy, a német kormányhoz közelnémet köztisztviselő a következő álló hírügynökség rámutat arra,
kijelentést tette:
hogy az orosz nyomás •különösen
— A nyugatról fenyegető invázió Berdicsev térségében tovább fokovalóban komoly. Lehetséges, hogy zódik. Nyugatukrajna védelme enkövetkeztében
megnehezült.,
Németország lemond bizonvos te- nek
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Á-gol hetilap fantasztikus elmefuttatása :
mi történnék Németországgal ha . . .

mivel az invázió veszedelme miatt
Genf, január 8. A Német TI jelenti: hadosztályok támogatásával átvállalLisszabon, január 8. Az egyik
ezidőszerint a keleti
arcvonalon
Londonból jelentik: »Az Elba mint né- ná tőlünk azt a feladatot, hogy az
amerikai
rádióálomás.
hírmagyanem velhetők harcba nagyobb tarmetországi demarkációs vonal, cim uralkodó ncp eszményétől leginkább
rázója .jelenti Nápolyból:
alatt a tiphare angol hetilap toglalko- megszállt
poroszokat
ujjáneveljék,
talékok.
Hivatalosan nyilvánosságra hoz zik azzalm kérdéssel, hogy mi történ-! Igaz, hogy Berlin ez esetben a szovjetBerlini vélemény szerint a keleti Iák, hogy az amerikai h a d s e r e g "ék Németországgal az esetben, ha aJorosz területsávba esnék, de semmi
krcvonal eseményei jelenleg csupán bizonyos reguláris egységei az 5.' szövetségesek győznének. Egyes kö-lsem akadályozná a szövetségesekel
másodrangú fontossággal birnak. hadsere* francia s z á r m á n f r a n e l n I r ö k b e n m á r a r r ó 1 b e s z é l n e k — »rja a abban, bogy valahonnan a főváros
n ™ ! !
T ,
„ u
, , r folyóirat
hogy valószínűleg az El- romjainak közeléből ne uralkodjanak,
Nem területek feladása a döntő, parancsnokság
J
alatt harcolnak. Ez ^ ,«,„, R demarkációs vonal a szövet- A -Szovjet valószínűleg nem tervezget
bnnem az, hogy a keleti arcvonal a világháború kezdete óla az első ségesek által megszabandó >nyugat« olyan sokáig, bogy mire oktassák a
szilárd. (MTI)
és a Szovjet által megszabandó »ke- német gyermekeket. Sokkal valószíilyen esel. (MTI)
let* között. Szászország és Szilézia ré- nűbb, hogy ujjánevelésűk a német tarszei tehát a szovjetorosz zónába ke- talékok mozgósítása formájában törLégitámadás Brescia és Firenze ellen
rülnének. A fődolog azonban az len- ténne Szovjetoroszország újjáépítése
Zürich, január 8. Chiassóból jelen-, Itt van ugyanis Olaszország egyik ne, hogy a Szovjet, lengyel és cseh céljából. (MTI)
tik, hogy Milánóban pénteken éjjeJ 1!legnagyobb fegyvergyára. Pénteken a
árakor éjszakai légirialó volt, hóna-'nappalt órákban ujabb támadás érte Hit tartalmaz az amerikai—orosz gazdasági
pok óta elsőizben. Az ellenséges láma- Firenze városát. A támadásnak száiás azonban nem Lombardia fővárosa- mos áldozata volt és jelentékeny kár
szerződés
bak, hanem Brescia városának szólt, támadt. (MTI)
Lisszabon, január 8. Az Interinf je- rint Churchill miniszterelnök belenti: Itteni brit körökben, különösen
pedig brit gazdasági körökben nagy látható időn belül lemond. Egy neUjabb je.entés a január 7-i magyarországi elkeseredést
keltett az a hír, amely ves angol politikus, aki néhány
szerint
Roosevelt
Teheránban a Szov- nappal ezelőlt Stockholmban volt,
berepülésről
jet. képviselőivel gazdasági szerződés- célzást tett arra, hogy Churchill
Budapest, január 8. Folyó évi ja- szág területén csak néhány bomba ben állapodott meg, amely a háború a béke problémáinak megoldását
utáni időkre vonatkozik. Á kereskedel- már nem tekiniti személyes feladaauár 7-én
angolszász repülőgépek esett. Kár nem történt. (MTI)
mi szerződés megvalósítása már naszálltak át országunk légterén. Az or-1
oldalról
gyon előrehaladott és gyakorlatilag tának. Más jól értesüli
származó
információ
szerint
az ormár csak aláírására van szükség. A
Arnold:
szerződés legfontosabb része az észak- vosok megbetegedésével kapcsolatFokozni fogják a Németország elleni
amerikai iparnak nyújtandó szovjef- ban nyomatékosan figyelmeztették
oroSz kiviteli megbízás. A terv sze- Churchill miniszterelnököt, hogy
légitámadásokat
rint tízmilliárd dollár értékű szállításeddigi rendkívüli nehéz munkájáForlworth (Texas), január 8. A Bu- kerülne áttörni a partvidéket védő ról van szó. amelyet n hnborn befe- ról le kell mondania. (MTI)
jezése után következő három év alatt
dapesti Tudósító jelenti; A r n o l d erődítményeket. (MTI)
bonyolítanak le. A szállítások célja
tábornok, az amerikai légihaderő
Szövetséges csapatok
különösen az ipar és közlekedés újjáparancsnoka kijelentette, hogy az A kairói jugoszláv kormány építése. SzovjetoroszorsZág ellenszol- n e m s z á l l t a k partra jugoszláv
gáltatásként aranvat és készárukat is
amerikai légihaderő a RAF-fal
területen
nyilatkozata Titóról
szállítana. (MTI)
egyiilt fokozni fogja a Németország
London, január 8. A Budapesti TuBécs, január 8. A Grazcr Ta. dósitó jelenti: Londoni illetékes hely
elleni légitámadásokat. A tábornok
gespost cikket közöl a kairói ju- T a l á l g a t á s o k
Churchill k ö r ü l i pénteken este a következő nyilatkozaszerint a szövetségesek
minden
goszláv kormány és Tito kormánya
e, , , ,
.
, 0 . 0 ,
,.' tot tette közzé: Szövetséges csapatok
irányból megindítják a NémetorStockholm, január 8. A Budapesti n e m s í á ü t a k p a r t r a j u g o t z l á v t £ r ü l e .
viszonyáról. A lap
megállapítja,
szág elleni légiháborut. (MTI)
hogy az angolok mindezideig hiába Tudósító jelenti: Stockholmi szo- U!n_ A szövetséges partraszállásról
körökben ném tartják Stockholmba érkezett jelentések talán
tettek kísérleteket annak érdekében, vetséges
Légvédelmi rendeletek
alaptalannak
azt a hírt, amely sze- az adriai partvidékről származnak.
bogy a két kormányt diplomáciai
Bécsben
és katonai léren együttműködésre
E kísérletek hiábavalóságát
Bécs, január 8. A bécsi lapok néhány nap óta ismét több légvédel- mutatja, hogy a kairói menekült
mi
rendelkezéssel
foglalkoznak. kormány most nyilatkozatot tett
Közlik azt a rendeletet is, amely közzé és ebben megállapítja, hogy
Budapest, január 8. A Kormányzó nokot ideiglenes minőségű erdészélt
belügyminiszter üzemi segédtisztié, Szentannai József
szerint az egyes állatni muzeumok Tito bandái pótolhatatlan vesztesé- ur őfőméltósága a
és gyűjtemények
megőrzés végeit gei szenvedtek és Tito csapatait a előterjesztésére vitéz dr. 1 o t h Béla, I. o. műszaki tisztet a IX. fizetési oszaz V. fizetési osztály jellegével telru- ítályba műszaki főtisztté, Erdélyi Mi*
átvehetnek kisebb nagyságú nagy Dinári-atpokban
részben elvágták hazott tiszti főorvost az V. íizetesi hálvné Berényi Zsuzsanna mezőgazművészi érlckü festményekét és összeköttetéseiktől, a partizán csa- osztalyba kinevezte.
jdasági kisérletügyi segédtisztet a X.
egyéb képzőművészeti
alkotásokat patokat kivetették valamennyi naA Kormányzó az m. kir. belügymi- (fizetési osztályba kisérletügyi tisztté,
magánszemélyektől is, hogy azokat gyobb városból és faluból, kisebb niszter
előterjesztésére V e n d r ey 'vitéz Hir Mihály élelmiszer'ellenört a
bombabiztos fedezékbe
szállítsák. csoportokra ugrasztották szét őket József rendőrkapitánynak a rendőrta- XI. fizetési osztályba élclmiszerellen(MTI)
és a csoportok közül néhány már nácsosi cimet és jelleget, M o l d o v á - őrré, Fuchs flona irodakezelési gyay i László rendőrkapitánynak a rend- kornokot miniszteri irodnsegédtisztté.
bomlófélben van. Más csoportok pe- íiörtanácsosi
címet adományozta.
Braur, Antal dijnokot ideiglenes minődig Nyugatboszina felé
húzódnak
Két hivatalos német
A
m.
kir.
földművelésügyi ségű kezelővé kinevezte s Mrena Erminiszter
vitéz
T a k á c s Ferenc zsébet és Varga Magdolna segédhivaközlemény
vissza. (MTI)
erdömérnököt
főerdőmérnökké, dr. tali kisegitő munkaierőt dijnoki minőZürich, január 8. A Neues Zfir•
Benedek László mezőgazdasági kisér- ségben alkalmazta.
eher Zeitung berlini levelezője jeÉletfogytiglani fegyházra
letügyi I. o. fővegyész cimmel és jelA Kormányzó a vallás- és közoktalenti:
ítélték a „Niskavuori asszo- leggel felruházott II. o. fövegyészt i.
tásügyi
miniszter előterjesztésére dr.
Nyilvánvalóan az angliai és amenyok" szerzőjét
L
y
W
v
a
d
t
S
g
a
S
f
i
C*
I
n
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y Jenő szegedi Horthy. Mikrikai inváziós hírekkel kapcsolatoHelsinki, január 9. A Magyar TI
magántanárnak
san a német lapok két hivatalos jelenti: A helsinki katonai törvényszék let ügyi II. o. fövegyészt I o. főve- i alos-tudományegyetem,
m. kir. országos Sportorvosi
Intézet
közleményt közölnek, hogy felvilá- hazaárulás miatt életfogytiglani fegy- gyésszé, dr. Selmeczy Árpád mezőgaz- igazgatójának, a tudománvos szakirodasági kisérletügyi adjunktust II. o.
gosítsák a német közvéleményt a házra ítélte Ilella V u o l i j o k i finn főadjunktussá, ífj. Matusovics Péter dalom művelése és az egyetemi oktatás terén szerzett érdemei elismeréséül
birodalom védelmi erejére és ké- Írónőt. Vuolijoki 1942-ben a lakásán növényegészségügyi
segédfelügyelöt az egyetemi rendkívüli tanári cimet
szültségéről. a cikk közleménye szeszállást adott egy ejtőernyős kémnek növényegészségügyi felügyelővé, ur. adományozta.
rint a nyugati partvidéken kivül
HegediU István és dr. Börcsők Emil
és őt más módon is támogatta, a töb- mezőgazdasági kisérletügyi segédveA m. kir. belügyminiszter az Or>
megerősítették a Földközi-tengerbi között titkos katonai adatokat bo- gyészt kisérletügyi vegyésszé, Wim- jszágoe Társadalombiztosító lnlezetné!
nek a német véderő kezében levő
csátott rendelkezésére és elősegítette nier Károly okleveles mezőgazda, mé- iKü r t ő s ; Elemér ideiglenes minősérészét is. Az erődítményekről kevés
biztosítási gyakornokot a XI. fizeaz érintkezést a kém és megbízói kö- zőgazdasági kamarai intézet ideip'eadatot közölnek. Amennyire ismezött. Ugyanebben az ügyben két másik nes minőségű kisérletügyi adjunktus- :jési osztályba biztosítási segédellenőrretes, ezek az erődítmények lángsá, Mihalik Dezső mezőgazdasági k ' - J é , O c s k a y László ideiglenes minővádlottat, egy férfit és egy nőt halál- sérletügyl gyakornokot asszisztenssé, jségü számgyakornokot a XI. fizetési
szórókkal
ellátott
akadályokból,
tankcsapdákból és gépfegyverekkel ra Ítéltek. Az Ítélet végrehajtására -i Pokomandy Imre (Szei;. s), Simigh 'osztályba ideiglenes minőségű számBarabás tisztté, L a n t o s József ideiglenes miés ágyukkal felszerelt ellenállási legfelsőbb katonai bíróság jóváhagyá- Tamás (Kiskundorozsmaj,
Géza (Szentes), dr. Boros Sándor, Ba- lőségü alsóíoku biztositási gyakornosa
után
kerül
sor.
(Hella
Vuolijoki
fészekből állanak.
radkni Mihály (Csongrád). Járav Gyu- kot a XI. fizetési osztályba biztositási
A második hivatalos közlemény neve nem ismeretlen a magyar közön- la gazdasági segédfelügyelőket a IX. j segédtisztté, dr. H ó s a Andor orvosi,
ség
elölt.
Magyarországon
két
színKömmel tábornagy
nyugateurópai
fizetési osztályba gazdasági felügye-j szegedi lakost orvos-segédfogalmazószemlevjtfával foglalkozik. Bőmmel darabja került szinre: a Niskavuori lökké. Szőke László erdészeti üzemi 'vá a X. fizelcsi osztályba, F i r o s k a
különböző gyakorlatokat végeztetelt asszonyok és a Niskavuori kenyér. segédtisztet erdészeti üzemi tisztté. .József dijnokot ideiglenes minőségű
el a tartalék csapatokkal, amelye- Két, illetve bárom évvel ezelőtt Szege- Németh Ferenc ideiglenes minőségű .biztosítási gyakornokká, Pa v e i Teerdökezelé6Í gyakornokot
erdészeti 'réz dijnokot ideiglenes minőségű alsóket abban az
esetben
vetnek den is játszották ezeket a darabokat. üzemi segédtisztté,, Fülé József idáig* fokú biztosítási gyakornokká kineSzerk.)
harcba, ha a szövetségeseknek si
lenes minőségű erdőkezelési gyakor- vezte. (MTI)

Kinevezések és előléptetések

Antal István miniszter ndgu beszéde
Kecskeméten
Kecskemét, január 8. Szombaton
délután rendezték meg a szegénygondozó hivatal javára immár tízéves múltra visszatekintő hagyományos néma bálát, ahol a kecskeméti társadalom a szokásos farsangi összejövetel helyett e »néma bál*
keretében rótta le a maga áldozatát
a kecskeméti szegények megsegítésére. K o v á c s Sándor apátplébános bevezető beszéde után általános figyelem közepette
Antal
István nemzetvédelmi propagandaminiszter emelkedett szólásra és
nagyobb beszédet mondott.
Beszéde elején a miniszter rámutatott arra, hogy az a probléma,
amelyet ezúttal a »néma bál« szimbóluma fejez ki a szegénység és
a nyomor elleni küzdelem és egyben a szociális segítés problémája,
közelről sem magyar, hanem európai, sőt világkérdés s ennek terhe
alól a világbirodalmak éppenugy
nem mentesek, mint a kis országok. A szegénység elleni küzdelemben nem csupán a társadalmi igazságosságoknak kell
érvényesülnie,
mert az igazságosság csupán az értelemnek fénylő, de hideg világossága, hanem kell ehhez a sziv éltető
meleg sugara is. Magyar szeretetnek kell ebben az országban áthatni mindenkit, aki a szegénység
és nyomorúság elleni küzdelem kérdésével foglalkozik. A legnagyobb
történelmi vihar pusztító szélvésze
már szinte teljes közelségből fenyegeti ezt az országot s a viharral
szembefordulni, helytállni, kitartani, a magyar ügyet épségben megőrizni, csak olyképpen lehetséges,
ha minden magyar egyforma kemény és megtörhetetlen érctömbbé
olvad össze a szeretetnek olvasztó
és acélozó kohójában. A vihar egyformán elsöpréssel fenyeget mindenkit. A végzet törvénye alól —
ha az a mi gyengeségünk, a magyar szeretet hiánya miatt beteljesednék rajtunk — nem volna kivétel ebben az országban s az egyformán beköszöntene mind a fényes
palotákba, mind a a nádfedeles
kunyhókba.

Ián soha nem volt annyira időszerű, mint ma. Lemondás és áldozat
— legyen hát a jelszó és a szűkre
szabott készletek világában tartsa
mindenki szeme előtt a közösség
parancsait. Ne akarják ma fölös javak és pénz hajhászásával minden
áron gyarapitani vagyonukat, amikor körülöttünk milliók és milliók
egyik óráról a másikra elvesztik
mindenüket. A köz javára szóló államhatalmi intézkedéseknél is különös figyelemmel kell lenni a
gyengékre, a szegényekre és az elesettekre.
— A magyar államhatalom és a
magyar nemzetvédelem — folytatta
általános helyeslés közben a miniszter — ezen
a téren, tehát a
gyengék, az elesettek, a gondozásra
szorulók megvédelmezése terén is a
I Z Z O JL A M P A
lehetőség korlátain belül, sőt sokszor talán azokon tul is, mindig
megtette a maga kötelességét s az
elmúlt negyedszázad során a szociális kifejlődésnek olyan ütemét
(A Délmagyarország munkatársá- pitás iránti kérelme, a honvéd
diktálta ebben az országban, amely
emeletráépítési
tól)
Szerdán, január 12-én délelőtt helyőrségi kórház
elbir minden európai kritikát és
bármely tárgyilagos összehasonli- 10 órakor Szeged város törvényha- munkálatainak vállalatbaadása, egy
tósági
bizottsága közgyűlésre ül kocsiszín épilési munkáinak vállatást.
közgyűlés latbaadása, a városi hivatalnokok
— Tisztában vagyok vele — össze. A januárhavi
tárgysorozatán
a
polgármester
idő- egyesülete részére további 100.000
hangsúlyozta Antal István miniszpengő kamatmentes kölcsön engeszaki
jelentése
szerepel
első
pont-]
ter —, hogy ez a nagy probléma,
a szegénység és a nyomor problé- ként, majd Sopron város köriratát délyezése, dr. T e m e s v á r y Gyula
mája, illetve annak a végleges lik- ismertetik a közszolgálati alkalma- II. osztályú aljegyző és L á n g
vidálása nem bizható egyes egyedül zottak, illetőleg nyugdijasok 13. Gyula II. osztályú altiszt utiáltaa cselekvő szeretetre, a jó sziv ál- havi fizetésének, illetőleg nyugdi- lányának megállapítása, társadalmi
dozatos hajlandóságára és az ön- jának rendszeresitéséről. A kisgyü- egyesületek segélyezése, a liitfelesorán bemu- kezeli segélyek felemelése, végül a
kéntes karitászra. Szükség lesz ha- lései előterjesztések
talmas és átfogó gazdasági és tár- tatják a közgyűlésnek a városta- móravárosi egyházközség és a Délközigazgatási
kirendeltség vidéki Sportrepülők Egyesületének
sadalomjavitó
munkára,
mint nyai
ahogy mindenütt a világon ily mó- megszervezéséről szóló miniszteri segélyére póthite! engedélyezése.
don fogtak hozzá a probléma meg- leiratot, valamint a gazdasági ellenoldásához. S meg vagyok győződve, őri állások megszervezése, a fer-j
hogy ez a borzalmas
háború, tűllenitő intézethez egy műszaki
amelynek előidézésében nem cse- segédtiszti állás megszervezését, hat
Január 10-től, hétfötőll
kély része volt azoknak a mélyen- dijnoki állás megszervezése és a
járó társadalmi, gazdasági és szo- Szegedi Gazdasági Vasút létszámáciális bajoknak, amelyeket a világ nak és illetményszabályzatának jóintézői nem, vagy későn vettek váhagyása ügyében érkezett miészre a maga átkos és pusztító ha- niszteri leiratokat. A közgyűlés eztásai mellett, azzal a jó eredmény- után 5 uj tagot választ a közigaznyel is fog járni, hogy majd ha fel- gatási bizottsága, újjáalakítja a kiI. rész: Tamas Bácsi
ragyog a béke szivárványa felet- jelölő bizottságot, a számonkérőII. rész: Tavaszi álom
tünk, világszerte általános lesz az széket, a kijelölő választmányt és
III. rcsz: A három kérő
óhaj és vágyakozás egy olyan viIV. rész: Szomorú keringd
A miniszter ezután rámulatott szonylag tökéletes társadalmi, gaz- az igazoló választmányt. A szakbiV. rész: örök melódiák
arra, hogy az »egész egyért és azdasági és nemzetközi berendezke- zottságokban megüresedett tagsági
Zenéjét:
egy egészért® krisztusi törvény ta- dés után, amely minden ember helyeket is betölti a közgyűlés,
majd újjáalakítja a női felsőkeres- Vecsey, Schubert, Millöcker, Czelszámára megteremti a szociális kedelmi iskola igazgatótanácsát. A
ler, Strauss müveiből összeállítotbiztonságnak
azt a minimumát, tárgysorozaton szerepel még dr.ta Majorossy Aladár. Főszereplök:
amely nélkül nincs emberi méltó- B e n k e László közigazgatási gya- BORDY B.. EGRY M., VÁGÓ néni,
JÁVOR,
HA.TMÁSSY,
Ma és a következő napokon a sze- ság, nincs emberi egyenlőség, nincs kornoknak községi birói és rend- SÁRDY,
zon legnagyobb, legsikerültebb víg- emberi szabadság s ennek az uj és őri büntetőbirói teendőkkel való PETHES F. és S„ TORONYI
igazságos társadalmi emberi és
Azonkívül:
játéka:
megbízása, a közkórházi gazdasági
nemzetközi
berendezésért
küzdő
tisztviselők
részére
pótilletmény
világnak — mondotta beszéde beMagyar és Ufa-Híradók!
megállapítása, a tüdőbeteggondozói
fejező részében a miniszter — első
Előadások 3, 5, 7 érakor
| sorában kell haladni a mi orszá- asszisztensnők pótnyugdijmegálla-

Szerdán városi közgyűlés

Széchenyi

Mesék
a szerelemről

Belvárosi Moii

Zenen malom

Szivet-lelket üditő filmoperett. An
dalitó muzsika, gondtalan vidámság Huszka Jenő tündérszép melódiáival.
A főszerepekben:

Szeleczky, Szilassy,
Dayka Margit,
Csortos,
Vaszary,
Latabár stb.
Hiradó!

Vasárnap 2, fél 4, 5 és 7,
köznap 3, 5, 7 érakor

gunknak is.
" A miniszter beszédét sokszor szakitolta félbe a közönség lelkes tap! sa. (MTI)
1

K O R Z O S A M
MA

ááuttykay E m m i
HAJMÁSSY, HA LM A Y, DÉNES
GYÖRGY, VIZVÁRY MARISKA
csupa nevetés vígjátéka

NAKACS

KATA

SZÉCHENYI MOZI
Hogy mindenkinek alkalma legyen
megnézni a legszebb magyar filmet, még egy napra meghosszabbítottuk és ma utoljára játszuk:

BOLDOG
IDŐK
Karády,

Aítay,

Mihályi

főszereplésévek
2. fél 4, 5 és 7 órakor.

DELMAGYAHOHSZAG
VASÁRNAP, 1944 JANUAR ».

Héthónapí börtön
a cukros zabpogácsával
gyógykezelt kehes lóért

Bécsi

modell

női

PULLO^ÍEIÍEK
megérkeztek!

(A Délmagyarország munkatársától) J a k a b Gusztáv szarvasi lóalkusznak volt egy kehles lova,
amelyen mindenáron tul
akart
S z é c h e n y i - t é r 2. sz. (Főposta melleit)
adni. Természetesen
a vásárlók
nem kapkodtak a kehes jószágon,
ezért mielőbb áruba
bocsátotta,
meg akarta gyógyítani. Egyik tapasztalt öreg rokonától, aki nyilván
Mihály bácsi egyenesdereku ma_ Hát az igazat megvallva, bisok kehes lovat eladott már életéhen, azt a tanácsot kapta, hogy yar. Egyenes a tartása, nem látszik 'zony ezzel is nagy bajban vagyok. A
meg rajta, hogy hatvanadik évéhez köetesse a lovat cukros zabpogácsá- zel jár. De egyenes a beszéde is s ami föld nem olyan, hogy abból lecsíphetnék. De nincs is rá szükség.
val. Jakab meg is fogadta a taná- a szivén, az a száján.
Tóthéknak van elég. Nem is várnak
csot és jóltartotta az állatot cukros
Megy a latyakos utcán. Csodálato- azok arra. Viszont egy szál ingben
zabpogácsával, amitől annak idő- san tud menni: egy sárcsepp se fröcs- mégsem küldhetem el Veront. Arra
legesen elmnlotl a kehessége. Egy csen a csizmájára. Befordul a főutcá- gondoltam, talán pénzt adnék nekik,
szarvasi gazdának megtetszett a ló ra, ntár messziről szemügyre veszi az költsék el a városban, ha kedvük
emeletes, szürke épületet.
van.
a hetipiacon és meg is vette J a k a b
— Majd meglátjuk, ugy van-e,
— Hát ezt nem jól gondolta. Ha
Gusztávtól, annkor azonban né- ahogy mondják... — mondolja magáelhatározta
magát és bizonyára már
hány nap múlva kiderült, hogv a ló ban.
elhatározta, hogy buzakötvényt vesz,
kehes, fel jelentelte a cigányt. JakaBelép az üvegajtón, egyenesen az adjon belőle hozományul Veronnak. A
bot a szarvasi járásbíróság vonta igazgatót keresi. Ismeri már évek óta. pénzt talán elköltenék Ihaszontalanfelelősségre csalás miatl és 7 hó- Kölcsönös bizalom fűzi őket egymás- ságra, a kötvény megmarad. Minden
napi börtönre ítélte. Fellebbezés hoz. Ha bonyolult pénzügyekről van félévben kamatot hoz. A kötvényt kiszó, Mihály bácsi mindig, felkeresi Kofolytán a szegedi Ítélőtábla
elé vács urat. a takarékpénztári igazga- sorsoljuk. vagy ha majd kell a pénz
került az ügy és az Elemv-tanács tót. aki minden kérdésére tud vála- — ki tudja, talán majd a kis unokának babakelengyére — el is adhatják.
a törvényszék Ítéletét helybenhagy- szolni. aki mindig óvatos, jó tanácso- Meglátja, hálásak lesznek a fiatalok.
ta. Az ítélet ezzel jogerőre emel- kat tud adni.
Mihály bácsi kevés szóból is ért.
— Mi járatban van errefelé' — fokedett.
— Igaza van, igazgató ur. Buzakötgadja szívélyes mosollvnl Mihály bávényt
veszek az ötezer pengőből. Ezt
csit és már tessékeli is befelé.
gondoltam én már akkor is. amikor
Az öreg leül Ninrs benne semmi idejöttem,
már bizonyosan tufélszegség, de semmi oktalan gőg dom. hogydejólmostcselekszem.
Internáltak három
Oktalan
sem.
voltam, hogy eddig is otthon tartotfogíalkozásnélkülí nőt
— Tanácsért jöttem, igazgató ur — tam a pénzt.
mondja. — Az idén, Istennek legyen
Az igazgató előrengedi Mihály bá(A Délmagyarország munkalársá- hála, jól hozott a föld. Nem panaszkoaki felszabadult örömmel irja
lól) Beszámolt arról a Délmagyar-' dom, pedig, tudja, volt olyan esztendő, csit,
alá a jegyzési ivet.
ország, hogy a rendőrség titkos ta- amikor estélig se lett voina elég idő
Szívélyesen elbúcsúznak.
lálknhelvet leplezett le az Üstökös- a panaszkodásra. Most minden sike— A hozomány gondját is elvetetrült. van oav kis pénzem. Megvallom,
utcában. A találkahelyet B ö r c s ö k szerettem voina kicsit megerősíteni a tem — gondolja magában, miközben
Antal né 60 éves papri kikészítő tar- gazdaságot. Annyi minden kellene. Egy erőteljes lépésekkel befordul az utcá
totta fenn, aki foglalkozásnélküli kis építkezés, néhány felszerelés, állat, 'jukba. — Az asszonynak öröme lesz
nőknek adott szállást. Annakidején ez-az. De ugy látom, nem jó az idő fis majd a kis unokának
Börcsőknét a rendőri
büntetőbiró erre. Drága ára van mindennek. Mit ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Erzsébet 29 S°ndol. m i í tegyek? Vari ötezer pen-i
elitéíte. M é s z á r o s
Sok pénz. Nem akarom elherdáléves. S i m o n Magdolna 29 éves és gőm.
Czapik érsek
ni. Hiszen ismer engem.
V i r á g Erzsébet 2S éves foglalko— Már tizenöt éve — vág közbe sz
a szélsőségek ellen
íésnéküli nőket, akik nála laktak, igazgató
ismerem és becsülöm. Hát
áentíőri felügyelet alá helyezte.
mit gondolt?
Budapest, január 8. C z a p i k
— Szeretném jól elhelyezni a pén- Gyula egri érsek, mint a veszprémi
A rendőrség
erkölcsrendészeli zem. Szerelném akkorra eltenni, amiapostoli kormány- *
osztályának nemrégen tudomására kor megvalósithatom régi terveimet. egyházmegye
zója
nagyfontosságú
körlevelet injiUolt. hogy Börcsökné és a nála Mondja meg őszintén, igazgató ur, mi
tézett
a
veszprémi
papsághoz.
Köra
véleménye
a
buzakötvényről?
ágyrajáróként bejelentett hárem nő
levelében
a
papsági
lelkére
köti
a
Kovács
igazgató
elmosolyodik,
de
megszegik a velük szemben foganatosított
rendszabályokat s az nem válaszol Várja, hogy Mihály bá- hazafias feladatok okos teljesítését.
csi végigmondja, amit akar.
— Arra kérlek valamennyieteket
utóbbi napokban szomszédaik kö— Olvastam erről a buzakötvénvzül többen panaszt teltek. Dr. Gó- ről. Értem, hiszen nem vagyok tökkel- —• szól a körlevél — h o g y ép haérdekében semmiféle
lt e r Márton rendőrfogalmazó, az ütött. hogy mi ez. de megmondom, nem zafiasságtok
szélsőséges
irányzatot
ne pártoljaerkölcsrendészeti
osztály vezetője tudom, helves-e, ha ezt vásárolnék a
pénzemen?
Erre
gondoltam
ugyanis
tok,
Még
azon
a
címen
se keveredegyik estén civilruhába öltözött és
teszi hozzá kisvártatva.
jetek
ilyenekbe,
hogy
majd
ti heszemélyesen ment ki az Üstökös— Mondja, Mihály bácsi, ugy-e ma- lyesebb irányba terelitek.
utcába, hogv meggyőződjék a pa- ga vásárolt annakidején az erdélyi
— Lássuk be mindannyian, liogy
naszok helytállóságáról. Rövid meg- nyereménykötvényből is, emlékszik-e?
ezt a mostani szörnyű világviaskofigvelés nlán sikerült meggyőző- Mi volt azzal?
Vásároltam, hogyne s nem bán- kodást mi el nem dönthetjük, sőt
dést szereznie, hogy a feljelentők
igazat mondtak, amennyiben látta, tam meg. Jól kamatozik, nincs vele érdemlegesen befolyásolni sem tudjuk. Azt azonban meg tudjuk tenni
hogy Börcsökné lakói molesztálják semmi baj. Olyan ez is?
Olyan, olyan — bólint az igaz- és ezt kell megtennünk, hogy renaz utcán járókelő férfiakat. A fo- gató s aztán tüzetesen elmagyarázza
galmazó a kiséreténeb levő rend Mihály bácsinak: mit jelent az, ha det és fegyelmet tartsunk idebent,
őrök segítségével nyomban előálli buzakötvényt vásárol. Az öreg figyel- hogy magyarok és önállók akarunk
totta a rendőrségre Börcsök Antal- mesen hallgat, látszik, hogy minden- maradni. Hogv aztán a magyarsánét, 24 éves leányát, aki tudott ben helyesel és különösen megkapja gunkat és önállóságunkat mint
figyelmét, amikor az igazgató elmaanyja üzelmeiről, valamint Virág gyarázza, miért hazaérték re szól a szerezzük meg, később vitatkozhaErzsébetet,
Mészáros
Erzsébe- kötvény és mit jelent ez neki, a gaz- tunk róla.
Az egri érsek körlevele befejezétet és Simon Magdolnát. A rend- dának, hogy mindig búzában számolseképpen hangsúlyozza: létfontosőrségen mind az Öten beismerő hat.
— Aztán még valamit szeretnék ságú, hogy elcsititsanak
mindent,
vallomást tettek, mire Börcsőknét
mondani,
Mihály bácsi — folytatja az ami forradalmi jellegű.
és társát rendőri felügyelet alá heigazgató. — Hallottam, hogy Veronkát
lyezték, a három foglalkozásnélküli
ugy-e ez a legkisebb lánya? —
nő ellen pedig megindították az in- most akarja férjhez. adni% Mit adna
ternálás! eljárást
neki hozománvul?

Mucsi divatárúüzlet
Mihály bácsi tanácsot kér

4 képviselőház és felsőház
külügyi bizottsága ülésezik
Budapest, január 8. A képviselőház külügyi bizottsága
január
13-án, csütörtökön délelőtt 10 órakor ülést tart. Tárgy: Tájékoztató
a külpolitikai helyzetről.
A felsőház külügyi bizottsága január 13-án, csütörtökön délután 5
órakor ülést tart, amelyen a külügyminiszter tájékoztatót ad a külpolitikai helyzetről. (MTI)

MAJOR AKOSNE

gyorsíró és gépiróiskolájában

J a n u á r 10-én

uj nappali és esti tanfolyamok
kezdődnek. Esti órák: 7—9-igSzeged, Horváth Mihály-utca 3.
Telefon: 19—10.
Eng. szám: 2539/1941—3.

MAGYAR
NYILVÁNOSSÁG
Laczkó Géza irja a Pestben: Legyünk tisztában vele, hogy a tiltakozások utján nincs megállás.
Vagy-vagy. Ha egynek szabad,
mindenkinek szabad. Egyetem!
hallgató rablógyilkosságot követ
el? Soha. Tiltsák be a »Bün és
bünhődésc-t s vessék feketelistára Dosztojeszkijt. A dán királyfiak betegsegélyző és temetkezési
egylete joggal sürgetheti a "Hamlet* műsorról levételét. A nádorok tisztelt emlékét sérti a »Bánk
bán* s a proletárok fölzudulnak,
hogy e névvel Csiky igyenélö
himpelléreket illet. »Don Quijote*
betiltását például követelhetnék
a máltai lovagok, mert a lamanchai úriember képében Cervantes
ugyancsak kifigurázza a lovagokat. "Madame Bovary«-t kikérhetnék maguknak a falusi körorvosok, a "Kaméliás hölgy«-ei
a hatóságilag nyilvántartott prostituláltak. A »Nagyidai cigányokéban is találhatna kivetni valót a
Vályogvetők Országos Egyesülete. »A helység kalapácsa* ellent
felléphetnének a
faluvezetők,
Göre Gábor ellen a hiróuramék,
Othello ellen Hailé S«e!asszié»
»Faust« a tudósokat szennyezi*
be liliomtiprással, a "Képzelt b e teg* orvosokat tesz ki kőzmegvetésnek. Victor Hugó azt állítja,,
hogy szökött fegyencből polgármester lehetett...

BÚTOR

nagy váKAKUSZI
lasztikban íVllIVUOfcl
talosnál
KOSSUTH LAJOS-SUGAJU7T 5.
alatt az ugvarban. Sajátkészítésű, legmagasabb igényeket is kielégítő bútorok,
olcsó áron szerezhetők be.

DELM4GY4R0RSZAG
fníkdCH S6iO^J
etdekes

Zolnai Bélar

modorát, társalgási készséget és val- D É E M ' A G Y A R O R S Z A Q
lásosságát. Bretenil egykorú följegy- VASÁRNAP, 1944 JANUÁR 9.
zése szerint az egész ndvar nagy tisztelettel viseltetik irányában és kiváló
rönk a világban sosem volt kedvezd.
tulajdonságai miatt igen szeretik.
A
téma mindenesetre
megérdemli,
é
Ezzel a címmel. I l l y é s Gyula irt .teles juü. amely Rákóczi emlékiratai- , •• E z ..a n f , : á n ? a d a t > a m i k e t mmég
S 1]0hogy
Sy tovább
tovább foglalko;
foglalkozzunk veie Nemíanulmányt a Magyar Csillag egyik Inak l s "helvét
rfo
i
i
könnyű volna tízszer ennvivel megtol- zeti önismeret nélkül nlucs nemzeti
nCm azl biz0,i ít ák
legutóbbi füzetébe és a cikk körűi - s z ^ á r a » a 4 £ a maavar X
^
y Í . hogy hi- politika.
1
pro
es
cortlra
nagy
vita
keletkezettIWsághárc
keletkezésének
okait
,H
ttfirt' #":>C öftnlnn
iiorm i I . v - Rolnf
I 1- . .
Ö.
® "
a budapes.r sajtóban. Voltak, akik ma- i l y e n t
^
t
i
*
.
manapsag
a
gukeva tettek Illyés Gyula pesszjmisVá
megítélését, amely szerint a magyar- rólunk, bizonyára nem kellene a maság liire nemcsak ma kedvezőtlen - el- gyár. '>propaganda< elégtelensége miMagyarország
lenségeink propagandája folylá.n. ha- att panaszkodnunk.)
ebben
a
kiadvanyban
inint
a becsi abnem sohasem volt kedvezd. Ezg k a vitázok még ma is, 1944-ben, a.'kutyale- szolutizmus állal elnyomott, évszázajü, nyilazó magyarokiól ijeipznek • és dos szabadságra biiszko ország szeelhiszik, amit ellenségeink a nyugati repei, amelynek helyreállítása euró(A Délmagyarország munkatársa- Ián és nem többet merészeilyen Szálközvclcraáunycl hiába igyekeztek elhi- pai érdek. És elitéii a könyv Ko H o lt i c s, osztrák,
törekvéset, tói) Azok a regi jó jdők! — sohajtoz- 1 lótul kívánni,
,
. föminiszter
.
tetni . . .
Egy másik jegyzet kötelezi a ve.nHogy hírünk a m u l t á n mennyire amely elszegeijyitem és gerraanizáim; zák asszonyaink, amikor végeztek a»
a
karja
Hungáriát
.
.
.
Du
Hé
r
o
«
j
eseteivel
és
alkalmat
adtak
déglösöket,
hogy a termények hiteles
b
a
r
á
t
n
ö
l
k
kedvezd volt,< sőt Euyópa egyenesen
romantikus ideálnak tekintette a ma- varsói francia követ azt jelenti urat- a babtisták működésére, mert hogy le- jegyzékét minden hét végével kötelegyarság szereplését, azt könnyű bizonyítani. Most csupáp. egy témakörről
szóljunk: Erdély
szabadságharcairól,
,
rési iö időket ifjabb, sőt aránylag Széna portió mindég 6 fontot nyomjon,
amelyek egész F,űrrópa rokonszenvét „
a szabad nemzeteknek.
tetszetős asszonvok emlegetik, amikor és egy portió ára 3 kr.*
felény irányitotték és amelyek a ma- ellensége
A Histo„e_ des Réyolutions d e ' e n n e k m e g e u n e k e z v o U a z á r a ,
gyar huazájsság fogalmát — a névvel
Hpngrie
az egesz világ elé tarja fran-j s z e m a z t & p i n t a disznóhús kilója.
SzeeŐdÖtt c s e l é d e k b - r e
együtt — átvitték az európai köztudat- cia nyelven
Rákóczi fölkelésének Ja-j P e d
mit!!
ö z e g o a o t t CseieaeK D re
h o l m a r a d t a k d e i n ö ink
ba. Melyik kis nemzet dicsekedhetik tin nyelvű Manifestum-át (1703). Az , u d i á k
Esztendei
m i v o ] t e z e I 6 t t 130 évvel? Legtanultabb Szakatsnenak
azzal, bogy egy különleges fegyver- f S f f
bámulta _ olvassuk a 11. M e ^ ü n k ^ vissza egy kicsit abba a-**™ 80 forint Közönségesnek 50 fonemmel ajíurJékozla meg a világot?
kotet 58-ík lapján - azt a századok k o r b V A z t m o n d j a azégykori irás:
ívint. Szolgálók: Ha kenyeret sutm.
ota virágzó nemzetet, amelynek dicső-j
>isi3_ik Esztendei Böjt más hava mosni, valamint főzni tud, minden tu' I.
U i k é s k ö v e t k e z ő napjaiban Szegvár ha nélkül évi 40 forint. Második szóé
Magyarország története és a ma- ségét semmi sem ingatta m e g . . .
Hl
"helységében tartott tekéntetes nemes gáló, aki sütni fejni mosni tud, ,25 fogyarországi eseményeii annyira érdekelték a nyugati közvéleményt, hogy
Arinak
jellemzésére hoffv
Tsongrád vármegyének b e «közgyűlése.
rint. Szoptatós dajka,
ha gyereke
el es
Arinak jellemzesere,
hogy 3az, rnrvgondoskodni'
kénysz.eAnnak
egy-! a l k a l « a t o s s á g á V a l « TM
^ -e ,r^ij enn n eekk. é l eélelméről
l m é r ő l gondoskodni'kenyszezéhbeIi
H o n t Igpác egész bibliográfiáját tud- korú
Európa mikeppen iogta föl ama- aiitaimatossagavai a izeimen mesur,
, . ° „
ta összcáillitani a rólunk szóló iroda- gyaiok
avarok szabadsaaharcát
kC- emberek kézi müveik s munkáik ára, jrittetik,
rittetik, 80
forint. Ha
szabadsagüaicát Rákóczi te-[«®bere*
» torint.^
H ^ ppedig
e d i g jgyereke
yer^e
lomnak. Már 1595-ben jelent meg ró- fene vezériete afaU idezzünk^tiéhánv * szegődött tselédek, szolgák és nap- nincsen, vagy tartásáért a Gazda gonlunk, a francia Martin F u m é e tollá- helyet á^Hambm-gban 1756-ban megpf számosok bére egyéb, e tárgyra ügyel.jdoskodik 40 frt. Száraz dajka^25 foból, egy nagyobb munka Histoire des leni Histoire intéressante de s g , * ,-es W és Köz Rendtartáshoz még kívánta- j n n t Dajka Leanyka, avagy_ ugynevétroUbles de Honsrie (A magyarországi do Hongrie cimü munkának második , ó némellv_köz rendszabásokkal e g y e - I z e i t Pesztonka 12 forint. Szobalány,
omh£>
forrongások története)
címmel. A. részéből. A magyar forradalmak - ,lemben
" a Törvény erejével •s temr.™*
fenyítéke' amely varrni ,kötni,• haja fodorítani
könyvet németre, angolra forditják és
g
>
— nem nyitot- ^
^ következendő módon határoz- tud, egy szóval szolgálattyát tokélletizenhárom év múlva újra kiadják irja a névtelen szeizö touadalmak
tesen
60 forint.
Alábvaló másod
írauciáut: még a mai világban is nagy ták föl az uralkooó, I. Lipót sze- lattak meg*.
rendű érti.
30 forint.
Ezen határozások
minA v e n d ^ p f o e a d ő r a den ruhabéli szerek adása nélkül érsikernek mondható a könyvnek ez a mét... A kivégzések és kinzatások
nem állítottak helyre a nyugalmat eb- nézve az úgynevezett tracteuroknál: tetődvén, ha ruha kívántatik, a pénzsorsa.
Rákóczi György . Habsburg-ellenes ben a rebellis országban. A vezetők Egy..portió leves, bár melly féle le-jbeFüretésbürítehuMttatík"""' " "
k o t s i s libériájával
harcairól a Mercure Francois állandó elpusztitasa csak lazadasra szította a gyén. 2 krajcár. Tebénbus a hozzávaló-1 T j b é r i á s
tudósításokat közölt. A diplomáciai népet amely igazságtalanság és e i - ' v a ] együtt 4 krajcár. Egy portió bár k é s z ' f i z e t í s b e i J 4 j 6 mellé 60 forint, 'J
(aktákat hollandus kiadók publikálják.. nyomatas súlya alatt nyög. • A kard raelly n é v £ , n „evezendő Tsuspeis 5 k r . | ] ó m e l l é 3 0 f o i . i n t . Igás kotsisnak 4 ló
M a r a n a, aki többkötetes munkájá- hiabavalo itt: a szazfejü hydrat nem Betsinált, ide értve a böjti eleséget is, m e l ) ó Esztendei fizetése 50 forint. 3
ban az európai udvarok életéről kö- lehel legyőzni. Az eperjesi vértorvény- 8 k r . Tésztás étel 8 kr. Rostélyos po- ] ó m e U é 4 0 . két ló mellé 35 forint
íölt regényes, anekdotikus beszámo'o- szek. a becsi, becsujbelyi es graci ki- t s e n y e > a v a g y Vese petsenye 4 kr, sert- ( L i b é r i á s i n a s Libériával, tartása
kat, I/Espion dans les cours des prin- vegzesek, Zrínyi, hrangepan, Náüasdy v é s h u s g k r . Egv tál tsibepetsenve 8:30 f o r i n t
A Tséléd fogadásnak ideje a Ts<s
cea cjiréticns címmel (1684), a magyar halála, a száműzetések, vagyonelkob- k r . E g v fertály Liba, vagy Kátsa pe-j
események
rokonszenves
európai zasok, az idegen zsoldosok g a r á z d a ! - , t s e n y e 8 k r E gy portió Pujka, vagy , é d i r á n l i közjegyzések szerént közönvisszhangját regisztrálja. Sacy- a ti- kodasai, a kiváltságok es szabadsa- b o r | l ) b u s petsenye 12 kr. Egy portió s ő g e s s e n a z egész megyére nézve Ut
• elvet ele: mindez Magyarország bármely Sült Halnak bár mely neme esztendőre határoztatik. Sem férfi, sem
zennyolcadik század végén irta meg gok
iránt
nagy részvétét kellett Európa- r , k r .
f e h é r t s e l é d e k R t e g é s z esztendőnél kekét kötetben a magyarok históriáját,
i
c
„ .. (V
.
Meg jegyzés: Bár melly Petsenyé-. v e s ebb időre nem szabad fogadni.
amelyet a hunok első betörésével
kezd! Zrínyi Ilonáról azt írta Sacy,
Az említett Sacy nevű francia t o r - ; b e z a { e n t e b b k i t e t t t a k s á k mellett sa-j A z o l l y l?e lédek, akik több tselédhogy szépsége, jószíve és ékesszólása tenetiro a Rakóczi-szabadsagharc kez- , á l á l i s k&t elesek adni a Kortmárosok. I t a r l ó t u l is felvette volna a foglald
elhomályosította ellenfelének, a csá- de erol megható bar kissé irodalmi H a
társáságban többen esz- p é n z t < 2i Bot, vagv Korbáts ütésekkel
di
szárnak dicsőségét. •
tzü legendát kozol, amely arra is jel- „ e k e z e n e s e t b c n 3 t á l 6 t e j é r t fog fi- büntettessen meg és annak szolgálathogy a nyugaü kozvelemény
m i ] l d e n SZCmé1y 10 krt. Azon eset- kt v á b a tartozzon bé állani, akiiül legZrínyi Ilona második férje. Thö- Jenizo,
mikeppen latta a magyar fejedelem
.e is
h a g 3 tá, ételen khniI
tse
köly Imre körül egész kis irodalom es magyar nep viszonyát Menekülő
a
adaHk
1 6 kr ,_ Hat tál ételért, ide nem téritvén a
többiektül felvett foglaló
keletkezik francia nvelven. Megírják bujdosó kurucok Rákóczi halala biret
e r e t , 30 krt. p é n z l i s .
életét, kiszínezve regényes történetek- költik. A nep gyászba oltoz k e y a j - é r t vj6 n j b o r t é s a k e n y
és
K c n y e r € l > a v a g y ZSem- ^ M eg nem engedtetik, hogy a szoljkel. Novellát írnak róla (De Préchac,
Auyak könnyezve^ ölelik , - t a z o t | ° á r o n k 6 t e lesek adni a Korcs- g á i a t r ! alkalmatos Férfijak és Fehér
Lyon 1686): az európai romantikus ér- veszekel
deklődés benne ismerte föl az eszmé- csecsemőjüket mondván, Rakoczaapat- raárosok - s V e n d é g fogadósok, a me- fremélvek szolgálat nélkül legvenek.
j i v e n m aguk veszik a Péfctiíl, annál töb- minthogy a tolvajságoknak el szapo^
nyi szabadsághőst, aki az ingadozo lanul, árván hagyta nepet!
•trónok között biztos utat mutat a )ovd
IV.
j bet pedig a vendégtül venni szabad rodasa nagy" részént az ilyen szeméifeíé... (Éppen néhai K u n c z Aladar
Rákóczi Parisba érkezése (1713) > nem lészen.
| iveknek korhelységükből veszi eredetét,
volt az, a Fekete kolostor szerzője, újabb tápot adóit"a rólunk kialakult
ÍT. Jegyzés. A bor, kivévén a To l Ha az olyan szegény sorsú Embeaki egyik tanulmányában vázolta Thö- kedvező uemzetképnek. Már előzőleg kait, Ménesit, avagy a külső Országi reknek, akiknek semmi gazdaságok
köly szerepét a francia irodalomban.) 1 jelenti Bonnac francia követ XIV. La- borokat, itze és meszely számra igaz nincs, számosabb gyermekei volnának,
jósnak, hpgy a magyarok éppoly sza-jmértékbe adattasson a vendégnek. k ö - . a k i k szolgálni nem akarnak, azok
II.
badságszeretők', mint a lengyelek. Az vetkezőleg .1 közönséges bornak huté- {helybéli Birák által a faluban szóBudavár v i s s z a v é t e l é b e n (1686) né- ausztriai ház kétszáz éve igyekszik ej-;Hókkal való adatása altaljában tilta- kásban lévő bérért váló szolgálatra
teet francia, a n g o l . ^ ^ m o t e g - ^
sik ertelenül. tik.
szoríttassanak.
Tatok ve tek rewt. az «;gész « t e j
.
hercege
rangjához
f
A Köz haszonra és boldogsásra inVendégfoeadókba
g
tézett ezen rendszabások egyébként
tény Európa egyesuU az d k k o n
Iméltóan fogadja a Ronenba érkező,!
l e v ő s z o b á k Art
hogv óhattott valóságos foganattvuk
(veszedelem e l h á " t a s , a r ^ ' s z , ö r v é n y s z é k e hontalan fejedelmet, akinek lakosztályt!
SMO
H ^t i
a nvu«ati iroda-,bocsát rendelkezésére párisi palotája- fizefendö bérek ezek: Egy szobáiul egy tökéletes Sikerrel eszközöltethessen, és
K168/) ujabb alkalom a
o r o k o n J bLajos
esztéiiilőa n z a m a i SZ e n átus épületében). XIV. ággyal és ágybélivel és gyertyával 24 elérettethessen. minden fél
s^nv^egnyilatkoztatására! (Csak az kóczit,
Lajos baráti
30 is
krajcár.
ben aszolgaszeraélyeknek
Templomok előtt oda
rendeltetöbb ágv
vagyon,Amejlybe
valahánykét.'vagy
ágy és ,fett
meghirdettesakinekkedvességgel
háborúja a fogadja
francia Rávi- órára
•osztrák kamarilla jutalmazza előlépte- lágpolitikát oly kedvezően és annyi áh ágybeli használattal minden agyiul 12 Igenek. dózattal támogatta. A magyar fejede kr. Egyszeri fűtésért IS kr. Egy kotsi...Sok' megjegyzést lehetne fűzni
téssel a beteglelkii vérengzőt.)
1 u 1, ha az a fészerbe hál, 6 kr. Istáló- (ezekhez a számadatokhoz, nekünk
XIv: Lajos kózben továbbfolytatja
U 1 r á l y va dá S zatain és
bér fejében minden lótul naponként 2 (csak az tűnik fel, hogv mPnnyiyel
W r a k e l l e n e s polil 1kajaf,
a z udvari bálákon egy uj tánc jelenik kr.
Hrosszabbul fizették a férfi-alkp'mazotTflLr t í r S
Rákóczi Ferenc meg: Dessais mester kreációja, az orJegyzés:
A Ló portióknak ki jtakat. mint a nőket. A kor e r k ö l c s e i r ő l
b ^ S b H S n r i a t S S f h a ^ r - délyi menüett (menuet de T.'ansylva- szolgáltatásában tapasztalt zsarolá- sem szabad rosszat gondolni, raikoi
u í í r i 3 - 1 ^ a S í m t i n t - S i m o n herceg, aki nem tartó soknak' és huzavonásoknak jövendőre »r"hanélküli« szolgálóleányokról be„vára nem azerk mert
magyari
szentimentális lelkek nézve leendő el távoztatására az ha- szél. mert ez csak azt jelenti, hogy
a naiv ís
i
g
t
S
t
'
H«uW9 k özé. kiemeli a fejedelem előkelő meg- jároztafik meg, hogy a Vendég foga- nem kaptak külön ruhaátaláuvt is.
Régi riporter.
'"Ubü Há'ábaD megjelent (1739) kétkö-'jelenését, udvamssagat. választékos dos a termeszlmenvet Piatzi arat dup-

Hírünk a világban

Maximálás 130 év előtt
Csongrád vármegyében

6VASÁRNAP.

vai táncosnőt rehabilitálni akartaia.
Egy újságcikk uapnal világosabban
1944 JANUÁR 9.
kimutatta, üogy sohasem kémkedett,
ártatlanul végezték ki a St, VincénÁ défmagyarországí
nes erőd sáncában. Sorsa megfogott.
árnyékmentes világitástad.
Tanulmányozni kezdtem életet es meghatárőrvidék
bizonyosodtam arról, bogy az újságN e m
v a k í t .
Nagy árammegtakaritás.
cikknek igaza van.
A dél magyarországi halárörvidéfMetéle cimü regényemnek Békessjj
ket a XVIII. század elején szervezték
A villanyfény mellett dolgozók áldása. egyik
Máltáról szóló újságcikke volt
meg, hagyományai azonban régi maa szülöapja. Röviden vázolta a sziget
A modern kor világítása.
gyar gyakorlatra nyúlnak vissza. Tudtörténetét, melyben az ragadott meg,
valevő, hogy a magyarság mindig szíTekintse m . g :
hogyan zajlott le a francia forradavesen részesített védelmében kisebb
B r u c h n e r Elemér műszaki és import vállalatnál,
lom kicsiben és karikatúrában a szinépeket, amelyek hozzája csatlakoztak.
Melesvizkuttal s z e m s e n .
geten,
egy ottfelejtett lovagrend kereHűségük próbája azonban az volt.
tében.
hogy peremszolgálatot, határőrséget
Egyszer valahol, talán Ferreor törkellett teljesiteniök. Ha megfeleltek
ténelmi müvében ezt olvastam'/ A
hivatásuknak,' hamarosan egyenrangúMessiásváró Palestina és a Cézárváré
ak lettek a magyarokkal, sőt sokszor
Róma közt halt meg Egyiptom. Egykülön kiváltságokban is részesültek.
szerre előttem állott Kleopatra aranyIrta: Szántó György
Gondoljunk csak a magyar törzs kötiarás, fenséges alakja és körülötte a»
zépponti településére, a bevándorló
Istnét cgv elillant év. Valami pros- avagy sorsszerű, ezt kérem, döntsék öt férfi, Pompcius, Caesar, Heródes,
népeknek a határvidékeken való leteAntonius és Octavianus. Hajóhadak és
lepítésére, a középkori magyar biro- pektust kellene szerkesztenem és post- el az alábbiakból maguk.
Vagy tizenhét éve, hogy feleségem csatamezők, triumfusok cs cirkusz jádalom társországainak magyar honvé- pektus válik belőle. Visszanézek, ahedelmi szerepére, továbbá a török idők- lyett, hogy előre tekintenék. Mit hoz a könyvespolcon turkált. Van itt egy tékok elevenedtek meg előttem, nyomben a végvári életi e, az ősi gyepű vé- a jövő? Saisi lepel. Menten meghal, ismeretlen Faust dráma, mondta, va- ban nekirohantam Írógépemnek és láa
delemnek
sajátszerű,
kényszerülte aki lerántja az elkövetkező titkok lami Marlowe nevű angol iró irta. Ta- s izgalommal kezdtem kutatni a pirarémséges szobráról. Ezért jobb in- lán érdemes volna elolvasni. Shakes- misok
királynőjének
lábnyomait.
formájára.
kább visszatekinteni, a magunk kis peare kortársa volt ez a Marlowe. A Aranyágacska cimü regényem témáját
A felszabadító háborúk nyomában élete fájának kinőtt évgyűrűjébe. Saj- fordító, Londes Elek egyoldalas beve- viszont a rádió köpte ki. Egvizbet*
járó katonai közigazgatás bizonyára nos .több jubileummal is találkozom. zetőt irt hozzá. Elolvastuk. Kész re- déli sétára készültünk apámmal, arat*
kipróbált magyar hagyományok ha- Az elmúlt esztendőben ugrottam át a gény, mondtam az asztalracsapva. Ez'kor a rádiótörténelmi naptára
arról
tása alatt, de nem egészen a magyar félszázadot,
ügyes
saltomortaléval. volt a fogamzás. Akkoriban kaptam értesített, hogy ezen a napon halt
érdekeknek megfelelően katonai gyar- Husz éve kopogtatom ezt a kis Adler levelet Móric Miklós barátomtól. Irta, meg III. Endre, az utolsó Árpád. Miut
matot, határőrvidéket szervez a Száva masinát, a huszadik könyvem jelent jöjjek fel Pestre, egy nagy vállalat ér- nádora mondta: Lehullott egv fénves-t
és Alduna mentén és a Tisza torkolati meg és a tizedik kiadóval kötöttem dcklődik irántam. Felmentem. A ki-. lombozatú fa utolsó afányágacSkája*
vidékén. Németek, bolgárok, horvátok, szerződést, cletre-hnlálra. Ennek kö- adó kérdezte, volna-e valami érdekes Miiven szép regényeim. Aranvágacsk*^
de főleg szerbek vállalkoztak g r a - vetkezménye a prospektus, illetve regénytémám. Elmondtam Londes be- mondtam apámnak. Jrd meg, volt rá »
n i c s á r szolgálatra. Gondtalan meg- postpektus. Legújabb kiadóm gyűjte- vezetését. Láttam, tetszik nekik a té-' válasz. És én másnap nekifogtam*
élhetésük van, de a férfiaknak kato- ményes kiadásra határozta le magát,
nai szolgálatot kell teljesiteniök, rá- húszéves irói munkásságom dátumán, ma. Megkötöttük a szerződést, anél- • hogy megírjam. Slradivári cimü ren*egv újsághír pattantotta
pattantotta f i*
érő idejükben viszont gazdálkodhat- husz kötet fenyegeti ujból a nyájas ol- kül, hogy egy sor kéziratom lett vol-hívemet is egy
nak és családjuknak élhetnek. Több vasót, aki esetleg nem telt még be a na. Most már meg is kellett irnom, ha IÁ cremonai hegedükészitö egykori*
akarom, ha nem. Igy született A föld- házának padlásán meglelték a mestert
határőrkerület, ezred volt. A határőrvi- karácsonyi könyvzuhataggal.
gömb cimü regényem. Ugyanakkor ki-!bibliáját. Ebben bizonyos feljegyzésedéknek legfontosabb jogi szervezetét az
Sorba kéne vennem regényeimet és kérdezett mennyire vagyok Körösi;ket találta, amelyek alapján elkésziősi szláv hagyományokon alapuló házközösség (zadruga) jelentette. A ház- a prospektusban mindegyikről monda- Csoma regényemmel. Meglepődtem. Hát' tettek egy mesterhegedüt. De a hangközösség törzscsaládokból állott és el ni valamit. Ugy érzem magam, mint ez mi? Akkor jutott eszembe, hogy egy,j a , ie m volt Stradivári-hang, a számold
alkalmával nC m fedték fel a mester titkát. Mert
nem idegenithető ingatlan törzsva- a ravasz itakai Ulyssestői megvakí- vágujhelyi kirándulásom
1
gvonnal rendelkezett, amelyet adós- tott Polvphemos, amint sorba engedi elfáradtam. Még csak egy kis dombot minden nagy alkotás csak a maga koki
barlangjából
a
juhait
és
megtapokelleü
volna
megmásznom,
de
sehogy-j
rában születhetik, megismételni
éé
sággal csak rendkívüli esetekben és
igen kis mértekben lehetett megter- gatja mindegyiknek a hátát, nem ül-é sem akaródzott. Eiszégyeltem magain, utánozni nem lehet.
Történelmi kutatásaim során meghelni. Ha a földbirtok, házasság, örö- rajta egynéhány itakai. Hiszen óriás mert ekkor eszembejutott az ázsiait
kösödés, vagy végrendelet utján nem volt ez a Polvphemos. következéskép stcppélc és hegyóriások vándora, Kö- lépetten tapasztaltam, hogy Bocskay:
határőr tulajdonába ment át, ez köle- pen juhai is óriásiak leheltek, gyap rösi Csorna Sándor. Láttam, mint nye-! alakját, döbbenetesen drámai sorsát
alakja végtelen energiával a végte-' még a szakirodalom sem dolgozta fel.
les volt a birtokot rövid idő alatt ha- jukba belérejtözhetett és kapaszkodha
tárőrnek eladni. A határőrvidék fel- tott Ulysses népe. De Polvphemos hiá- len távolságokat. Aznap levelet írtam Az a szándék vezérelt és lelkesített,
oszlatása és, a magyar vármegyei ba tapogatta a juhok hátát. A hasuk Móric Miklósnak Megemlítettem ben- hogv pótoljam ezt a hiányt. Egyéves
rendszerbe való iktatása Ferenc Jó- alalt lappangva menekültek az óriás n e Körösi Csorna élménvemet, rádob- kutatás és kétéves munka árán szüleJbentem, mennyire feledésbemerült en-,tett tneg Ilajdutánc r*nü regényen),
zsef királyunk legfelsőbb intézkedésé- barlangjából.
Valahogy igy vagyok a regényeim-; nek a nagyszerű hősnek az alakja, Mó-; jgy }s rátalálhat a téma áldozatára, a a
re 1871-ben kezdődött el.
niel is. Simogatom a hátukat, figyelem,|ric Miklós elhatározta, hogy nekem i,óra. Mert ebbe a hároméves munkáA határőrvidéken külön emlitést lni szökött el velük az idő barlangja-:kell megírnom a Körösi Csorna Sáliérdemel a titeü sajkás kerület. Tagjai ból és közben a témák ott lapulnak a dor életregényét. A kiadó előtt hirte- ba belebetegedtem.
Hogv aztán a téma hogyan alakul
hajón teljesítettek szolgálatot és a Du- hasuk alatt. Mert furcsa és ravasz do- len szónokolni kezdtem. Ott alakult ki
nán, továbbá a Tisza és a Dráva tor- log ám a téma, ravaszabb minden Ba- bennem az irodában az egész regény. irásközben, hogyan változtatja arcáf
és alakját álmatlan éjszakákon, ho^
kolatvidéken őrködtek.
kainál. Van benne valami asszonyi és Hazamentem Aradra, A földgömb után gyan viaskodik az Íróval, hogyan győAmig a Temes-köz a török kezé- e r r ö ] j u t o tl eszembe a Szederkényi An- nyomban megírtam A böicső cimü re- zedelmeskedik. vagy adja meg magát,
ben volt (1718), a Maroson Arad szék- n a p o m p á s regényeimé: Amig egy asz- gényemet is. Ez a két regényem egv-, erről külön tanulmányt írhatnék
Pö
hellyel, a Tiszán pedig Szeged szék- szony eljut odáig. Mert az iró és té- szerre jelent meg a Bábeltornyával, most, az u.jcsztendőben csak emlékehellyel szintén voltak határőr ezre- mája ugy kergetőznek, olyan bújósdit amelynek témáját egyszerűen megálés elmélkedek. Fegyvercsörgést
fm
dek. Minthogy ezek külön katonai pa- játszanak egymással, mint á szerelme- modtam. Álmomból szobalányunk éb- zhallok:,
szörnvü dimenziókban, érzem,
rancsnokság alatt állottak, sokszor sek. És miközben prospektust szer- resztett fel azzal, hogy leesett az első g valaki témát keres embermilliók'
ho y
keruitek ellentétbe Szeged polgári la-Tesztek, elgondolkozom ezen a szinte hó. Megírtam álmomat novellában. El- sorsában, mítosz születik újra. vagy
kosságával.
A szegedi határőrség misztikus játékon.
sö hó volt a cime. Móric Miklós pposz. melvnek énekeit vérrel és vas1687-ben telepedett le és lakóhelyül a
Hogyan'kezd az ember írni? A té- látta meg ebben is a regénytémát, j s a ] j r j a földrészek és tengerek lapjaiPalánkot, vagyis a Vár környékét j e - ' m a sarkalja-é az irásraitcltet. vagv az Folytatásos regényt rendelt a Brassói; r a a z j r ó
'ölték ki számukra. Ugyancsak a Pa- [elitéit keresi a témái? Mondják, a té- Lapok számára, igy született meg az
Megrémülök. Mintha újra testetlenlánkban épült a számokra külön g ö - ' m a bukkan az íróra és nem fordítva, álomból és a novellámból a Bábcltorválnék az Ige. mintha uj formát, u)
rögkeleti templom is, amely hosszú Hogv nem születik abból egészséges gve nya.
f műfajt keresne az ujesztendőre az. aki
időkön keresztül egyúttal a szegedi or- rek. amikor téninkcresés ntán fogamÉlő mult. Mata Hari és Meléle ci'"'nagyobb művész mindenkinél és akit
todox püspök székesegyháza is volt. zik. Nem ilyen egyszerű a dolog. Azt mii regényeim viszont újságcikkek egy-! nnvi néven neveznek roppant témáiA szegedi szerb püspökség a XVT1T hinné az ember, hogv elsősorban a két mondatából születtek. Az Élő multj'
század folyamán enyészik el. A határ- környezet hat az íróra. Azon keresz- hősnője, Olga Korzakova, egykor szép- nak piciny hordozói.
őrök városunkból délebbre húzódtak tül találja meg a* villanyáram kap- ségéről és roppant vagyonáról híres
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
és igy a görögkeleti hitközség lélek csolóját cs a vc/etéket, amelv messzi orosz dáma naplóját találták meg anszáma megfogyatkozott.
tájakra, idegen világrészekre is elve- nak halálakor, vagv tíz éve. Ez a napFelejthetetlen férjem, illetve
Cb. «.) zet. Sokszor igy van. Máskor viszont ló deritetl fényt a dáma rejtélyes éleédesapánk
azt látjuk, hoffv egy Mikszáth Kál- lére. aki udvarlót sohasem fogadott,
ö t v ö s Mi h á l y
mán. egv Gárdonyi Géza éveket töl- mert egy halottba volt szerelmes, akit
Varga Mihály kötélgyár mestetöttek Szegeden, sohasem érintettek- részben miatta lövetPlt agyon a cár.
re. elhunytával mindazoknak,
szegedi
témát,
még
véletlenül
sem.
Ennek
a
halottnak
az
alakja
válik
a
1 kgr. használt és törött nmelvekből a messziről ndas/ármazott, történet folyamán egy re élőbbé, mig az
igy Varga Mihály urnák, hivatalnokainak és munkásainak, a
Tömörkényi István pedig egész iro-jélő Olga egvre inkább fanlommá foszmóratvárosi 48-as Kossuth-pért
dnlmi oevreiét Fel tudta éniterii. Ta- lik. Ligeti Ernő barátomat is annyira
körnek,
valamint az összes ro1
mási Aron év-eket töltött Amerikában megfogta ez az újságcikk, hogy na
konoknak, jóbarátoknak és isSoha egv kukkot nem beszélt ezekről gyobb elbeszélést irt Olga Korznkovámerősöknek, akik koszorú küla helyekről, nem is irt róluk Végül.írói, amely regényemmel cgyidöben je
deményükkel, a temetésen, való
amikor Ábeliét ott is mpeiáratta. Ame- lent meg az Erdélvi Helikonban. MindV A S V A R I
megjelenésükkel, vagy részvészereplök
tükkel fájdalmunkat enyhítették
rádió-, gramofon fo.ószaküzlet , l ika olvan idegen maradt az olvasó ketten meghagytuk még a
hálás köszönetet mond
számára mintha Tamási sohasem is valódi neveit is. anélkül, hogy tudtunk
Legutabb
Szeged, 1941 január 9.
Ivolna egvmás közös témájának foldolg r a t t t o f o n l e m e c e k raktára • látja volna.
|
Témát
keresni
nem
lehet,
de
találni
gozásáról
A GYÁSZOLÓ CSALAiz
K;gy. „u'ca 2.
igen. Hogy ez a rátalálás véletlen.
Mala Ilarit, a szépségéről híres jáD F L M A G Y A R O R S Z A G

A L u m i n e s c e n s csöiámpa
nappali fényt,

Amig egy téma eljut odáig

rigiielem ?
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Csuka János:

becsftlésnéi, hanem a végzett munka, a
7
magatartás, a magyarsághoz való tán- D É L M A G 7 X B O B S Z 4 Q
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toríthatatlan tartozás. A kisebbségi VASÁRNAP, 1944 JANUÁR i.
magyarság kirekesztette soraiból azokat, akik nagycu is félreállva tudlak
hallgatni és várni, amíg mások kikaKészséggel és szívesen elhisszök *
parják számukra a sült gesztenyét. De megtámadott politikusról, hogy a mafelkarolta azokat, akik akkor is ma- gyarság öntudatos, kötelességteljesítő
gyarok voltak, amikor gyermekeiket fia és semmi köze ahhoz a fajhoz,
Az újságolvasók személyeskedésig zelt a hosszú lére eresztett felvilágosí- magyar iskolába kellett íratni, adót 'amelyre neve távoli vonatkozásban
kiéleződő sajtóvita »élvezői< lehettek tás, amelyben a védekező politikus kellett fizetni, vagy útlevelet kellett emlékeztet. Ugyanekkor azonban el
a közelmúltban. Az egyik ismert poli- megmagyarázza kit tekint magyarnak I kérni. Azok vizsgáztak magyarságuk- várjuk, hogy ugyanolyan elbánásba*
tikus, akinek neve legutóbbi külföldi és kit nem. Az asszimilációról, a ma- b ó l , akik nem törődve semilyen ve- részesítse azokat, akiket ki szeretne
szereplése miatt, atfnyi támadás köz- gyarságba való beolvadásról általáno- széllyel, magyarnak mondották magu- rekeszteni sorainkból, mint amilyen
pontjában állott, sértődötten utasitatta san ismert és egyedül elfogadható vé- kat akkor is, ha emiatt nem kaptak megbecsülést és tiszteletet követel a
vissza egyik bírálójának megjegyzését lemény alapján áll, mégis ugy érez- útlevelet, felemelték adójukat, vagy maga számára. Nem kaphatja meg a»
származására vonatkozólag. Nem ol- zük, hogy valahogyan egészen közel j más apró bosszantás érte őket. Vo- jelismerést. ha asszimilált és asszimivastuk a szóbanforgó sorokat, de a vá- került egy olyan felfogáshoz, amelyet jnatkozott ez egyaránt a fajtiszta ma- lált magyar kőzött különbséget tud
laszból ugy látjuk, az önérzetesen til- az elszakítottság alatt a magyarság gyarokra, mint a beolvadottakra és tenni, nem a magyarsághoz való hűazokra is, akikről ma nem illik be- ség tekintetéiben, hanem egyoldalú
takozó politikus nevének analizálása milliói is magukénak vallottak.
szélni.
idézte elő a polémiát. Erre kövelke-'
erőszakolt származási magyarázattal.

az egyiknél bün,
az a másiknál erény?

Mindenki olyan nemzetiségű,
amilyennek érzi magát,
olvassuk a felvilágosítást és valószínű, oogy a felszisszenő politikus 111agyarsagát nem vonták kétségéé. Talán csak szerenyen megjegyezték, hogy
már a neve is figyelmeztet atra, uogy
a magyarságba beolvadt családboz
tartozik, ami a bíráló szerint sem zárja ki azt, hogy az ilyen oldalról érkező nem lehet jó és kötelességtudó magyar. Ha azonban a politikus szükségesnek találta, hogy kifejtse nézeteit
arra vonatkozólag kiket lehet és kell
jó magyaroknak tartani, akkor ebből
az értelmezésből senkit sem szabad kihagynia.
Kisebbségi küzdelmeinkben kevesebb idő jutott a származás kivizsgálására és kikutatására. Nem bajlódott az elszakított magyarság ilyen
csekélységekkel és amikor saját elhatározásukból önként muukára jelentkező magyarok jöttek, azokat tárt karokkal és szeretettel fogadia. Nem
vizsgálta nevük eredetéi, családfájuk
gyökereit. Mindennél sokkal fontosabb
volt, bogy minden önkény és követkéz-

mény ellenére öntudatosan magyaroknak vallották magukat. Voltak évtizedek, amikor még az sem jutott eszebe senkinek, hogy valakinek hozzátartozói felöl érdeklődjék. A legioutosabb
ok volt, hogy merte magát magyarnak
vallani 6s viselte annak minden következményeit. Pedig a kisebbségi magyarság soraiban szép számmal akadtak olyanok, akiknek idegenbangzásu
neve indokolttá tehette annak a kérdésnek a teltevését, hogy vájjon a magyarságba való beolvadásuk
eléggé
meggondolt és alapos folyamat volt-e,
vagy csak felületes, könnyen eltűnő
jelenség? Megkérdezhették volna, hogy
a magyar szellem eléggé kialakitó hatássaL volt-e a jelentkezőkre és utódaikra tudják-e hagyni mindazt az értéket, amit a magyarság önként vállalásával kaptak? Kár és hiba lett volna az ilyen esetekkel foglalkozni, mert
sok sértődésre, félreértésre vezetett
volna. Mennvivel egyszerűbb és emberibb volt annak 9z irányelvnek a követése, amely

A métro — Párisban

Aki valaha Parisban járt, azt hiszem, annak legmaradandóbb emlékei
közé tartozik a métro-on való utazgatása. A métro földalatti vasút Páris
gyomrában. A hajdani Páris óriási
forgalma itt bonyolódik le legnagyobb
részben, szinte észrevétlenül. Ezen a
•földalattin* percek alatt el lehetett
jutni Páris legtávolabbi pontjára is,
legtöbbször kényelmesen és ami a fő,
olcsón. Ki ne emlékeznék a hosszú
folyosókra, az alagútakból hirtelen
elődübörgő szörnyetegekre,
melyek
ontották és nyelték a mindég siető
utasokat, az áporodott, súlyos, nehéz
levegőre, melyet az első percekben,
aki még nem szokott hozzá, alig tudott elviselni? És ki ne emlékeznék
az örökké vidám ifjúságra, mely gondtalan nevetéssel viharzott reggeltől
estig a folyosókon, a vonatokon az
egész világ nemzeteinek színárnyalataival, különösen a Quartier latin-körüli állomásokon? És melyik idegent
nem tréfálta meg ez a vasút, mely ideoda száguldozott vele Páris mélyséa magyarság küzdelmeinek színhelyén
geiben, mielőtt az megtanulta volna a
•correspondances*. a
csatlakozások
je'entl ezoktől semmi mást nem kért
titkait? Mennyi emlék gomolyodik felém most ezekből a messzire tünt, hoés keresett, mint a magyarsághoz való
mályos folyosókból, mennyi arc, menytartozandóság vállalását.
nyi ember, akiknek enyelgését, tréfálkozását volt alkalmam elhallgatni a
juk
ma
is
azzal
a
kiegészítéssel,
hogy
Ha a nemzetiségi sorsba szakadt managyon is hosszúnak tetsző néhány
gyarság is elkezdte volna a szarma- mi még igazolást sem sürgettünk, meri perc alatt, míg úti célomhoz megérennél
sokkal
többre
becsuitűk
a
teljezáskutatást és mindenkitől keresztlekeztem! Rég volt, olyan nagyon rég,
velet kér, akkor különösen az első sítményt, aldozatot, amit a magyarsá- hogy azóta a világ arca is más lett és
gért
hoztak
azok,
akiket
ma
ki
akarévekben nehezebben
bontakozhatott'
ahogy olvasom Chamine, e kitűnő pávolna ki sok életrevaló, egészseges ak- nak zárni a magyarsagból azok, akik risi író egyik cikkében, a métro is
között nem egy olyan politikus van,,
tio. Mindenki szívesen látott testvér
akinek származására, idegen családfa- egész utazó közönségével más tett, navolt, aki saját elhatározásából érke- jára most figyelmeztetnek. A sértődöt- gyon más lett. A métron, mint annakzett,' soha megjegyzést nem hallott tén és önérzetesen tiltakozó politikus idején minden foglalkozásságbeli utaazért, ha történetesen csaladjaban ide- szavaiból kiérzik, bogy megbántották zott, ma még inkább utazik, de akkor
gen beütés volt kimutatható, vagy ne- és mint a megsebzett, sziventalált em- mindenki meg tudta őrizni egyéniséve idegenül, furcsán hangzott a ma- ber, érthetetlennek tartja, hogyan le- gét és ma. munkások, tisztviselők, tagyar fülnek. Kockázatot vállalt az, aki het kifogásolni olyasvalakinek a ma- nárok. vasúti alkalmazottak, orvosok,
idegenhangzásu neve, származási hi- gyarságát, aki idegenhangzásu neve művészek, ha beszállnak a kocsikba,
bája ellenére büszkén és magmasitha- ellenére, már régen beolvadt a ma- egyszerre mind egymáshoz hasonlók
tatlanul mindig és minden alkalommal gyarságba. Olyannyira, hogy maga lesznek. Egyforma lesz az arcuk, arcazt mondotta, hogy magyar.
csapott tel a f a j védelmezőjének. Ha a színük, tekintetük és a hallgatagságuk.
Másmilyen nem lehetett a kisebb- kikezdett politikus most megtalálja Vigasztalan, hasonszínö arcok, megnéségi magyar élet, különben megtagad- azokat a szavakat, amelyekkel érthe- mult szájak, szinte a láthatatlanságig
ta volna rendeltetését és feladataik tővé tudja tenni azt az elhatározását, magukba süppedt emberek. Még a ruSoha ebben a tekintetben viták ketsé amiért önként és szivesen jött a min- házatuk is egyforma: egyszer már kigek nem merüllek fel. Csak később den jelentkezőt készséggel befogadó fordított. toldozott-foldozott. s a kakövetkezett az nj éitékmérés, amelynél magyarságba, akkor a beisni e res s el bátok újjá annyira rövid, hogy úgy
kirekesztettek is akadtak. Nem a ma- egy lépéssel tovább kellett volna men- tetszik. mintha az emberek keze meggyar társadalom, a jószívű, egészséges nie. Azt is cl kellene ismernie, hogy nőtt volna.
gondolkodású magyar nép végezte ezt hozzá hasonlóan lehet jó és megbízhaA métro pillanatok alatt meg
az egyoldalú felbecsülésl. Azok, akik- tó magyar az is, akinek családjában telik a nap minden órájában. Az el•kevésbé
értékes
idegen
beütések
vanhez az a politikus is tartozik, aki egysőknek érkezők az ülőhelyeket elfogszerre sértve érezte magát, amikor fi- nak*. Ha olyan gyorsan eltűnhetett lalják s a következők nem is nézik,
gyelmeztették idegenhangzásu nevére, nála az idegen származás minden ha- hogv maradt-e üres hely.
mire büszkén kijelentette, liogv ma- tása, akkor feltételezhető ugyanez az
Megdöbbentően furcsa dolog, hogy
gvar az, aki annak vallja magát, ve- örvendetes folyamat másnál is.
a hajnali métrókon senkisem ásít.
tették fel a problémát. Mi is ezt monHajdan egy-egy önkéntelen egészséges
dottuk tegnap és változatlanul állításítás vidám beszélgetésnek volt a bevezetője, ma többé nem ásítanak és
Az egyforma értékmérésről
nem beszélnek az emberek. Ahogy a
emberi érték és tt teljesítmény legyen kocsikban sűrűn, szinte egymáshoz
van igenis szó. Ami az egyiknél bün,
irányadó valakinek a megítélésénél.' tapadva állnak, mintha árnyszerfi, éraz nem lehet a másiknál erény. Nem
Néni lehet különbséget tenni hangos-' zéketlen. süket alvajárók volnának.
lehet kétféle bün és kétféle erény. Az
kodók. szerények és hallgatok között. Akik ülnek, az álom nosztalgiájával
ember egyformán hibákat követ cl és
Nem a vagyon, a szerencse, az alkal-' merülnek el magukban. Félnek a napegyformán jó és megértő tud lenni.
mazkodásí készség az irányadó a meg- tól, amelyik következik. A ránc arcuEzért kívánjuk a'-t, hosry mindiir

kon nem enged, ellenkezőleg az átam
még egy újabb ráncot ad az arcnak,
mintha tövis volna mindegyiknek a
homloka közepén.
Egy másik új dolog: többé senki
nem engedi át helyét senkinek. Érzéketlen, magukbazárkózott emberek mit
sem törődnek azzal, ami körülöttük
történik. A hajnali métrókoa nagyon
sok mindenféle foglalkozású asszony
van, akiknek arca, mint a férfiaké,
mintha fából faragták volna, mozdulatlan és zárkózott. A kocsikat, melyen a fiatalság is megvívja helyet,
napközben erős parfőmillat lengi át.
Ahol kevés a szappan, sok a kölni. És
sok a virág is. A métrok egyik legjellegzetesebb arca a virágárus leány.
Nem megható-e, hogy amikor az emberek oly ínségben vannak, megengedik
maguknak, a szépség pazarlásának a
kéjét? Ezek a szegény kicsi lányok a
szörnyű tumultusban virágos kosárkájukat fejük fölé tartják, hogy védjék virágaikat, azonban olyan kicsinyek, hogy virágaikat mégis sokszor
összepréselik. Egyedül a rózsák ma
guk védekeznek. S a métrokoig mint
hajdan, ma is olvasnak az emberek. De
nem újságot, mert az nem jut mindenkinek. Hanem könyveket, nem detektívregényeket, hanem igazi könyveket:
jó regényeket, történelmet, filozófiát,
sőt még nyelvtant is. Egy a fontos:
hosszú legyen. Alexandre Dumas Emlékezéseit, a Háború és békét, a Nyomorultakat, stb. Csak az utoljára induló éjjeli métrokon nem olvasnak a»
emberek, mert ez az előkelők, a gaudagok métroja. Ha hajnalban a dolgozók indulnak monkára, éjjet, de napközben is, a mulatni, a szórakozni
vágyók utaznak. A métro az előbbiekkel ellentétben olyan eleganciát Matat, mint soha azelőtt. Rt vonul fel *
legfelső réteg hölgyeinek meseszámha
menő rnhakülönlegességeinek kiállítása. Minden, ami hajdan, a taxik, a » * igánkocsik mélyében rejtőzött, most *
métrokon pompázik. A férfiak, amenynvire hasonlítanak egymáshoz r u h á zatban, a nők nnnyira eredetiségre
törekszenek, de semmiféle etegáncta
sem hasonlítható az utoljára induló
métro elegánciájához. Ez a hajdani
Páris, még fokozottabb pompájával;
minden hölgy egy-egv ünnepélyre belépő királyné, csak az arcok festettebbek és a mozdulatok
bizonytalanabbak. Mintha narkotizálása volna
ez a külső megjelenés a lélek bajának.
Háromnegyed tizenkettőkor, a teljes elsötétítés előtt egy negyedórával,
aztán az é j elnyeli a figurákat. Orion
gyémántjaival kidíszíti az eget. Valahol ágyúzás hallatszik. A messze, magason robbanó gránátok a fehér fényű csillagok mellé a maguk piros
csillagait tűzik. A visszahulló szilán
kok pattognak a há2ak tetején. Aztán
a metró-lejárat kék lámpája is kial
szik. Tlt-ott siető lépésele hallatszanak
még, azután csönd, határtalan csönd
borul a világra.

MA&ÁC5V IdiSZLÖ

196 lakóház építésére adtak ki
engedélyt a mult évben Szegeden
Kik koptok tavaly épitési angadélyt?
(A Déliuagjarország munkatársától) Az elmúlt esztendő, az épitkezesek
szempontjából _ a háborús helyzet
ellenére is — meglehetősen kielégítő
eredménnyel zárult. 1913-ban a városi mérnökség Szeged város területére. összesen alO építkezési engedélyt
adott ki, jóval többet, mint az előző
években. Kedvező körülménynek az
is, hogy a mult évben Szegeden 196
lakóház, illetőleg lakhatásra alkalmas épület épült. A többi épitési engedély gyár szerű építkezésekre, é.pü.elkibővitésekre, melléképületekre, óyóhéiyépitésrc,
átalakításokra, mosókonyha. raktár, tnühcly. stb. építésekre vonálkozoU.
Negyük először is azókal az épitési engedélyeket, amelyeket a mérnöki
hivafaKlakóház építésére adolt ki:
Fábián' Kálmán. Alsótiszapart 13.
ulcai földszintes lakóház.
Csiszár Islvánné. Csan1avéri-u. 6,
földszintes lakóház;
Mík'si Józsefné, Kémes-u. 11. utcai
lakóház;
Szécsi Vince Tápci-u. 33, ulcai lakóház;
Bíró János, Rákóczi-u. 39, utcai Iakóhaz;
Totnbácz István. Szőregi-u. 27, utcai lakóház;
Sajgó' Józsefné, Füldvári-u. 3. 1
emeletes, lakóház;
Biczók József. Kordasor 2, ulcai
lakóház;
Kiss Gyula, Pacsirta-u. 4. földszin
tes lakóház;
Rácz Anna Tápéi-u. 7, 1 emeletes
lakóház;
Bálint Lajos, Csalogány-u. 15, lakpliaz;
Biró Vince, Veresácsai. 6* földszintes lakóház;
Katona Zoltán, Deák Ferenc-ulca
24, 1. emeletes lakóház;
Szabó János, Kállay-fasor 15, utcai lakóház;
Stjéc'.i Lajos, Bakai-u. 36, utcai lakóház;
Bilíe János, .Vadász-ú. 6, I. emeletes lakóház;
Pájinkás János. Osztrovszky-«. 2,
U. emeletes lakóház;
R?pkey A Ibert, Délibáb-n. 7, földszintét lakóház;
Androvics Sándorné, Moholi-sor 8,
lakóház;
Kájjár Imre, Szent Lászlón. 16, ulcai lakóház;
Nagy István Alsóvárosi fekefeföldík 167, utcai lakóház;
Frank József, Kálmán-u, 9. I emeletes lakóház;
Qtqft László, Rádai-u. 5, ulcai !a-

Kopasz József, Csalogány-u. 7, lakóhaz;
Franyó István, Uzsoki-u. 4, utcai
lakóépület;
Bakacsi Feienc, Hattyu-u. 31, lakóház;
Jéger Kálmán Brassói-u. 9, utcai
iakóhaz;
Bózsó Antal, Re Lek-u. 34, földszinti
lakóház;
•..Csaba Lajosné. Szőregi-U. 32, földszínű lakóház;
özv. Kiss l'aine, Szcudi-u. 20, iölUszinti lakóház;
Szabó Kálmán, Débreceni-u. 12,
földszinti lakóház;
Solymossy Lajos, Imre-u. 2, 1. t'm.
lakóház;
Höffner Pál, Somogyilelep 47, lakóház;
Fereiiezy János. Páva-u. 4, ulcai
lakóház;
Palatínus Anna, Tápéi-u. 41, földszintes lakóház;
Berkes József, Érsekujvári-u. 10,

Utcai

lakóépület;

Gavallér Ferenc, Csuka-ti. 5, lakóház;
Péter Ferencné, Hóbiárt basa-u. 33,
utcai lakóház;
Közjóléti Szövetkezet, Hortby-telep
6, földszintes lakóház;
Farkas Antalné, Árviz-u. 34, utcai lakóház;
Mészáros László, Főfasor 55, földszinles lakóház;
Papp Gáspár, Mura-u. 2, földszinles lakóház;
Széli Imre, Bokör-u. 10, I. emeleles lakóház;
Németh Lajosné, Csorba-u. 3. földszinles lakóház;
Lobozár Ferenc, Somogyitelep, utcai. lakóépület;
Rácz Antal, Szentháromság-utca 23,
III. emeletes bérház:
Bürgés József, Somogyitelep 963,
utcai lakóház;
Szűcs János. Felsővárosi feketeföld
300. földszintes lakóház;
Tisoczky István, Mosszu-n. 32, földszintes lakóház;
Hepp Gyula, Móra-u. 33, földszintes lakóépület;
Visonlai József, Móra-u. 15, utcai
lakóház;•
Fodor Mária
Vaskapu-utca 30,
földszinti lakóház. Tanács Antalné Alsótiszapart 237, földszinti lakóépület;
Hódv Sándor Eperjesi-sor 17, földszinti lakóház, Bálint Józsefné Kállay-fasor 77, földszinti lakóépület,
Csonka Imréné Újszeged bérföldek
186, földszinti lakóépület;
Szeged sz. kir. város, Hortby-tele
pen ikerház;
Gyólav Mátyás Bérkert-utca 31
földszinti lakóépület;
Halasi
Endre
Baktói-kiskertek,
földszinti lakóépület;
Sáutha János Somogyilelep 764,
földszinti lakóépület;
Barna Andorné Somogyitelep 1198,
födszinti lakóház;
László Nándor Lendvai-ulca, földszinti lakóház;
Dobó János Fecske-utca 12, földszinti lakóház;
Dobó András Debreceni-utca 'JS,
földszinti lakóház, melléképület;
'lakács Ferencné Szekcxes-ulca 36b,
földszinti lakóház;
Mészáros József Kormányos-utca 9,
földszinti lakóház;
Vásárhelyi
István
Alsótiszapart
183, földszinti lakóépület;
Szekeres István Somogyitclep 789,
földszinti lakóház;
Varga
János Alsótiszapart 160,
földszinti lakóház, meJJéképütet;
Sastin András Orsova-ulca 6, földszinti lakóépület;
Szűcs István Bérkert-utca 30, földszinti lakóház;
Kovács
István Bak tói-kiskertek
161, földszinti lakóépület;
Jarcsák Nándor Alsótiszapart 128,
földszinti lakóház;

Jeuei Vince, Ölhalom-u. 17, utcai
lakóépület;
Halász Ferenc, Hajnal-u., földszintes lakóépület:
Lévav Antal, Rókusi fekeleföldek,
utcai lakóház;
Meder Dániel, Szentliáromság-u. 12,
II. emeletes bérház;
Csánvi Ferenc. Hóbiár! basa-u. 8,
ulcai lakóház:
Tari András, Csiki-u. 23; utcai lakóház;
Barna János, Alsótiszapart 166.,
lakóház;
Tólb Molnár Antal, Rókusi feketeföldek 89, földszintes lakóház;
Pintér Károly, Csanádi-u. 26, földszintes lakóház;
Fábrik Tamásné, Gép-u. 13, földszintes lakóház;
Barsi Imre. Bakai-u. 11, földszinles
lakóház;
Magyar Fűszerpaprika Értékesítő
Szöv., Szeged átrakó, 3 szobás lakóház;
Horváth István, Hajnal-u. 47, utcai lakóház;
Kiss Rózsa, Lengyel-u. 29, T. emeletes lakóház;
Kiss György, Lengyel u. 29. I. emeletes lakóház;
Szabados György, Kőrtöltés-sbr, utcai lakóház;
Simon János, Rokkanttelep .2, utcai lakóház;
Vetró András, Bihari-u. 15,. utcai
lakóház;
Bauer Hugó, Délibáb-u. 21, földszintes lakóház:
Kormány Imre, Rókusi fckeleföid.
" Ü e á k János, Molnár-u. 3. utcai la- ulcai lakóház;
kóépület;
ft&rom Mihály, Puskás-u. 5. utcai
lakóépület;
özv. Pauer Istvánná szül. szepesbélai Róth Etelka mind a maga,
Módos István,
Boldogasszony-sumind fiai: dr. Fraknói József és dr. Fraknói László, továbbá az elgárul 38, III. emeletes lakóház;
Kovács 'Béla, Kossuth Lajos-sugárhunyt nővére: Pauer Izabella és anyósa: özv. szepesbélai Róth Gt<rut 75; I. emeletes lakóház;
gelyné szül. pancsovai Graff Paulina nevében mélv fájdalommal, de
Rózsa András, Fürju. 27, földszina Gondviselés akaratában alázattal megnyugodva jelenti, hogy hőn
tes lakóház;
szeretelt férje,
G'aál Sándor, Uzscki-u. 7, utcai lakóház:
• •
Visk.r Jenő, Tarasz-u. 10, földszinti
lakóház:
Ligeti Lipót, Bethlen u. 17, földsrinti lakóház;
* volt cr. és kir. 3. Hadik-huszárezred, 'majd a -1. közös .hu*
Ggigyán Antal, Gép-u 22, földszinti
szárezred nv. ezredesé, xbbb hadiérem tulajdonosa
Ifikéit áz •
Faragó József, Szabadsajtó-u. 67.
rövid szenvedés után, a haldoklók szentségével mégerősödve, 1944 jaföldszinti lakóház;
uuár 8-án 70 éves korában az Úrban csendesen elhunyt
fiaíós Sándor. Szent Miklós-utca
5. J etuelrjes lakóház: .
Temetése január 10-én, hétfőn délután 4 órakor lesz a SzegedCsoór .Bája. Szent. Miklós-utca 5, I. j
királyhalmi
r. k. temetőben
•
'
emeletes lakóház:
I
Ácsai Lajos. Tisztviselőtelep, utcai j
Lelkiüdvéért január 11 én, kedden reggel S órakor mutáljuk be
lakóépület:
i
az
engesztelő
szentmiséi a királyhalmi pléhánialemplomban.
Sjarka János, Tabán-u. 21, utcai la
kóhgz;
Nyugodjék békébenl '
Tapsi Dezső.' Osztrovszky-n. 7, 1
Crtiflete< lakóház:
fe'ába István. Fii38, ikerház;

Pauer István

Magyar János Rokkantte'.íp 11,
földszinti lakóház;
í
ótott József Földműves utca 47, falusias jellegű lakóház;
Tóth Antalné Pálfy-utca 40, föld-'
szinti lakóház;
t
Budinszky János Hajnai-xilca 96,
földizinti lakóház;
Bakonyi Viktor Gép-utca 33, földszinti lakóház;
dr. Kiss Imréné Bak ló 7, 1 szobi*
lakóépület;
Molnár Mihály Teiézulca 4. 1 tm,
lakóház;
Balogh G'ézáné Z-sombolyi-utca S,
lakóház;
Illés Mátyás Mokrini-sor 3, földszinti lakóház;
Kerekes Jánosné Kállay-sor 1$,
lakóház;
Fontos Sándor Jobbfasor 60, lakó*
ház;
Fürdők Pál Marostöi-u. 8, lakóház)
Kovács Mátyás Csiki-utca 11, egyszobás lakóház;
Kiss József és társa Gép-utca 19,
földszinti ikerház;
Takács Lajosné Szent Lászlón 5,
1 emeletes lakóház;
Marlos Albert Galamb-utca 2, 1 em.
lakóház;
Katona József Molnár-utca 24, földszinti ikerház;
Reiler Benedek ,Veresács-utca 4,
földszinti lakóház;
Szalma Sándor Szántó-utca 5, földszinti lakóház;
Biró Vince Veresács-utca 6, földszinti lakóház;
Osi János Nyil-utca 25, földszint!
lakóház;
Hegyi Pál Hajnal-utca 3, zártsom
földszinti lakóépület;
Dobóczky Szilveszter Mátyás-tér 1*
lakóház;
Dobó Imre Fürj-utca 22, röidszinti
lakóépület;
Bullás Józsefné Rókusi fekeleföldek. földszinti lakóház:
Szilágyi József Gém-utca 13, földszinti lakóház;
Bauda István Fürész-utca 5, földszinti lakóház;
Papp István Közép-ütca 4, földszinti lakóház;
Tóth Szilveszter Pancsova-utca 36,
ulcai lakóépület.
Bajai Péter Retek-utca 28, udvar*
földszintes lakóépület;
Bősze László Bethlen-utca 26, földszinti lakóház;
Méreg Antal Remény-utca 39, földszinti lakóépület;
Horváth Márton ösz-utca 26, földszinti lakóház;
Balogh Pál Somogyitelep 426, földszinti lakóház;
Bielek Pál Bakló 5, szabadon állót
lakóház;
' ?
Horváth Györgyné Újszeged, Bérföldek 268, földszinti lakóház;
Bürgés Mihály Somogyitelep 1275,;
földszinti lakóház;
\
Csurv Ferencné Alsótiszapart 354,
földszinti lakóház;
Berta József Somogyitelep 668, föld-'
szinti lakóház;
\
Horváth Aladár Somogyitelep 48,
földszinti lakóház;
.
Pintér Pál Orsova-utca 4, földszinti lakóház;
\
Kiss Gvuláné Torontáli-tér 8, em,
lakóház;
•
Bába Illés és társa Kállay-fasor
földszinti lakóház;
Hegedűs Sándorné Lövöldei-ute*.
248, lakóház;
Lakatos Szilveszter Főfasor 64, la-,
kőház;
1
Lipták János Somogyitelep 782,
földszinti lakóépület;
Mentus Dezső Tápéi-utca 55, földszinti lakóépület;
Szécsi Ferenc Mikszáth" K. u. 14,
földszinti lakóépület, emeletráépítés; .
Keméndi András Róna-utca 35o, la-!
kőépület;
|
Szűcs Józsefné Fehértó 145, laké-]
épület;
"j
Jung Piroska és társa Katona-utc
41b. földszinti lakóépület;
Lukács József Hattyu-ulca 30. la-í
.kőépület;

Hájas Endre BőMértfeasa n. 2
földszinti lakóépület;
VABAKNAP, 1944 JANUÁR ».
Prágai Rozál Szőregi-utca 53, földUFL MAGYAROKSZAG
szinti lakóépület;
Molnár Mihály Farkas-utca 15, la— Leszállította a tábla gróf Appokóépület;
nyi György büntetését egy sajtóperben,
Tápéi Antal Csongrádi-sugárut 168,
Budapestről jelentik: Gróf Apponyi
Szegedi
utmutato
udvari lakóház;
György két évvel ezelőtt egy nyilatAratzky Károly Bercsényi-utca 5,
A Somogyi-Könyvtárban vasárnap
kozatban megismételte parlamenti fel*
földszinti lakóépület;
és ünnepnap kivételével könyvtárszólalását, amely szerint dr. GidófalBenedek Ilona Régiposta-u, lakószolgálat.
vy Pál, az MLSz élére kirendelt miépület;
Az egyetemi könyvtárban vasárnap
niszteri biztos főispáni titkár korában
Horváth Márton Pálfy-utca 2, lakóés ünnepnap kivételével könyvtársikkasztást követett el. Az általa cl-:
épület;
szolgálat
sikkasztott összeget gróf Apponyi szeKomerszka János Alvinczy-utca 10,
A városi muzeam egész évben
rint a zsidótörvény hatálya aiá" egyélakóépület;
nyitva.
nek fizették be beívelte, bogy az esetSzűcs Lajos Alsókikötösor 31, laSzolgálatos gyógyszertárak: Tanek
bűnügyi következményei ne legyekóépület;
kács István Klauzál-tér 3, Just Frinek. Gidóíalvy Pál saj'tórágalmazás
Szabó János Kállay-fasor 41, latgyes Petőfi Sándor-sugárut 41b., Selvétsége címén feljelentést tett gróf Apkóépület;
meczi Béla Somogyitelep IX. u. 489,
ponyi ellen, akit a törvényszék elsőMészáros Károly Zsolnai-utca 9,
Török Márton Cso n grádi-sugárut 14.
fokon 2000 pengő pénzbüntetésre nélt,
lakóépület;
mert a bizonyítás ieljárástól elkésett.
Városi Szinház: délután és este:
Fixmer Mátyás Rozsnyói-utca 10,
Fellbebezés folytán került az ügy s
F e k e t e P é t e r , hétfőn: T o s c a ,
lakóépület;
tábla
elé, amely 600 pengőre mérséMozik műsora.: Belvárosi Mozi:
Bakacsi Istvánné Páva-ntca 4, lakelte gróf Apponyi György büntetését.
Ifíu
Hegedűs.
Sándai
Z
e
n
é
l
ő
m
a
l
o
m
,
Széchenyi
Mozi:
kóépület;
A büntetés jogerőre-emelkedett.
Boldog idők.
Pénzes Imre Róna-ntca 9, ndvarl
és a Uitieözségi pátadá
_ Eljegyzés. E n r e f f y Mária (Bulakóház;
dapest)
és M i h a 1 o v i t s Elemér
—°Oo—
Ifj. Hegedűs Sándor, néhai HegeJuhász István Marost6 6, lakóépü(Szeged) eljegyezték egymást. (Minden
dűs
Lóránt
testvéröccse,
az
orszálet;
AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE
371
gos nevü iró — mint a népszerű külön értesítés helyett)
Juhász Mihály Uzsoki-utca 26, udESTE NYOLC ÓRAKOR,
D
o
m
o
k
o
s
Erzsébetet
eljegyezte
budapesti riportlap, A mai nap Írvari lakóház;
VÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR.
ja —, az elmúlt héten hivatalos L i p t á k István m. kir. rep. őrmester.
Pataki Imréné Alsótiszapart 125,
irást kapott a budapesti izraelita (Minden külön értesités helyett.) 326
•—°Oo—
földszinti lakóház;
hitközségtől.
A hitközség sajnálatHalál András Tápéi-sor 14: föld— Kinevezések a törvényszéki fotal értesítette arról, hogy »rendes
szinti lakóház;
hitközségi adója* mellé kényteleAz igazságügyi
Boros József Somogyitelep 512, galmazói karban.
nek voltak pótadót kivetni, mert a .
kinevezésekkel
kapcsolatban több
földszinti lakóépület;
zsidó kórházak és intézmények j
Tóth István Alsótiszapart 387, föld- előléptetés történt a szegedi törfenntartása csak ilymódon érhető j
szinti lakóépület;
KESERŰVÍZ
vényszék fogalmazói karában. Az
el. Az esetben az az érdekes, bogyj
Stefanidesz István
Alsótiszapart igazságügyminiszter dr. S c h 1 ő g 1
Hegedűs Sándor ősi erdélyi nemzet- j
44, földszinti lakóház;
Győző, dr. N a g y m i h á 1 y Sánség sarja, atyja: idősebb Hegedűs
_ A TISZA VÍZÁLLASA. A szeRózsa Mihály Somogyi telep 514,
dor,
dr.
H
a
j
d
ú
Bálint
törvénySándor Széli Kálmán »nagy kabigedi rendőrség révkapitánysága jeföldszinti lakóház:
netjének* kereskedelemügyi miniszlentése szerint a Tisza vízállása
Szűcs Károlyué Aisötiszapart 32, széki jegyzőket titkárokká, dr. Matere. anyja pedig Jókai Mór leánya
január 8-án reggel 7 órakor 216 wr
r ó t i László jegyzőt ugyancsak törföldszinti lakóépület;
volt. Egész családjában soha zsidó
a levegő hőmérséklete —3 fok CelSebők András Alsótiszapart 1, föld- vényszéki titkárrá, dr. V i k o r Istős nem szerepelt s a Hegedűs-csazius
volt.
szinti lakóépület;
ván aljegyzőt, dr. B i t e Ferenc allád 1669-ben kapott erdélyi nemesSuták József Alsótiszapart 273, föld- jegyzőt, dr. T a 1 p a y Emil aljegy—
A
Hazai Kötöttárugyár munkáséget. Ennek ellenére Hegedűs Sánszinti lakóépület;
sai köszönetet mondanak a gyár igazzőt törvényszéki jegyzőkké, dr.
dor
a
pótadókirovás
mellé
tapintaSzilágyi Péter Ilona-utca 24, földH o r v á t h Zsikó László joggyatosan elhelvezett csekket kitöltőre gatójának, hogy karácsonyi és ujévl
szinti lakóház;
és
a kivetett összeget a budapes'i ajándékukkal e nehéz idők gondjait
Prága Ilona Szőregi-utca 53. föld- kornokot és dr. K o d é Kornél jogizraelita hitközség csekkszámlájá- iparkodtak elfelejtetni. Tisztelettel: a
gyakornokot
törvényszéki aljegyszinti lakóépület ;
349
ra
befizette. A csekknek közlemé- gyár-, munkássága.
Varga Mátvás Csantavéri-utea 12, zőkké nevezte ki.
nyek számára fenntartott helvén
földszinti lakóépület;
azonban értesítette
a hitközségi
— Halálozás. P a u c r István ny.
Csányi József Tápéi-utca 3, 1 emeelöljáróságot, hogv a befizetés •kihuszárezredes
január
8-án
70
éves
koletes lakóház;
vételes* és precedensnek nem szá- Érdemes megnézni kirakatomban tyr*
Kiss József üthalom-utca 22, föld- rában rövid betegeskedés után királvmíthat Végűi azt is megfegvezte ral ellátott újdonságaimat BÉLYEG.
halmi
tanyáján
meghalt.
Pauer
István
szinti lakóház;
hogv semmiféle rituális eljárásnak KERESKEDÉS, fogadalmi
templomnyugalomba vonulása után földet vánem veti azért alá m a g á t . . .
Csűri Julianna Puskás-utca 5, föld- sárolt Királyhalmán és gazdálkodott.
mal szemben. Dóm téren. Telefon 39-03
szinti lakóépület;
Rövidesen megszerezte remcsak a taGera Ferenc Lomnici-utca 121 föld- nv;i intelligenciának, hanem az egy—OQo—
szerű népnek tiszteletét és nagyrabeszinti lakóház;
— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az el- fényezett és festett hálószobák, ebédRakonczav Gyula Párisi-körut 13, csülését. Pauer Istvánt nemcsák özvegye
és
két
fia,
hanem
tanyai
tisztelői
rnult
héten született 26 fiu és 13 leány. lők, színes kombinált és konyhabúto1 emeletes lakóház;
Házasságot
kötöttek: Ivánkovits Fe- rok elsőrendű minőségben, olcsó áron.
is gyászolják. Temetése hétfőn délNagy raktár.
Mihók Andrásné Szőregi-utca 75, után 4 órakor lesz a királvhalmi te- renc és Vitzenesz Jolán, Valócz Ádám
földszinti lakóház;
•
Seres Erzsébettel, Ábrahám István B L A S K O V I C S - b ú t o r ü z l e t
metőben.
Varga András Retek-utca 40b, földBalla Ilonával, Ördög-Deák Lajos rahor-utca S.. az adóhivatal mellett.
— Kimutatás a FŐméltósácu Asz- Börcsök
Piroskával, Sebők Ferenc
szinti lakóépület;
szony inségenvhitő akciójára a főis- Szűcs Rozáliával, Kádár Sándor LauAz elmúlt évben ezek szerint 196 páni hivatalhoz január 1 és S-ika köépítési engedélyt adtak ki Szegeden zött befolyt pénzadományokról: dr. rinecz Erzsébettel, Horváth Győző Milakóház, illetve lakhatásra alkalmas, Papp Sándor 50 , Péterffv Klárika ke Margittal, Szűcs Pál Nagygyörgy kiváló táp értékű, úgyszintén minden
nagvobb lakóépület felépítésére
Az Pécs 6.50, Forgách István 10.—, For- Máriával. — Elhaltak: Zeremszki Se jószágnak alkalmas
TAKARMÁNY
épitkczések nagyrészét be is fejeztek, gácb József 10.—, Harkányi József bő 54, özv. Kaczur Jánosné 76, Bánkapható
hidai
Árpád
69,
Tanács
Benedek
64,
egyrészc azonban még folyamatban 50.— pengő, összesen 126 pengő 50
van és minden bizonnyal majd a ta- fillér. Az előző hetek gviijtésének ősz- Páter Julianna 67, Szűcs Emiba 21,
HOFFMANN
vasz folvamán épülnek fel a többi en- szege 33.714 pengő és 76, eddigi gyűj- Sári István 60. özv. Szabó Józsefné Bus páter utca 7 szám.
831
74,
Vetró
József
55,
Takács
József
76,
gedétvezett lakóházak. Érdekes, hogy tésünk összesen 33.841 uengö és 26 filözv.
Bérezi
Imréné
73,
Pilisi
István
4
a 196 lakóház közül kettő 3 emeletes, lér.
hónapos, Görög Lajos 21, Baróczi An- Gyakorlott és kezdő
egy 2 emeletes és 14 egyemeletes lar
— A" mezögaz'das5«í munkabérek tal 68, Somodi Szilveszterné 17, Mékóház. Legközelebb a nagyobb vállalati és gyári építkezéseket és a jelen- változatlanok maradnak. A minisz- nesi Tamás 33, Bálint Mihály 24, Barlősebb egyéb építkezéseket ismertet- terelnökség 5510—1943. számú ren- ta Gábor 3, Barna Lajos 4, Steiner
Jakab 75. Bakos Lajos 60, Berta Sánjük.
delete értelmében a mezőgazdasági dor 83, Pusztai Antal 65, Sipos György
és
munkabérek — a napszámbérek ki- 61, Kószó Piroska 37, Almás Károlyné
vételével — az 1944. évben válto- 34, Kiebling Gyula 31, özv. Bullás ImMindazoknak a jóbarátoknak
zatlanul
ugyanazok
maradnak, réné 76. Ivánv Mihály 69, Nagy Káés ismerősöknek, kik felejthetetroly Béláné 52, Szabó Lajos 57, Laczó
keres január hó 15-iki belémint 1943-bán voltak". "A kormány Mátyás 63, özv. Csaplár Jánosné 85,
len jó férjem temetésén részt
pésre az
ÁRPÁD-nyomda
azért sietett a rendelet kiadásával, Ötvös Mihály 69, Fuchs Ferenc 84, Farszövetkezet,
Tisza
Lajos körvettek és fájdalmunkban velünk
hogy a munkabérszérződéseket mi- kas Miklós 63, özv. Fekete Péterné
út
97.
sz.
együtt éreztek, ezúton mondok
néf előbb meg lehessen kötni. A 88, Dudás István 74, Takács Irén 10
szerződések megkötésének határ- hónapos, Magony Erzsébet 6 hónapos, Pályázni szándékozók ajánlataikat
hálás köszönetet.
özv. Krumenacker Jánosné 47, özv.
idejét az idén korábbra, valószínű- Sándor
Ferencné 47, özv. Herczog személyi adataik, életkörülményeik
leg február í-cre szabják meg s Györgyné 72, özv. Mészáros Ferencné és eddigi működésűk leírásával és
özv. lófö bétái
annak a mezőgazdasági munkásnak 76, Talmács Jolán 11 hónapos, Jánosi fizetési igényük megjelölésével a
B a r a b á s B é l á n é munkahelyét, aki február l-ig le János 31, özv. Farkas Jánosné 70, vállalat
igazgatóságához
irásbau
özv. Hunyadi Józsefné 78. NégyőkrS
és CSALADJA
szíveskedjenek benyújtani.
348
nem szerződött hi.vata):osaü jelölik Ferenc 73 éves korában.
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VASÁRNAP. 1944 JANUÁR 9.

A Szabadság

Hibás, lyukas zománcetíényét becseréli Ingatlanforgalom
V a r g a József v a s k e r e s k e d ő

Szeged város területén 1944 jaS z e g e d , T i s z a L a j o s - k ö r u t 4 7 - 4 8 . (Ptispökbazár).
•Serényi Gusztáv országos politikai hc
nuár 1-től 8-ig a következő ingattatilapja A p á t h y Istvánról, Erdély hőlinók cseréltek gazdát:
séről ir, akit 25 évvel ezelőtt, Erdélyt Különös hivatal
özv. Vass Ferencné eladta Csányt
mentő politikájáért, bebörtönztek KoMihálynak a Zákány dűlőben lévő
Ügyes-bajos tanyai ember céklélozsvárott P r e s z l y
Elemcr arról
2 hold 1527 n. öl földjét 11.817 P-ert
zik a városháza folyosóján, az
ir. hogy nemcsak a külföldnek rólunk
— Özv. Wolford Lajosné eladta Birc
egyik hivatalba is benyit, meg a
alkotott véleménye a fontos, de az is,
János és nejének a IvLrályhaloiu 406
másikba is, de nem tudja megtalálhogy önismeretiéi formáljuk a maszámú házát 5 hold földdel 40.000 Pni az igazit, már hogy azt, amelyi- A színházi iroda közleményei ért. — Prágai József és társa eladták
gyarságot Érdekes cikk közli azt a
ket keres. Látszik rajta, hogy ősznemzetközi vitát, amely arról szól,
Tisztviselői bérlők figyelmébe! Te- ifjú Palotás János és nejének a Gép-!
sze van zavarodva, valami fontohogy a repülőgép eldöntheti-e az uj viutca 7. számú házukat 198 n. öles tesat elfelejtett és simogatja a hom- kintettel arra, hogy a lisztviselői bér- lekkel 21.500 P-ért. _ özv. Veres Milágháború sorsát?
Okolicsánvl
let
csak
25
előadásra
szól,
néhány
dalokát.
László azt a problémát veti fel. hogy
rabot e bérlet keretéből ki kell hagy- hályné eladta Csűri Juliannának aa
rni szolgálja jobban a szerbek jövőjét:
— Tuggyák, ha mögöregszik az ni. Ez volt az oka annak, hogy erede- Erdő-utca 12. számú bázát 379 n. öler
Jugoszlávia vagv Nagyszerbia.
Sz
embör, gyönge az emlője.
tileg nem tartott a szinház a Fekete telekkel 35.000 P-ért. — Német István
S z i g e t b v Vilmos régi délmagvaror—
Azt
mondja
meg,
honnan
küldPéterből a tisztviselőbérlök részére és neje eladták Landler József és neszági históriát elevenít fel. >Akarnoki
tek éppen ide?
előadást.
A darab nagy sikere és a jének az Udvarhelyi-utca 27. számé
Csörthettheő Balázs és Hizeleghv Káz—
Onnan
az
emejetrül.
minden irányból megnyilvánuló kérés házukat 400 n. öles telekkel 4000 P-ért
.niérf ismert jellegzetes figurái ezúttal
Id. Dzurdzik János eladla Bóka
— Az emeleten sok szoba van, azonban mégis arra késztette a szín- János és nejének a Kállay-fasor 43
a
>polit1kai
irányváltozások <--kal
ház
igazgatóságát,
hogy
a
szezonnal
melyikből?
szemben való magatartásukról elmélszámú házát 1573 n. öles telekkel 9001'
kednek A vidéki nyila spártok felOtt van a sarokban az akta ve- ezt a kiemelkedő és páratlan sikerű P-ért. _ Kiss Ferenc és neje eladták
operettjét
a
tisztviselőbérlők
számára
bomlásáról érdekes cikk számol be. A
tő hivatal, bál onnan.
is hozzáférhetővé tegye. Éppen ezért Nagyi Ilonának a Somogyitelep 56
l m többi információi és értesülései
— Mért mondja aktavetőnek?
a Fekete Péter sorozatának utolsó, utca 1314. számú házukat 230 n. öle:
eredetiek qs érdekesek".
Régi háborus emlékek derűje fut kedd esti előadását tisztviselői bérlet- telekkel 10.500 P-ért. — Kerepesi Ist
át az arcán.
ben adja a szinház. Külön érdekessé- ván eladta Márton Ferenc és nejének
—OQo—
— Mert hogy épp ugy veti ott ge lesz ennek az előadásnak, hogy ek'- az Etelka-sor 40a. szám alatt lévő 87
az aktát a sok krisasszonv, mint a kor kerül szinre a darab huszonötöd- n. öles házhelyét 2800 P-ért. — Hege— A Szegedi Katolikus Nővéri ő
dűs Bite Vince eladta Frank Lajos
ször.
baka a harctéren a kézigránátot.
Egyesület felkéri tagjait, bogy Szent
és nejének a Belső járás dűlőben léMargit szenttéavatásának alkalmából
Ma, vasárnap délután és este két vő 1334 n. öles szöllőjét 2800 P-ért. —
—oOo—
a fogadalmi templomban január 16-án
előadásban kerül szinre a páratlan si- Kosutckv Ilona eladta Bárkányi Jókezdődő triduumon minél számosabAz Altalános Munkás Sakkór kerű Fekete Péter, amely a keddi zsefnének a Makraszék dűlőben lév*
ban jelenjenek meg Az egyesület tag' szegedi munkás sakkor 17-én tisztviselőbérleti előadáson éri el el- 600 n. öles szántóját 1980 P-ért.
iái részere a templomban
tenntartott ,
.• ,
. , ,
1
Schütz Emma és társa eladták a Szekezdődő h,7luprspnvprp
háziversenyére hpnpVPíTPSíMíPT
benevezéseket ső szegedi jubileumát.
,
,
, [.-f>-/rlnrlr,
16-ig fogad el a sakkor. A sakkor uj
Muiikáselöadás hétfőn este, A Tosca gedi Móravárosi Római Katholikus
padok állanak rendelkezesre.
A Magyar Vöröskereszt szeged; tisztikara: elnök: Kroó Imre, ügvve- teljes elismerést aratott előadása hét- Egyházközségnek a Róma-Kálváriafiókja házi betegápolási
tanfolyama z e tő Kasza János, pénztáros '• Ernszt főn a szokott mérsékelt helyárakkal Jerikó dűlőben lévő 226 n. öles szánjanuár IV
17-én
ellenőrök: Sulik Márton és
A- Ikezdődik.
.lüJil, A
4 anfolyam Sándorné.
„. ,
, _ Ikerül szinre a munkásközönség
. . . . . . V . szá tójukat 7000 P-ért. — Csánvi István
két hétig tart, jelentkezni lehet a Vö- Ungár Sándor.
mára. Jegyek a szokott módon váltha- eladta Csánvi Antalnak a Szirtos dűröskereszt-irodában, Korona-utca 13.
lőben lévő 1 hold 800 n öl földiét
— Kocsondy nem Aladár, hanem tók.
szám alatt délelőtt 8 és 12, délután 3
2400 P-ért. — Börcsök Gézáné eladta
Szerdától
minden
este
Csajkovszky
Gyula. Tegnapi számunkban hírt adés 7 óra között az irodában.
Túri István és nejének az Átokbázn
tunk arról, hogy a Szeged AK vasár- legszebb müveiből összeállított zenével 376 számú házát 5 hold 1038 o. öl
— Félévi börtönre itélt a tábla nap sorrakerülő közgyűlésén az elnök a Diadalmas asszony cimü operett vau földdel 18.000 P-ért. — Kecskeméti
ogy paprikadrágitót. Nagy Józsefné személye nem kerül választásra. Mi- műsoron.
Emil eladta Bán Istvánnak a Hódi
Csütörtökön délután katonaelőadás- erdeje dűlőben lévő 1 hold 1560 n öl
kulai asszony a mult év juniusában után az elnök nevében elirás történi,
korrigáljuk: Kocsondy elnök ban: Fekete Péter!
földjét 12.750 P-ért. — Katona Tati kiló félédes paprikát adott el fél- ezúttal
nem Aladár, hanem Gvula.
másné eladta Lantos Franciska Rokilós csomagokban,
csomagonként
HETI MŰSOR:
záliának a Tárogató-utca 32. szám
ti pengős áron. Nagyné ezzel túlalatt
lévő 400 n. öles házhelyét 16.000
Vasárnap délután: és este: Fekete
lépte a hatóságilag
megállapított
P-ért.
Péter.
árak tehát eljárás indult ellene árHétfőn: Tosca (Munkáselőadás).
mm—mmmmmmmm—mammmm
drágítás miatt. A törvényszék a
Kedden: Fekete Péter (Tisztv. bérlegjobb és
vácüpeü bűncselekmény miatt 6
let 13.).
legolcsóbb
hónapi börtönre itélte, különös teSzerdán: Diadalmas asszony (I. és
a színházban
T
e
m
k
ó
kintettel arra, hogy fontos közszükII. bérlet).
rcszelővágó üzemében, Kossuth Lajo*
ségleti cikket drágitolt és olyan | január 9 én délelőtt 11 órakor.
Csütörtök délután: Fekete Péter sugárut 34. száni.
361
időszakban, amikor ezt a cikket
V e z é n y e l : Báró LUKÁCS M. (Katonaelőadás).
egyáltalán nem
lehetett kapni.
Csütörtök este: Diadalmas asszony
Közr.: SZERVÁNSZKY P.
Közellátási közlemények
Nagyné fellebbezé.se folytán az ügy(A- és B-bérlet).
Borsókiosztás
gyei szombaton a szegedi tábla 696- -1913. vh. sz.
Pénteken este: Diadalmas asszony
»
Január
15-től
kezdődően a köz(Tisztviselői
bérlet).
-tanácsa foglalkozott és a
Szombat délután: Mosoly országa ellátási szelvényiv IV. jegyere fél
paprikadrágitó asszony félévi bör- Árverési hirdetmény
(Ifjúsági előadás).
kg. száraz borsó kerül kiosztásra,
tönbüntetését
helybenhagyta.
Az
Aluliroit bírósági végrehajtó az ' Szombat este: Diadalmas asszony.
—
Felhívja a közellátási hivatal a
ítélet most már jogerős.
1881. évi LX. tc. 162. g-a érteimében
belterületi kereskedőket, hogy a
ezennel közhírre teszem, hogy a szegedi kir. járásbiroság 1929. évi Pk.
borsóutalványokért
a
közellátási
35188. és a budapesti járásbiroság
hivatal
9.
számú
szobájában
azon419.745—1941. számú végzésé következ- figyelmét felhívjuk, hogy mielőbb gon nal jelentkezzenek.
tében dr. Tavasz ödön ügyvéd által doskodjék a tavaszi vetéshez szükségelt
Borsót egyelőre csak a város
kopviselt Autóhjtel Rt. végrehajtató
belterületén lakók igényelhetnek.
javára 880.— pengő és járulékai erejéig 1943 julius 7-én foganatosított kiDughagyma beszerzés
elégítési végrehajtás utján l'elültóglalt
•
A
közellátásügyi
miniszter ur
és
1816.—
pengőre
becsült
következő
gyakorlattal rendelkező komoly
történő
ingóságokat, ü. m. házibutorokat, fest- Február és március hóban
biztosítani kívánja a dughagvmaszállításra
előjegyezhető:
felkészültségű, önálló munkára ményeket. táskát, agancsokat és egyéb
szükségletet és ezért igénybejelentavaszibükköny vetőmag
is megfelelő férfi, vagy nő
ingókat nyilvános árverésen- eladom.
tésre hívta fel a város közellátási
kétéves fehérvirágu somkórómng
Ezen árverésnek a szegedi kir. j á /
ólomzárolt fb. lueernamag
hivatalát.
rásbiróság 1943. évi Pk. 25507. számú
ólonizárolt fb. lóheremag
A közellátási hivatal felhívja aa
végzése folytán 880.— pengő tökeköszudánfümag
érdekelt kereskedőket, piaci árusovetelés és járulékai erejéig Szegeden,
hajdina mag
Atilla-utca 11. sz. a. leendő toganaiokaszálók é« legelők létesítéséhez kat és hagymakertészeket, hogy
sitására
1944
január
11.
napjának
riéllegkésőbb 1944. évi január 14-ig
a könyvelés, vagy a munkás
fümagvak
!előtti fél 11 óráját határidőül kitűzöm
ügyekben, bérelszámolásban ki- (és ahhoz venni szándékozókat oly a hivatalosan megállapított maximá- írásban jelentsék be a városi köztűnő jártassággal.
megjegyzéssel hivom meg, hogy az lis árakban, államilag ellenőrzött prí- ellátási hivatalban az általuk igéMinden gazda a nyelt dughagyma mennyiséget.
érintett" ingóságokat az 1881. LX. tc.J ma minőségekben.
Kézzel irott ajánlatokat részletes : 107 és 108. §-ai érteimében készpénzfi- szántóföldi müvelés alatt álló terüleTejkiosztás
curriculum vitae-vel, fizetési igé- zetés mellett a legtöbbet ígérőnek, tének 10 százalékhoz (egytized részétakarmányvetőmagot
A városi központi tejcsarnok ke(szükség esetén a becsáron alul is. cin hez) szükségelt
nyek megjelölésével >BIZTOS Jö- a becsérték kétharmadáért el fogom, igényelheti gazdakönyvének bemutatá- reskedői 1944. évi január 10-én a
sa mellett.
Vö' jeligére a lap kiadóhivatalé- adni.
tejjegyekre:
Szeged.
1943
december
28.
A) jegyre 5 deciliter, B) jegyre
ba kérünk,
3156
fl N! O S
maakereikedisnál
PaláJt-ri Tivadar kir. bír. végrehajtó. SZEGED. KTSS UTCA 2.
333 3.deciliter teiet Szolgáltathatnak ki.

SZÍNHÁZ

filharmonikus
hangverseny

Előkelő
iparvállalat
k e r e s

lousziviseioi,

roreszerszcio

Gazdaközönség

takarmánymagvak
beszerzéséről.

RÁDIÓ

golyóscsapágyaif

flRBEHHBHH
VASÁRNAP,

JANUAR

> soranői. ö.TO: Vaczy Péter egyetemi tanár előadása Flaubertről. 6.30: Hang- Használt
lemez. 6.50: Hirek. 7: Set Svanholm
ária és dalestje. Közvetítés a Vigadó
nagyterméből. 7.50: Szabó Lőrinc beInev ujjá javíttatja
!
.Hi_
szél Villonról. A verseket elmondja
gyárilag
Pecry Piri és Makláry Zoltán 8.10:
Bécsi romantikusok. Az operaházi zenekart vezényli Fridi Frigyes. 9.15: A
debreceni diákok régen és most. Kőz-j
vetítés az ősi kollégiumból. 9.40: Hirek. 10.10: Hirek német, angol és fran-j
cía nyelven. 10.40: Szórakozlató imizsl-!
ka. 11.45: Hirek.

9

BUDAPEST I.
7.30: Szózat, reggeli zene. 8.15: Hírek. 8.30; őszinte beszéd. 8.55: Anyák
őt perce. 9: Szórakoztató müvészlemczek. 10: Református istentisztelet
Kálvin-téri templomból. 11: Egyházi
ének és szentbeszéd a Batthyány-téri
Szent
Anna-plébániatemplomból. 12
óra 15: Levente-műsor. 12.55: Budapesti Hongversenyzenekar. Vezényel
Fridi Frigyes. 1.45: Időjelzés, hirek,
vízállásjelentés. 2: Müvészlemezek. 2
óra 55: Anyák öt perce. 3: A földmüvelésügyi minisztérium rádióelőadássorozata 3.45: Hanglemez. 4: Balázs
Árpád és Fráter Lóránd nótáiból.
Közvetítés a Zeneművészeti Főiskola
nagyterméből. Közreműködik Bnksa
Kató, Karácsonyi Margit. Nagy Izabella, Tölgyessv Júlia. Urav Margit.
Cselényi József, Ignéth Gyula, Lászió
Imre, Mindszenti István. Orbán Sán
dor, zongorán kisér
Teghzc-Gerber
Miklós. Kisér Oláh Kálmán cigányzenekara. 4 55: Hirek. 5: Tessék választani. Hanglemezek. 6.20: Irodalmi dijak Ráth-Végh István csevegés". 6.50:
Hirek. 7: Rosita Serrano és Peler Anders énekel. 7.30: Négyszemközt Gulársv Irénnel a könyvtárszobában. 7 40:
Zöldv Sándor hegedül. 8: Szabó Zoltán beszél a vitorlázásról. 820: Részletek Lehár: Luxemburg grófja cimü
operettből. Az ősszekötőszöveget irta
Szilágvi ödön. 21.40: Hirek. sporteredmények 2210: Hirek német, angol éSj
francia nyelven. 10.40: Nagv mesterek'
— örök müvek. 11.45: Hírek.

Ik

BUDAPEST Jl
5: Hirek német, román, szlovák, ru
szili és horvát nyelven. 7: Német
nyelvoktatás. Tartja dr. Szentgyörgyi
Ede. 7.30: Bura Sándor cigányzenekara muzsikál. 810: Set Svanholm áriaés dalestje. Zongorán kisér Ferenesik
János. Közvetítés a Vigadó nagyterméből 1T. rész. 9: Zenei anekdoták. 0
óra 10: Mosolygó nóták
mosolygó
versek. Közreműködik Nagv Izabella,
Csclénvi József, TJngvnrv László. Veress Károlv cigányzenekara.. össwállitotta K. Kiss Jenő. 0 45: Híres nyitányok és közzenék. 10.40: Hirek.

REITER

OSZKÁRNf

K o z m e t i k a i intézető, Szeged,
Dugonics-tér II. I. em. Telefon 26-02.
Arcápolás. Szépséghibák, szemölcsök,
szőrszálak végleges eltávolítása.
Fény kezel és. Tanítványok kiképzése.
Olcsó bérletrendszer.

KOZMETIKA

A szépségápolásról
BUDAPEST II.
8.30: Hirek német, román, szlovák,
(Folytatás.)
ruszin és szerb nyelven. 10: HangleA kultúrával haladó nő nem is
mezek. 12.15: A Budapesti Hangver- mond
le a racionalis szépségápolásról
senyzenekar. Vezényel Fridi Frigyes. azért sem,
a modern szépségápo3.30: Hirek német, román, szlovák, ru- lás ma mármert
nem
egy kellemetieu torszin és horvát nyelven. 4: A Székesfőnem is költséges, de azért sem,
városi zenekar hangversenye. Közve- tura,
mert tudja, hogy önmagával szemben
títés a Vigadó nagyterméből. Közre- legelső
kötelességei közé tartozik ugy
működik a BHÉV Liszt Ferenc kórus. fogalkozásában,
mint
házasságában
iYezényél Laskó Emil. 6: Az Operaház szopségét, fiatalságát
megőrizni,
mert
előadásának közvetítése.
Álarcosbál
karrier lehetőségének, sok házasDalmú három felvonásban, öt képben. sok
Zenéjét szerezte Verdi. Szövegét irta ságbontásnak nem egyszer az oka: a
Piave. Fordította Zoltán Vilmos. Ve- nőnek önmagával való nemtörődése.
Az arcnak, hogy az rugalmas, üde.,
zényel Failoni Sergio. Rendezte ifj
Oláh Gusztáv. 7: Ilires emberek a ven- fiatalos maradjon, hogy rajta szépségdégfogadóban. Anekdóták. Felolvasás. hibák ne észleltessenek, egy állandó
705: Goethe-epigrammák. Elmondja egyéni arcápolásra van szüksége, mely
Ungváry László. 9.10: Csáktornyától mindenkor az arcbőr természetének
IJzonig. összeállította Bóka László és megfelelő háziápolással kell. hogy
Tolnay Gábor s a Rádió népzene gyűj- egybekötve legyen. Minden arcápotásteményéből Lajta László. Közreműkö- nál a legfontosabb egy pontos arcbőrdik Simonffv Margit, Apáthy Imre. diagnózis, amikor is a diagnózis-lámKovrig Emil. 10.05: Szalonötös. 10.40: pánál a bőr minden hibáját könyörtelenül meg kell állapítani. Csak igy leHirek.
hetséges, hogy a nő arcbőrének termé
,szete szerint a neki megfelelő háziH É T F Ő ,
JANUÁR
' (ápolásra kellő tanácsokkal ellátassék,
amiket azután készséges örömmel és
kritikai önmegfigyeléssel odahaza keBUDAPEST I.
resztül is vihet.
6: Üzen az otthon. A Vöröskereszt
A racionális modern arrápolás a
bajtársi rádiószoigálata. 6.25: Ébresz- kellően instruált háziápolással együtt
tő, lorna. 6.45: Reggeli zene. 7; Hírek, biztosítja minden nőnek az üdeséget,
közlemények. 8: Hírek német, román, frísseséget, fiatalos, kellemes külsőt.
szlovák, ruszin és szerb nyelven 8.35:
R. O.-né
A Folyamerők fuvöszenekara. VezéKOZMETIKAI
ÜZENETEK:
nyel ifj. Fricsay Richárd. 9: Délelőtti
Serdülő leány. A helyi kezelésen kimuzsika. 10: Hirek 10.15: Országos
Postászenekar. Vezényel Eördögh Já- vül, igen jó eredményeket lehet elérni
nos. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgá- hormonális kezeléssel.
S. M. Ne használjon semmi szőrtelat. 11.15: Szalonötös. 11.40; A magyar
turistakultura fejlődése Tirts Rezső lenítőt, mert csak erősiti a folyamatot.
előadása. Felolvasás. 12: Harangszó. Rövid idő alatt megfelelő eljárással
Himnusz. 12.10: A rádiózenekar műso- nyomtalanul és véglegesen kiirtható.
Szeged. 40. Felesleges képződmérából. 12.40: Hirek. 1.20: Időjelzés, víznyeit
csak elektromos ulon
lehet
állásjelentés. 130: Hoivédeink üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rádió- nyomtalanul eltávolítani.
szolgálata. 2: Könnyű daiok 2 30: Hirek, müsorismer'etés 3: Melles Bélazenekar. Vezényel Várhely Antai. 3
_
Mézédes sülötök
óra 30: Lakodalom » Nagykunságon.
Dr. Szentesi Tóth Kálmán rajza a nép- k i ] o g
30 fillér, tskarmánytök 20
D
1
zés,: birek 5: Fiatálság- J'buiy Lajos,
elbeszélése 5 90: A rádiózenckar mű- József u. 18. szám.

Béla

műszaki vállalata

Szeged* Attila-utea 5 .

APRÓHIRDETÉSEK
ladó

háztelkek, családi házak,
bérházak, szöllő, szánté
tanyás b i r t o k o k !

üzlethelyiséget
kirakattal

heresek

Háztelkek város minden részén 12.000 P fel
Jebb — Adómentes családi há», 2 szobás ker- árut, berendezést késztos 18.600 P _ Alsóvároso magasföldszintes ut- pénzzel fizetek. Bodrocafrontos szép ház, kertes paprikakikészitőnek gi,- Pulcz u. 10.
alkalmas, árak 40.000 pengő. — Magasföldszintes ház 5 lakással Petőfi sugárutnái, nagy udvarral 35.000 P — Földszintes ház 6 lakásT-A.
sal, istállóval, nagy gyümölcsössel Felsőváro- MUNKAKÖZVETÍTÉSI
son, tiszapartnál 23.000 P — Emeletes ház 4 Munkát kaphatnak balakással Bócsi-köruti részen, fele része 40.000 tósagi munkaközvetítő
P — Adómentes családi ház 3 szobás, fürdő- utján. Férfiak neszére:
szobás és 1 szobás lakással 48000 P — Sarok- 4 kovács helyben és viház 8 lakással, istállóval Petőfi sugárut részén déken,
4 bádogos és
45.000 P — Emeletes bérház 8 lakással Kolozs- vizveactékszerelö, 1 iró
3 aszvári lérnél 50.000 P _ Belvárosi emeletes ház gépmüszerész,
2x2 szobás fürdőszobás és 1 szobás lakással talos, 1 urifodrász, 4
75.000 P _ Sarok ház üzlettel 2 lakással, cipész, 3 szabó, 1 pék*
forgalmas részen 40.000
P — Emeletes bér- 3 tanonc, 20 gazdasági
ház 7 lakással, viz, villannyal 120.000 P —Sa- mindenes, 8 napszámos,
4 kifutó. _ Nők: 1 nérok bérház üzlettel és 5 drb 1, 2, 3 szobás la- met
nevelőnő, 9 mindekással Móra-templomnál 90.000 P — Üzleti bér- nes, 6 mindenes fözőnő,
ház 8 drb 1, 2, 3 szobás lakással Berlini-körut 11 bejárónő, 2 intézeti
nál 120.000 P _ Kétemeletes bérház 6 lakással szakácsnő, 1 intézeti
és nagy ipari műhely raktárakkal 160.000 P — szobalány,
8 uapszáBelvárosi családi ház pincés. 4 szobás komfor- mosleány, 3 csotnagolótos lakás és Dagy kerttel 185.000 P — Nagy, leány, 3 fiatalabb leány
emeletes belvárosi bérház 1x3, 3x2. 7x1 szobás, üzemi munkára. — Munrészben fürdőszobás lakással, pincés 260.000 P kát keresnek: asztalosok, lakatosok, villanya
— Belvárosi bérház 8, 3, 4 szobás komfortosj s z e r e l ő k ,
kereskedők,
lakásokbal, nagy ipari mübely és raktárakkal! kőmivesek
600.000 P — 1 hold Szántó felsővárosi feketén'
Szatymazon, Klárafalván, 2 kat hódi erdő dü-i Hölgyfodrász
lőben, 4 kishold Felsőtanyán keves szöllővel, |
TANULÓ*
25, 28. 90 kat holdas szántóföld Szőregen.
LÁNYOK
1 hold gyümölcsös 4 szobás, pincés villával.
fizetéssel felvétetnek.
6 és fél holdas szöllő, gyümölcsös, 9 szobás <Femina> hölgyfodrász
házzal, 'elszereléssel vasútnál — Újszegeden szalon, Kigyó utca 2.
családi láz
...» 2x1
OM szobás
awuas lakással,
lasassai, kerttel
Kernel 22000
ZZISK'Í
,,
P _ Gyümölcsös 1 szoba, konyhás házzal 3500 jfiatalember keres febP _ Adómentes 3 szobás villa nagv gyümö! ruár 1-töl végleges elesőssel 50.000 P — 9 holdas gyümölcsös 2 szo- helyezkedést
1 oalgim bás házzal J)000 P.
Alkalmi vételek! názíumi érettségivel. —
Gyors és gépírás, könyvelés, német, francia leM é z 6 r xi é
velezés, szerb, orosz
F. M. ingatlan irodában, Horthy M. u. 1. ssám nyelvtudás.
Válasz!
(Kultúrpalotánál!
anyagiakkal
>Tüzkoreszt < jeligére.
Kiilönbejáratu
emeleti
szépén bútorozott szo- Egy perfekt férfisegéba kiadó. Kossuth 11. 23. det és egy tanulólauyf
fizetéssel azonnal felkiadó veszek Schmidt fodKülonbejaratu
tiszta; Bútorozott
pe ^ f T ' c " S Uszoba
g,irUt
46 ! rász, Oroszlán u. 2.
bútorozott szobát ke-' í ®L'h ^
res január 15-ére idő-' 1
sebb tisztviselő. AjánKoziuetikusnöt felvess
latokat az ár megjelöHeim, Takaréktár u. X
lésével < Állami*
jeligére a kiadóba kérem.
Földszinti vagy alagso- Tökéletes kiképzés németben és zongorában,
Magányos nőnek kicsi ri száraz
bécsi születésű zongora,
RAKTÁRszoba ágynemű nélkül
művésznőtől. Maros utHELYISÉGET
kiadó. Polgár u. 24. —
ca 15.
állandó
bérletre
keres
Kideklődni házfelügyeAKOS magkereskedés,
lőnél
Kiss utca 2. Tel. 14-41. Kifutófiut vagy leányt
és tanoncot fizetéssel
Kiilönbejáratu bútorozott szobát fürdőszoba- fclcseréíném egyi-zobe, azonnal felvesz Mucsi
,
_ , és
-- —
- „
divatáruhasználattal,
esetleg előszoba, konyhá-i bel-.1 uuriszabó
zlet
> bzechenyi ^ r A
étkezéssel keresek. Ke- városi lakásomat budapesti cagy óbbért
leti. Brüsszeli
korul | íSbmh.. jeílgere
|
M'ghizhaté
"28, I. ein. 3.
Magányos nőnek vagy
BEJÁRÓ
Elegánsan
bútorozott hazaspárnak szoba, elő
TAKARÍTÓNŐ
szoba fürdőszoba hasz- szoba, konyha,
élés- özvegy emberhez, hánálattal magányos ur- kamra bútorozva
kinák azonnalra kiadó. adó. Érdeklődni Való romszor rövid napi elSzentgyörgy ti. 10, II. 3. >ia tér 11, I. em. 3ai- foglaltsággal, jó .fizetéssel felvételik, közeltó.
Külön bútorozott szoba
ben lakók előnyben Jetiszta,- csendszerető fér- Magaspirce és ral á.-- lentkezni délután 3-tól
finek kiadó. Szekeres- heiyiség kudö. Szén'.há- ő-vg Gyertyánjos n. 3
u. 7. Kálváriánál.
Vajda,
*>í
romság 2 i

Hormonos is Mos
•rcvizek, krémek, olajok, púderek.
Szeolő elleni fényvédő szerek.

Lórik

mm

Kötsíövő tanulóleányokat fizetéssel azonnal
felveszek. Róna, Fodor
utca 33.

Jóravaló, négy köiép
MINDENES
iskolát végzett fiút taFÖZÖNÖ
nulónak felvesz iLőrik
azonnal
műszaki vállalat, AttiFELVÉTETIK
la utca 5.
Kigyó utca 1 szám, TI.
Koronás fákra faiskoem, 6.
353
lai utazókat felveszek. Jómegjelenésü,
szorÚjszeged, Haszonbéres galmas, fiatal
Házvezető
mindenesföldek 290. Kendergyánek intelligens, szerény
ELÁRUSITŐNÖT
ri hétházak során.
állandó
alkalmazásra igényű, gyermekszerekeres
Ákos
magkeres- tő nőt keresek. Levelel
Kifutó boltiszolga erős,
keaés, Szieged, Kiss ut- • Jó otthon* jeligére.
ki teherrel kerékpároz, , ca
2. (Virágpiacnál.)
felvétetik. Hoffmann, —
Középkorú
mindenes
Rus páter u. 7.
Gyakorlott varróleányt bejárónő felvétetik.
felveszek. Práger Jó- •Becsületes 2* jeligére.
Gyakornokot és kifutó- zsefné divatszalon, Tifiut felveszünk. Alföldi sza Lajos körút 29.
Nagyon megbízható inOépkeresk. Vállalat —
telligens, középkorú nő
Feketesas u. 22. sz.
Jutalékügynök, ki Sze- fővárosba
Valódi világos perzsa geden és környéken a
és vegyeskeresszőnyeg eladó. Madách fűszerkedőket látogatja, jó
utca 3 sz. jobb csengő. mellékcikket
kaphat — állást keres magányos
Varrólányok
állandó *Sok szorgalom* jelige úrhoz, vagy urnöliöz.
Igen jól főz. Szántó S.
munkára ' felvétetnek. -. a kiadóba.
né,
Budapest,
Nemesné, Horváth Mi- Instruktort keresek, ki IV., Juliska,
Fehérhajó u. 8—10
hály u. 1.
a gimnáziumi magánvizsgára az előkészí- Elmennék házvezetőnő
tést vállalja. Megkere- nek vagy gazdasszony
sést -Instruktor* jel- nak tanyára, vidékre is
Baiicsané, Szűcs u. 4.
igére kérem.

Gyönyörű nehéz
tüll
LÁTCSÖVET
ágyteritő sárga klottal és fényképezőgépet —
mindennemű
tudomá- eladó. Cs. Lengyel u. magas áron veszek.
nyos laboratóriumi fel- 3a. sz.
LIEBMANN
szerelést és vegyszert Zsírosbödön, wertheim- oég, Kelemen u. 12.
megkaphatnak
záras kis
vaskazetta, Egy vaskályha eladó.
VÉNUSZ
fehér 37-es körömcipő Szent
László u. 21.
DROGÉRIA.
eladó. Kossuth L. suMikszáth K. u. 5. sz. gárut 81, em. 12.
Leggyorsabban, legpon(Szakszerű kiszolgálás)
szállit érett,
Megbízásból ágy- és asz tosabban
vegyes,
félérett
és meHasznált
tal neműek, nyersszlnü,
BÖRRETTKÜLÖKET tiszta birkagyapju el- legágyi
és BŐRÖNDÖKET
adó. Megtekinthető —
minden
mennyiségben Müller Erzsi, Károlyiveszek. RACZ cipösza- utca 4.
Szabó József cég, SzeIon, Kölcsev utca 7 sz.
Telefon 27-19.
311 Singer varrógép eladó. ged, Hunyadi tér 3.
Csongrádi sugárut 53.
Edvi Illés festmény elSuper
Ikonta vadonatúj adó. Érdeklődni lehet
Légvédelmi
6x9 távmérős fényképe- Baráth, Pacsirta utca
zőgép 1:3, 5 Zeiss len- em. 1.
függönyt
csével, önkioldóval sür Eladó 2 konyhaberenrendeljen CSONKÁNÁL gősen eladó. Cimet kéDugonics tér 4
115 rem -Privátnak* jeligé- dezés. Berzsenyi u., festőműhely.
re a kiadóba.
Kettő prima igásló u j
Hasznán runanai,
Tíz éves herélt sárga szerszámokkal, egy da«
fehérnemiieket, zálog- amerikai
rab igáskocsi, egy dajegyeket, mindenről legrab 8
IIP izzófejes
magasabb árban veszek.
nyersolajmotor daráló
CSEHÓ. Attila-utca 8'
majommal eladó. Cim
Bejárónő délelőttre felgumikerekű kocsival el- a kiadóhivatalban.
vétetik. Lőwinger, Báadó. Gordán Simon, —
Zongorát keres? Hódmezővásárhely, Ta Ebédlő, konyhabútor,
ró Jósika utca 25.
341 szekrények,
sezion,
Csak szakiparosnál ve- 1028 szám.
órák, konyhamérleg, da
ENGEL zongora"BDÍB-VÉTéC gyen!
készítőnél, Madách ut- 36—37-es aranybor — ráió, férfi cipők, kalaca 11 (udvarban) Zon- bőrtalpú szandál eladó. pok, háztartási cikkeit
S»li*9M)l a l l é k ,
gorák vétele, eladása, Megtekinthető Iricz ka- eladók. Zrínyi utca 5,
lapszalon, Oroszlán ut- földszint 2, naponta 10
hangolás, javítás.
borotvák, k é s ő k
ca 3.
-4-ig.
KERÉKPÁR
hatók, acok köszörüléEgy szürke
télikabát
tüzzomftneozás, generál ÁLLÓ
sét, javításét felelősség
közepes alakra eladó.
javítás. RÁDIÓ spe- GŐZKAZÁNT
3oo mellett vállalja
ciális javitasa garancia és negyed lóerős 110 Bus páter a. 2. szám. t.
mellett. Zsótér B. és Tsa V-os motort vesz. Tej- 12 sz.
Fráter tnOkflmOrib
Kállay A. (Hid) u. i. üzem .Aiadi u. 5.
MtkMtth Kiírnia a. 6,
Eladok: összecsukható
vaságy, mosdó állvány,
MOTOR
Használt tintás, kékiElegáns
szőnyegvédő, fekete fér,
5 HP 2 fázisos
tős, sosboszeses,
stb.
fi öltöny és fikusz. LőELADÓ
üveget veszünk. Hungáwinger, Báró JósikaÉrtekezni
Szontgyö-gyria, Tömörkény u. 8.
utca 14 alatt.
" 343 utca 25.
Pedálos cimbalom elstrapakerékpár Eladó uői városi bunadó. Vigra utca 2, 1.1. Erős
uj
gumikkal
eladó. Új- da pészmablééssel, o-pojókarban, könnyű, Köl- Eladó egy nehéz szövet
gyapja
szeged, hatházak. Bá- zon gallérral,
ber gyártmány
felsőrésszel. Tavasz u.
férfikabat, béleletlen és lint.
ELADÓ
16 b.
egy szőrmemuff.
NeKlein,
Hódmezővásár- mestakács utca 3, 1. 4. Jó állapotban levő 33konyhabútor
hely, Kállay u. 4.
as magas fiucipö
és Használt
eladó. Fekeiesas u. 17,
férfikalapok
eladók.
—
Három
paraszt
igáskoPorccllán
lavórt és
motor, Nóvák, Szűcs u. 10, I. I . 2 .
vödröt keres megvétel- csi, öt lóerejü
gépeivel
és
kötelek
el- emelet.
Eladók irodai
nagy
re Városi Szinház.
adók. Jelentkezni Deák
Royal
,ép,
magyar
pe'keres kéziratot zsa összekötők,
Teljesen
kifogástalan Ferenc u. 2. Dr. Wo- Gyűjtő
fértt
(Juhász Gyula, József 1 bőrkabát, paplanlepedetzky Józsefnénál.
állapotban levő
Attila,
Tóth Árpád, ' dők, konyharuhák, fe1860. előtti kete kosztüm, szőrméi
Eladó egy nagy karos stb.) és
pad és asztal. Liszt u. könyveket. Cim György és gyapjú kendő. Piistanár, Székesfehérvár, ' pök u. Í2, földszint 7,
3 sz.
Alsókirálysor 4.
jobbra.
Rádió, Írógép, szabóEladó
egy
pár
vadászvarrógép, női varróa Royal szálló portásá- gép, gáztűzhely, táska csizma, duplabőr talnál.
338 gramofon, lópőkróc el- pakkal, keveset használt, elegáns. GyöngyJókarban levő
bordó adó. Kossuth L. sugár- tyúk u. 12.
ZÁLOGJEGYET, x
tavaszi kabát,
vastag ut 46.
bútorokat és hasonló
anyagból eladó. >Téli ts Fekete csipkeruha dél- Eladó márvány alapon használati
tárgyakat
lehet* jeligére.
Krisztus
fej magas áron
utáninak vagy estélyi- bronz
veszek.
eladó. (plakett), márkás por- Használt ruhák, fehér®
Egy ágy
sodronnyal, nek alkalmas,
szivógép,
konyhakre- neműek, irodaberendehárom matraccal és éj- Maros u. 40.
jelig szekrény, egy ovál 'Megvételre keresek egy denc, uj asztaiok, szé- zések, Wertheim-kaszkek, fehér félháló, mo- sza, stb. eladó. Hívásasztal, jó állapotban ol- j jókarban
levő 42-cs! dern gyermekágy. Bá- ra házhez m e g y e k ,
csón eladó. Szivárvány tiszti csizmát.
Cim:' ró Jósika utca 21', föld- Szinberger, Mikszáth K.
u. 50, emelet.
Szigriszt, Pacsirta u. i szint 4. •
utca 11.
i
Férfiöltöny: zakó, nad- I 29. sz.
rág sötétcsikos eladó. Hálószoba bútor, bőr-! Perzsa összekötő sző- M É L T Ó S A ( J 0 g U R A K
eladók. T MM mérnökök, orvosok, kis
Megtekinthető vasárnap garnitúra,
270x450; nyegek
és hétfőn reggel 9—10- , színirna szőnyeg eladó.' Lajos korút 46, III. em.J h i v a t a l n o j . o k m e g n ö s i ,
ig. Ötilalom u. lb. I. Liliom u. 14, II. 8.
•
; tője, özvegyek, hajadoem. 5.
ÍValódi 'békebeli
vá- i nok lelkes férjhezadója
szon ing és
nadrág-' Méltóságos asszony,
Egy jó
férfikerékpár,
Főpostafiók
ol.-1/JA T
ilinm Budafest,
I I I . garnitúra eladó
Liliom
hibátlan gumikkal el- L ^ C a
504.
Válaszboríték.
,
WnHafpst
Fítnnstafinlí'
adó. Remény u. 1. Érd. Sumar 1:2, Teleobjektív u. 7, emelet jobb-a.
10 cm, Teleobjektív 15 Három párnahuzat, — Papír kis- és nagykeo
I. em. 1 jobbra.
cm, nagy
látószögű
Eladó fiiszerüzlet, igen lencse 3 és fél cm. mek- majdnem uj és fekete' reskedés csendes tárbontott selyemanyag cljsat keres. >Papirűzem«
jó forgalmú, haláleset bizásból
adó. Cim a kiadóban, 'jelige.
miatt. Cim a kiadóban.
Felelős szerkesztő és felelős kiadó;
1 ágy és 1 pipereasztal tükörrel eladó. Ja•Se p e j f
G é z a
Telefon 48-76. reggel 9kab Lajos u. 21.
Szerkesztőség
és
kiadóhivatal:
Szeged, Aradítől délután 4-ig.
Figyelem! Jó állapotuica 8 Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14
ban levő szürke orosz Eladó egy pár bőr láb- Tel. (szerkesztőség, kiadóhivatal, nyomda): 13-06
mókus boleró sürgősen szárvédő és egy villany
Deák Nyomatott ABLAKA GYÖRGY 'körforgógépéu
eladó. Érdeklődni Bá- masszíroz égére
Szeged. Kálvária-utca 14
lint Andrásnál. Somo- Ferenc u. 22. Ilázfél-j
Felelős üzemvezető: A b l a k a l a t r á * .
ügyelő.
gyi u. 22.

Vegyészjelöltek

trágyát

házvezetőnői

Munkáslányokat

állandó munkára azonnal
FELVESZÜNK
Vitéz utca 11.
340
PAPRIKACSOMAG O LÓ
leányok
gy akorlattal
zentgyörgy
felvetetnek Szí
343
utca 14
BÁDOGOS és
VIZVÜZKTÉKSZERRLÖ
segéd felvétetik, Kossuth Lajos sugárut 18,
Fekete.
344

Könyvelésben jártas —
legalább négy középiskolát végzett, kifogástalanul
jól számoló,
perfekt gépírni tudó
kisasszonyt azonnali
belépésre felveszünk
írásbeli
ajánlatokat
kérünk pontos cim és
előfcbi állásának megjelölésével
Ribizsár
Gyula mészáros és hentes, Szentgyörgy utca
13 sz.
354

Tanoncot fizetéssel felveszek. Kecskeméti Ist- Qfl*q£maaotts
ván uri szabó, Kossuth
L. sugácrut 27 sz.
Ügyes háztartási alkalmazottat keresek január
Leány, üzletbe
felvé- 15-re Dr. Mogán, Szenttetik." Gróf Apponyi u. györgy u. 24.
27, divatáraüzlet
és fizetést adok
Fiatal
özvegyasszony Lakást
bejárónőnek.
elhelyezkedne
kisebb •mindenes
Szorgalmas*
jeligére.
háztartásba, esetleg —
gyermekek mellé, per- Gyakorlott, tiszta bejáfekt német. Cim: Hal- rónőt - keresek
rendes
mos, Deák Ferenc utca fizetéssel parkettás két25. sz.
szobás lakáshoz; Szentmmmmmm—m—
Írógép műszerész segé- györgy utca 4, földszint
det felveszek. Kelemen, 6.
Kelemen utca 11.
Bejárónő azonnal felvéKorona utca 13,
Fiatalabb leányok
jó tetik.
II.
emelet.
Franki.
fizetéssel állandó munkára felveszek. Kál- Takarítónő reggeli két
mán u. 17, bejárat Fes- órai munkára felvétetik
tő u. felöL
Béke u. 1. I. em. 3.
Jó refferenciáival ren- Egy megbízható, jobb
delkező úriember, kö- fiatalabb nő
könnyű
zépisk. végzettséggel és házi munka elvégzésékereskedelmi ismeret- re azonnali belépéssel
tel, kereskedelmi válla- felvétetik magányos úrlathoz raktárnoknak v. hoz, teljes
ellátással.
tisztviselőnek ajánlko- .Rendes otthon* jeligézik. <Szorgalmas 3* jel- re teljes cimmel a kiigeadóba.
Keresztény helyi
és Bejárónőit koszttál, —
utazó ügynök komoly ivagy mindenest felvemeilékcikkekben
válo- szek. Arany János utca
gathat. *Jövő» jeligére 2, földszint.
a kiadóba.
Bejárótakaritónőt
a
Keresek kis magánház- délelőtti órákra felve'ba idősebb házaspárt szek azonnalra. Pusztaházmesternek, abol az szeri u. 26.
asszony — fizetésért —
a háztartást
vezetné. Bejárónőt keresünk —
Jelentkezni Bihari Mik- reggelivel, ebéddel. —
lós kereskedőnél, Mik- Margit utca 30, magasföldszint 3; ugvaiioM. 2
uqJb K u. 1.
himzőráma eladó
Közigazgatásban jártas
mindenes
érettségizett római kat. Főzni tudó
nyugdíjas tisztviselő ál leány és kiíuloriu vagy
last keres. «42 éves* leány felvétetik. Széchenyi tér 8, I. emelet
jeligére.
6. ajtó.
Sütősegéd azonnal belépésre felvétetik. Csala, Bejárónőt 8—12-ig fel
Polgár u. M.
veszek. Tisza L. kőrút
Ól, földszint 2.
Éves gazdasági cselédet április l-re kere- Rendes bejárónő állást
sek. Bővebbet Szeged. keres, Móra u. 14 7.
Szent Ferenc u. 9.
aitó.

trapper

csukott
hintó

uri
bunda
eladó

gaióNrfite

eladó

Tl

