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POLITIKAI

Súlyos küzdelmek a délkeleti arcvonalon — keféiénkiüt a nettunói harctér — Légitámadás Róma ellen — Churchill a kairói
ingoszláv kormány ellen
szövetségesek

fegyzéhe

Írországhoz

Berlin, március 11. A német véderő rohamcsapa tvállalkozásokou
kívül
ífőparaocsnoksága közli:
nem történt
különösebb esemény,
— A Dnyeper alsó folyásától egé- Messzeiordó ütegek állandóan liiz
iszen a tarnopoli térségig tovább dü- alatt tartották az ellenség kirakodáhöng az elkeseredett elhárító csata.
sait, a nettunói kikötőben megrongál— Krivojrogtól délnyugatra, a ki- tak egy szállítóhajót és több hajót a
rovgrádi harci térben és Svenigorod- kikötö elhagyására kényszentettek.
kától délnyugatra a bolsevisták to— Olasz torpedóvetőrepülögépek
vábbi teret nyertek. Csapataink szí- Anzió előtt megtámadtak ellenséges
vós ellenállást fejtettek ki. Pogrebis- hajókat, súlyosan megrongáltak egy
cse és Tarnopol között a támadások 7000 tonnás szállítóhajót.
és az elhárítások váltakozásában ne— Északamerikai bombázók márhéz, változatos harckora került sor. cius 10-én a déli órákban ujabb terA Tarnopol városába átmenetileg be- rortámadást intéztek Róma város tehatolt ellenséget ellentámadásokkal rülete ellen. Több negyedben súlyos
visszavértük.
károk keletkeztek. Hat ellenséges re— Az arcvonal középső szakaszán pülőgépet megsemmisítettek.
— A haditengerészet egy biztosító
. pénteken is csak kisebb harci tevékenység folyt. Északon a bolsevisták jármüve az Égei-tengeren Simi és RoNeveljtől északnyugatra, Osztrov kö- dosz szigetek között megrongált egy
rül, Pszkovnál és Narvánál páncélo- brit gyorsnaszádot, miután a gyorsnasoktól és csatarepülőktől támogatott szádok eredménytelen támadást innagy erőkkel támadásra indultak. Át- téztek a német hajók ellen, ami után
törési kísérleteik meghiúsultak a had- a török vizekre menekültek.
sereg csapatainak, az SS-fegyvernem,
— Brit zavarórepülőgepek a szomvalamint a lett és észt önkéntes köte- batra virradó éjszaka bombákat doblékek SZÍVÓS ellenállásán. Helyi betö- tak a rajna—wesztfáliai iparvidék
réseiket azonnali ellenrohamokkal fel- helységeire. Tengeralattjáróink
az
számoltuk, vagy elreteszeltük. Az el- Északi-tengeren, az Atlanti-óceánon
lenség 101' páncélost vesztett.
és a Földközi-tengeren ellenséges ba— A nettunói hídfőben Apriliától jókiséretek biztositó jármüveivel és
délre visszavertünk egy páncélosok- tengeralattjárónaszádokkal vivott súkal támogatott ellenséges előrelörést. lyos harcokban elsüllyesztettünk 16
Az olasz arcvonalon egyébként élénk! kísérő rombolót és lelőttünk három
kölcsönös felderítő tevékenységen és j bombázót. (MTI)

Tarnopoinál jól haladnak a német ellen4
támadások
r

Berlin, március l í .
A' Krimi- vonalszakaszon a német
csapatok
félszigetről nem érkezett einlitésre- uéhány helyen elszakadtak a bolméltó harccselekményről
jelentés. sevistáktól, akik a Bug felé igyeA déli arcvonal többi részén azon- keznek előrenyomulni. Svcnigorodban változatlanul nehéz időjárási kától délnyugatra, Uman és Novo
terepviszonyok között teljes erővel Arhangelszk között elseredett hartart az elhárító csata. A bolsevis- cok folytak. Pogrebiscse és Tarnoták főleg Krivojrogtól délnyugatra pol között a német ellenállás megigyekeztek betörési helyüket erős erősödött. Pénteken délelőtt a boltüzérségi előkészítés után kiszéle- sevista páncélos alakulatok benyosíteni.
A Nikolajev felé irányuló multak Tarnopol városába és súerős szovjet áttörési kísérleteket si- lyos utcai harcokra került sor. 13
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cokban mindenütt meghiúsítani. A után a németek visszaverték a bolsevistákat
és
az
északnyugati
délutáni órákban betörtek a bolsevisták a német vonalakba, előre- irányban meginduló német ellennyomulásukat
azonban a
német, támadások kedvezően haladnak.
(MTI)
tartalékok felfogták. Ezen az arc-1

Súlyos harcok a keleti
Berlin, március 11. Illetékes német helyen közlik tájékoztatásul,
hogy az oroszok a déli arcvonalon
indított hatalmas
támadásuktól
.meglepetésszerű sikert reméltek. Az
itteni katonai körök
megítélése
szerint azonban az eddiai harcok.

front déli szakaszán
azt mutatják, Hogy noha a bolsevistáknak sikerült az első nekirohanás'nál jelentékeny
eredményeket
elérni, mégis miként az utóbbi hónapokban oly gyakran történt, nem
tudták annyira szétszaggatni a nénet vonalat, tbiSI
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flcücrősoaop a nemet ellenállás
a tarnopoli szakaszon
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l e tí sikerhez jutottak volna. Mindamellett Berlinben nem tagadják,
hogy súlyos harcokról van szó. Ami
az arcvonal alakulását illeti, megállapítható, hogy a déli szakasz
egy hajlást képez, amely Lucktól
Svenigorodkáig fut nyugatról kelet
felé, majd az utóbbi helységnél dél
felé fordul. Éppen a déli arcvonal
eme hajlásánál Svenigorodka környékén, ahol március 5-e óta a
küzdelemnek különösen súlyos jellege van, a taémet taktikának sike-

rült a bolsevisták folytonos rohamait felfogni és részben kitéréssel
azok lökőerejét elhárítani, ellentámadásukkal pedig ellenséges ékeket
tudtak elvágni és megsemmisíteni.
Az arcvonal elhajlása a hátrábbvonulást megelőző inézkedés volt,
mert a Szovjet egyfelől Krivojrog
vidékén,
Novi-Bug
.irányában,
másrészt a jampoli és sepetovkaí
kiszögelésben. A rogacsevi szakaszon nem volt lényegesebb változás.
A nagy gépkocsiul mentén vivott
csatában nem állt be változás, viszont pénteken az ellenség hatalmas erőfeszitéseket tett az északi
szakaszon. Itt a bolsevisták a harcok régi gyújtópontjain próbáltak
döntést kikényszeríteni. Azonban
az arcvonal eme részén a német elhárító erő határozottan megszilárdult és igy a Szovjetnek nem si?
került sem Neveljtől északra, sem
pedig Osztrovnál, Pleskaunál és
Narvánál eredményeket elérni.
(MTI?

Hegélénkült a nettunói frontszakasz
Berlin, március 11. Az anzió—nettunói hídfőnél, valamint a déli arcvonalszakaszon a változatlanul Kedvezőtlen
időjárás ellenére megélénkült a harc.
A déli szakaszon is élénkebb felderítő cs rohamcsapatvállalkozás bontakozott ki, mert az előző napokon.
Cassinótól délre erős német csapatok

zavartalanul hagytak áthaladni egyj
angol-amerikai rohamszakaszt vonalaikon, azután elvágták őket hátsói
összeköttetéseik tő! és az egész alakulatot felmorzsolták. Az egész arcvonalon az angol-amerikai erős ágyutüzet
zúdítanak a német állásokra. A németek viszonozzák a tüzet. (MTI)

Amerikai repülők fámadása északn/ugati
német területek eilen
Berlin, március 11.
Március
11-cn a délelőtti órákban az északnyugati német határvidéken bererepüiő cszakamerikai bombavetőkötelékek a kedvezőtlen
időjárási

viszonyok miatt teljesen tervszer
rütlenül dobták le bombáikat
és
főleg északnyugati német városok
lakónegyedeiben okoztak károkat.
.
'
(mti)

Ujcbb légitámadás Róma ellen
Milano, március 11. Min a római támadást intézett Róma ellen,
rádió közli, az angol-amerikai legi- ^
((MTI)
fegyvernem szombaton ismét légi-

Rcmcbon nincs egyetlen német harcos
alakulat sem
Róma, március 11. Günther W e b e r német haditudósító a legutóbbi súlyos amerikai bombatámadás
után felkereste Róma német parancsnokát, Km-t Malzer altábornagyot, aki a leghatározotban leszögezte előtte, hogy Rómában semmiféle katonai célpont és egyetlen
harcos német alakulat sincs. A Rómában működő német katonai parancsnokságok kizárólag a város
kétmilliós
lakosságának
javáról
akarnak gondoskodni.
Arra a kérdésre, mi lelíet a szövetségesek célja az örök Város
bombázásával, Malzer altábornagy
azt válaszolta, hogy véleménye szerint vakrémületet akarnak kelteni
a polgári lakosság körében és el
tejelni »9 / i g y elme t a c a ^

sinoi és nettunói angolszász" katonai kudarcokról. A bombatámadások nem tudták megingatni Róma
város békés életének
egyensúlyát.
A német katonai hatóságok mindent megtesznek, hogy egyhitsék a
bombázások által előidézett nyomort. A legközelebbi napokban a
német
parancsnok
javaslatára
nagyszabású ruhagyűjtés kezdődik
a városban. Az akciót Marconi, a
világhirii feltaláló özvegye irányítja. Sikerült megoldani Róma várba
élelmezésének biztosítását is, noha
Róma ezidő szerint egyetlen milliós városa a világnak, amely nemt
kapcsolódik bele közvetlenül aA
országos vasul hálózatba. Eddig nté^
senki sem halt éhen Rómában. \
A .német városparancsnok a ta-\

i m

0 « C M 2 f © T 7 Í R 0 R S Z A 8 altábornagy azzal fejezte be. nyilatVASÁRNAP. 1344 MÁRCIUS 12 kozatát, hogy
Róma az arcvonal
közelsége ellenére ma Európa egyik
legbékésebb városa.
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vábbiakban leszögezte, hogy a német hatóságok és a Vatikán között
változatlanul a legjobb viszony áll
fenn. A római városi önkormányzat terén sem változott semmit. A
római főiskolákat a legközelebbi
napokban átmenetileg ismét megnyitják, hogy az egyelemi hallgatók letehessék vizsgáikat. Malzer

Berlin, március 11 A Német TI
értesülése szerint a Róma ellen intézett legutóbbi támadás során a német légvédelmi tüzérség a város külső körzetében "égy amerikai repülőgépet lőtt le. Az egvik bombavető öt
főnyi legénysége, ejtőernyővel leugrott és fogságba esett. Kőztük van
egy 32 éves amerikai ezredes is, az
egyik Nápoly melletti repülőtér csapatparancsnoka. (MTI)

Zürich, március 11. A római né- a Róma felett átrepülő szövetséges
met katonai parancsnokság rende- j repülőgépek ellen. A parancs már
letet adott ki, amely szerint a va- néhány nappal ezelőtt életbelépett
tíászgépek nem lépnek működésbe (MTI)

Értesítem t. vevőimet, hogy katonai szolgálatról visszatértem,
üzememet ismét megnyitottam.
Tisztelettel

KIIKUSZI-kárpitos
Aradi-utca 5.

a z angol hajezás már érzi a szénsztrájkot
ben naponta legalább 70.000 tonna
értékes szén vesz el. yÁ cardifíi
szénpiacon március 8-án már alig
lehetett szenet kapni. Ezért azok a
hajók, amelyek Cardiff kiköLőjében
horgonyoztak,
kénytelenek voltak
más kikötőkbe menni. (MTI)

De Valera elutasította az USA
és Nacybr tannia kérését, hogy az ir kormány
zár a be a tengelyhatalmak konzulátusa r
Zürich, március 11. A washingtoni kormány jegyzéket intézett az
ir szabadállam kormányához és
jegyzékében
annak az óhajának
adott kifejezést, hogy az ir kormány zárja be a dublini német és
japán követségeket, illetve konzulátust, mert
ezek a diplomáciai
szervezetek lehetővé teszik, hogy
Anglia közvetlen szomszédságában

Villamos
tMmitMtm
Autofrígor svájci gyár
készítménye, 90
Hasznos
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ellenséges ügynökök
tevkenykedjenek. A kéréshez Nagybritannia
is csatlakozott. De Valera kormánya, amint azt Washingtonból hivatalosan közölték, elutasította az
Egyesült-Államok és Nagybritannia
kérését. (MTI)
Zürich, március 11. A Daily
Express azt közli, hogy De Valera
bosszús hangon nyilatkozott az írországgal
szemben
érvényesített
katonai fenyegetésekről és katonai
nyomásról. Amikor a jegyzéket átnyújtották neki: hangoztatta, hogy
az tulajdonképpen ultimátum. Az
egész ir hadseregei készültségi állapotba helyezték, a milica tagjai
között kézifegyvereket osztottak ki.
De Valera képtelennek minősiti azt
az amerikai vádaskodást, hogy írországon keresztül titkok szivárognak ki. (MTI)

Zürich, március 11. A Budapesti
Tudósitó jelenti: Londoni jelentés
ben a szállításkor.
szerint az angol fővárosban még
M e g r e n d e l é s e k e t m á r c i u s semmit sem tudnak arról, hogy az
Írország és az Egyesült-Államok
IS-áig e l f o g a d a
között támadt viszályban mi lesz
az amerikai kormány legközelebbi
lépése. Valószínűnek tartják azon-.

fizetendő

egyösszeg-

VILLANYTELEP

A szövefsécxesek jegyzéke Írországhoz
nem ultímátumje e i ü
Stockholm, március 11. Az Afíontidningen londoni tudósítója jelenti, H u l l külügyminiszter biztosította Irland washingtoni követét, hogy a tengelyhatalmak diplomatáinak Írországból való kiutasítására vonatkozó amerikai jegyzék
nem ultimátum jellegű és nem áll
mögötte semmiféle katonai fenyegetés. (MTI)

dm alapot nélkülöznek azok az érte*
sülések, amelyek szerint a német követség elhagyja Dublint. A dublini
német követség és a német kormány
csak a Londonon keresztülhaladó ká*
bel utján érintkezhetnek. (MTI)

A lengyel kormány
Egyiptomba költözik

Tstanbul, március 11. A Tasvirf Es*
kiar cimü lap jelentése szerint az an*
Bombatalálat érta R á m á b a n
gol kormány közölte az egyiptomi
A n é m e t K ö v e t s é g n e m h a g y j a , kormánnyal, hogy a Londonban tara sevillai érsek házát
éi D u b l i n t
í tózkodó lengyel emigráns kormányt
Róma, március 11. Az a ház, amely5 Egyiptomba szándékozik áttelepíteni.
ben Segura biboros, Sevilla érseke
Lisszabon, március 11. Mint az Az egyiptomi kormány ehhez hozzájárómai tartózkodása alatt lakik, a leg- ír hírszolgálat hivatalosan közli, min- mtt. (MTI)
utóbbi
angol-amerikai
légitámadás
alkalmával elpusztult. A ház közvetlenül a Vatikánváros közelében van.
(MTI)

Rómában vacászgépek sem lépnek kőzb?,
ha elierséges gép átrepüli a várost

Stockholm, március 11. Az angol
szénbányászsztrájk kihalásainak elhárítására a kormány már kiküldötte első megbízottjait, hogy megegyezést találjanak. 165 walesi és 99
skóciai bányában szüntették be a
munkát. Az általános helyzetre jellemző, hogy a sztrájk következté-

ban, hogy a tárgyalásokat mind be veszi Írország semlegességét;
Dublinban. mind
Washingtonban másrészt a szövetségeseknek a bizfolytatják, hogy modus vivendit ta- tonságra vonatkozó "követelését. '
láljanak, amely egyrészt figyelem(MTI)

Brlllláns ékszerekért
ezüsttárgyakért és pénzekért
Ismét

igen magas árakat fizetek
Laczkö órás-ékszerész
K á r á s z - u t e a 14.
Delka mellett.
ség ügyét azzal, hogy ellenállási csoportokat szerveztek meg, másik két
barátja pedig robbanóanyagokkal fejBad Godesberg, március 11. A bi- tett ki terrortevékenységet. (MTI)
rodalmi élelmezési bivatásrend vezetője
nyilatkozott
Németország
időszerű élelmezési kérdéseiről a
Rajna és moselvidcki parasztszerminőség!
vezetek képviselői előtt. Kijelen- K i a d ó s , j ó l z f i , t á p l á l ó /
tette, hogy a beszolgállatási köteMindenütt kapható.
lezettség és a piaci rend biztosítja, C • • k ezt kérje, « i a k ezt fogadja elV
hogy a német nép élelmezés tekinKiszolgálás nagyban és kicsinyben
tetében gond nélkül tekinthet a
TörBk-utca 8.
jövőbe. (MTI)

A német e l l á t á s
biztosítva van

Kardos-tészta

Az északolaszországi
szabadi harcosok t á m a d á s a
G a i l a a t a ellen
Zürich, március 11. Cbiassóból jelentik: A köztársasági fasiszta sajtó
jelenti, hogy mintegy háromszáz szabadharcosból álló kötelék, amely Toscana és Romagna között az Apenninek hegyeiben harcol, megtámadta a
Forlitól mintegy 35 kilométernyire
fekvő G'al leata helységet. Tüzelésükkel felgyújtották a polgármesteri hivatalt, megtámadták a helyi rendőrőrszemeket, foglyul ejtették az ott
tartózkodó öt rendőrt és hét milicistát. A két tisztnek, akinek parancsnoksága alatt az őrség állott, sikerült
elmenekülnie. Az elfogott 12 rendőrt a
szabadharcosok magukkal vittek a
hegyekbe. (MTI)

A lóversenyfogadások
adó jövedelméből tanoncotthonokat építenek

Budapest, március 11. A kormánj*
rendeletet adott ki a lóversenyfoga.
dások jövedelméből testnevelési éa
testedzési célokra fordítandó összeg
egyrészénck tanoncotthonok létesítésére való felhasználásáról. A kormányrendelet értelmében abból
aa
összegből, amelyet az 1924. évi tör?
vény értelmében a kölcsönös ióver?
senyfogadások (totalizatőr) után testnevelési célokra a vallás- és közoktatásügyi minisztérium rendelkezéséra
kell bocsátani, az 1844. évben hárommillió, 1945-ben pedig ötmillió pengő*
tanoncotthonok felállítására és felszerelésére kell felhasználni. Ezeknek
az összegeknek erre a célra való felReímsban Halálra ítéltek
használásáról a vallás- és közoktaegy pezsgőgyárosf és négy tásügyi miniszter az iparügyi miniszterrel egyetértésben gondoskodik.
baráti
(MTI)
Páris, március 11. Reimsben az
egyik haditőrvényszék a következő
ítéletet hozta egy francia pezsgőgváros és környezete ellen: Róbert de
Vogue pezsgögyárost és négy barátujravágása
ját halálra Ítélték. Róbert de Vouge
és két barátja elősegítették az ellenT e m k ó reszelővágó üzemében
Kossuth Lajos-suoárut 34.
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Ne űoDal el pönziér!
Megbecsü i és jó áron megveszi:
S z í n t w o g e r , Mikszáth K.-ulca 11.
ZíloscéduKK veszek, hívásra Itfihoimetrvek '

Cfiurchífl a Kairói jugoszláv kormány ellen
Amsterdam, március TT. P é t e r
király és P u r i c s miniszterelnök
londoni tartózkodásához a Reuteriroda munkatársa
a
következő
megjegyzést füzi. Azt az ítéletet,
amelyet Churchill az angol országgyűlésben tartott beszédéhen a kairói jugoszláv kormány
ellen ki-

mondott, a legközelebbi napokban
hajtják végre Londonban. Ugyanez
az Reuler-tudósító azt is sejteti,
hogy T i t o tábornagy hozzájárulása nélkül semmiféle megoldás sem
lehetséges és nem jöhet szóba.
(mti)

A Puric$-! örmény ellenzék* az emigráció
felszámolását süraeti
London, március 11. Az angol fővárosban arra számítanak', hogy a
jugoszláv ellentétek
áthidalására
irányuló tárgyalások már a következő héten megkezdődnek. A Purics-kormánnyal ellentétben
álló
bizonyos jugoszláv körök azt követelik, hogy az emigrációt egyálta-

lában fel kell adni és vissza kell
térni Jugoszláviába.
Mindinkább
ugy látszik, hogy ezt a követelést
az uj rendezés alapjává teszik.
Ehhez csatlakozott Simics moszkvai jugoszláv nagykövet is, akit
időnként a jövendő külügyminiszterként emlegetnek. (MTI)

Á moszkvai^ jugoszláv követ és katonai
delegáció Titóhoz csatlakozott
Genf, március 11. A brit hírszolgálat különtudósitója jelenti, hogy
iTano S i m i c s oroszországi jugoszláv nagykövet és L o z i c s altábornagy, a moszkvai jugoszláv katonai küldöttség vezetője a Pravda
szombati számában közzétett leve-

lében bejelenti, hogy szakit Purícs
kairói kormányával és Tito tábornagy rendelkezésére bocsátja magát. Lozics levelében közli azt is,
hogy nem szolgálhatja tovább Purícs fasisztabarát kormányát. (MTI)

A Farrel-kormóny elismerésének feltétele :
szokitós a fenge lyel
Washington, március 11. Az ujabb
argentin események az Egyesült-Államok kormányköreiben a legnagyobb
Érdeklődést keltették. Hivatalos rész, ről mindozideig nem tettek semmiféle
nyilatkozatot az uj helyzettel kapcsolatban. • A
külügyminisztériumban
mindazonáltal hangoztatják, hogy Farról kormányának elismerését bizonyos
feltételektől teszik függővé. A feltételek közé tartozik elsősorban, hogy
'Argentína szigorúan
megszakítson
minden diplomáciai kapcsolatot a tengelyhatalmakkal. (MTI)

O r b a y londoni török nagykövet lemondott
Ankara, március 11. Rauf Orbay
'londoni török nagykövet lemondott
állásáról. Lemondása kétségtelenül
összefüggésben áll az angol—török
politikai feszültséggel. Ankarai politikai körökben ugy tudják, hogy
a londoni nagyköveti állás legesélyesebb . jelöli je Rusen Esref Ünajtíin volt budapesti követ, akit mult
nyáron neveztek ki római nagykövetté.
Ünajdin
nagykövet Olaszország
összeomlása után visszatért Ankarába és azóta is a török fővárosban
.tartózkodik. Valószínű, hogy Orbay

Ü.eivárosi

Mozi

Vasárnap és héttőn

n £ ö t é r é s
Az űrök szere,em nimnusza.
Az olasz filmgyártás remeke.

volt nagykövetet rövidesen képviselőnek választják meg az időközPucheu
. csak nem is a finn kormány megbízásából volt Stockholmban, hanem saben elhalálozás folytán
megürült
felebbezést jelentett be
I ját elhatározásából kezdett tárgyaláegyik kerületben.
Amszterdam, március 11. Mint a sokat és csak utólag hozta az egész
Hir szerint Csakmak tábornagy, brit hírszolgálat jelenti, P u c h e u ügyet a finn kormány tudomására.
a török nagyvezérkar volt főnöke volt francia belügyminiszter védője f
(MTI),
is képviselő lesz. (MTI)
fellebbezést jelentett be az algíri disz-»
szidensek katonai törvényszéke által
P u c h e u t h a l á l r a Ítélték
szombaton hozott Ítélet ellen, amellyel
Lisszabon, március 11'. A brit hír- Pucheut halálra Ítélték. (MTI),
szolgálat Algirből közli, hogy Pucheu,
Ma 2, fél 4, 5 és 7 árakor,
t
volt francia belügyminisztert hazaNémet cáfolat
holnap utoljára 3, 5, 7 órakor
árulás és összeesküvés bűntettéért a
Paasikivi küldetése körül
Kacagás !
rendkívüli biróság halálra Ítélte.
KACAGAC!
(MTI)
Berlin, március 11. Illetékes német
KACAGÁS!
helyről közlik tájékoztatásul: A Szovjet Távirati Iroda, mint az Aftontidningen jelenti Moszkvából, a szovjet
sajtóból átvett egyik cikket közölte,
Ma, rendkivüli siker!
amelyben ez ált: Paasikivi nemcsak
Lenyűgöző film!
Németország hozzájárulásával, hanem
M u r á t i L i l i , Páger A n t a l egyenesen Hitler irivánságára ment a legpazarabb magyar b u r l e s z k
Stockholmba. A "Wilhelmstrassen feTOLNAY KLÁRI
felejthetetlen alakításává
leslegesnek tartják, hogy állást fogLATABAR KÁLMÁN
laljanak
ehhez a nyilatkozathoz,
SZILLASSY LÁSZLÓ
amely teljes valótlanság. Berlinben
BILICSY, MIHÁLYI, MAKLÁRY
rámutatnak arra, hogy miként a Szovfőszereplésével
jet nagyon jól tudja, Paasikivi még

széchényi i10zi

K O R Z ©BAN

EGY NAP A VILÁG

Szichenvi Mozi
Március 14-től, keddtől,
bemuttaja a budapesti elsőhetes
filmszínházak
húsvéti nagy műsorát a
legújabb nagy m a g y a r
világfilmet!
Szereplők:

Fényes Alíce,
v. Benkő Gyula,

T I T O S C H I P A énekel.

Sulyok Mária,
Kiss Manyi,
VSakiáry Zoltán,
Cserna Brigitta,
Szakáts Zoltán,

U F A - H I R A D ó !

Jegyek

FOSCO

GIACHETTI,

M A R I É

GLfeRY

főszereplésével.

2, fél.4, 5 és*7.

szereí«cs'es
flótás

elővételben

válthatók!

már
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Gróf SÁNDOR MÓRICZ, a legnagyobb magyar lovas kalandos életének, szerelmeinek, bravuurjainak története.

ELLY ANNA és LECiENYEI JÓZSEF dr.
•esess

v i d á m esti©. T i s z a á p r i l i s

Hatvanöt személyt
állított elő a rendőrség
erköícsrendészetí osztálya
az elmúlt héten
(A Délmagyarország munkatársától) a szegedi rendőrség erkölcsrendészeti osztálya nem csökkenő
buzgalommal folytatja a városnak
az erkölcsi okokból kifogás alá eső
személyektől
való megtisztítását.
Dr. G ó b e r Márton fogalmazó, az
erkölcsrendészeti osztály vezetőjének irányításával
folyó tisztogató
munka ezen a héten jó eredménynyel járt. a nyomozó közegek a
hét folyamán 65 személyt állítottak elő az erkölcsrendészeti osztályra, ahol kikérdezték őket, ezenkívül
a nőket rendőrorvosi vizsgálatnak is
alávetették. Az orvosi vizsgálat
megállapította, hogy az előállított
nők közül 17 egészségügyi szemponból is kifogás alá esik, ezeket
beutalták a bőrgyógyászati
klinikára, Egy személy ellen internálási
eljárás indult, négyet kitiltottak
Szeged területéről, 43 személyt pedig kellő igazolás után szabadonboesátottak. Internálási eljárás alá
kerül Kolonics Erzsébet 36 éves,
Somogyitclep XXIV. utca 937. szám
alatti lakos, aki
csavargás miatt
már többször volt elitélve és rendőri felügyelet alatt állott. Csavargó
életmódjával
nem
hagyott
fel,
munkát nem vállalt, ezért most inlernálótáborba kerül.
Azt. a négy nőt, akivel szemben a
kitiltó határozatot hozták, egyik
szállodából állították elő. G. F., a
szállodához tartozó kávéház egyik
törzsvendége panasszal fordult az
erkölcsrendészeli osztályhoz, hogy
a szállodában négy fiatal nő vett ki
szobát. A csinos szállóvendégek
nappal a kávéházban tartózkodnak
és feltűnő módon viselkednek, kikezdenek a férfivendégekkel. Góber fogalmazó néhány rendőr kíséretében megjelent a szállodában
és előállította a négy női. Előállították K á d á r Zsuzsán na 25 éves,
hódmezővásárhelyi férjes asszonyt.
Kádár Zsuzsánna
saját bevallása
szerint sürün járt he Vásárhelyről
Szegedre és itt férfiakkal találkozott. A társaság többi tagja S z a b ó
Mária 28 éves, hódmezővásárhelyi
varrónő, I. M. 17 éves és B. I. 18
éves hódmezővásárhelyi leány.
A kitiltottak között
szerepel
T ó t h József kisteleki cipészmesl'er, akit mint munkakerülőt ismernek a rendőrségen s akit a Borbásulca 26. szám alatti hirhedt tömegszállásról állítottak elő. Ugyancsak a Borbás-utcából került a
rendőrségre S z i 1 v á s i
Lajosné
mindszenti asszony, akit hazatoloncolnak falujába.
A rendőrség ezúton hívja fel a
magánszállásadók figyelmét, hogy
fiatalkorú leányoknak ne adjanak
ki
szállást a rendőrség
előzetes
tudta, vagy beleegyezése nélkül.
Alighasznált, kifogástalan
lévő

állapotban

Adóprések

eladók. Háziipari Vállalat, Bocskayvtca é.
í
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»Légive$zély« és »zavarórepü&s«
közlése a rádióban
Budapest, március 11. 'A hivata- minden közlésre csak akkor kerüllos lap mai számában
kihirde- het sor, ha kellő idő áll rendelketett honvédelmi miniszteri rende- zésre és erre egyébként is mód van.
let az ellenséges légitevékenység és Előfordulhat tehát az is, hogy
mértéke
tekintetében uj,
rádión minden előzetes közlés nélkül felkeresztül történő közléseket rend- hangzik a légvédelmi riadó közszeresít. Ez a két jelzés a »légíve- lése. A /légiveszély* közlése Budaszély* és a »zavarórepülés« közlése. pest I. hullámhosszán a következő
Mindkét közlés csak egyes riasztó szöveggel történik:
/Légiveszély,
körzetek területén fekvő városokra légiveszély (az érintett riasztókörés községekre vonatkozik, vagyis zetek földrajzi neve kétszer egycsak ezen a területen kell végre- másután),
légiveszély. Zavarórehajtani a különböző feladatokat. pülés közlésének szövege: /Zavaró•Légiveszély* közlése azt jelenti, repülés, zavarórepülés (az érintett
hogy a megnevezett riasztó körzet riasztókörzetek földrajzi neve kétterületét az ellenséges repülőgépek szer egymás után), zavarórepülés.
megközelítették, de légiierébe még Mind a légiveszély, mind a zavarónem hatollak be. A /zavarórepülés.* repülés feloldásának közlése Budaa légi veszélynél már többet jelent pest I. hullámhosszán, vagyis a
és hasonló helyzet lorog fenn, mint rádión keresztül történik. A honlégvédelmi riadó esetén. Zavaró védelmi
miniszter 120.300—elnöki
berepüléskor nem nagyobb kötelék, 35—1944. H. M. rendelete a Budahanem csak néhány ellenséges re- pesti Közlöny március 13-i, 59.
pülőgép készül behatolni a riasztó- számában jelenik meg. Szövegét
körzet légiterébe, illetve a légi- közli a Riadó, a légoltalmi folyótérbe már behatolt. Mind /légi- iratok március 15-i száma. A renveszély*, mind »zavaró rpiilés* be- delet március 15-én 0 órakor lép
álltának közlése Budapest I. hul- hatályba. (MTI)
lámhosszán történik, természetesen.!

A számláíólapok illetéke

tekintettel az egyes esetek körülményeire. Túlzottan szigorúnak és indodolatlannak kell tekinteni a rendelet
11. szakaszában foglaltakat is, amelyek a felelősséget egész a kincstári
jogosítvány, illetőleg
iparengedély
kötelező elvonásáig kiierjeszti. A jelenlegi rendelkezés az iparjogositvány visszavonására szintén megadja
a lehetőséget, de a kötelező visszavonást nem mondja ki.

(A üplmagyarország munkatársától)
A szárnolólapokra vonatkozó rendelkezéseket a 90—1914. M. E. rendelet
újra szabályozta. Az életbeléptetést
március 15-ben jelöli meg. A rendelet
túlnyomó részben a jelenlegi rendeletekben levő szabályokat foglalja öszsze, de néhány igen jelentős módosítást tartalmaz. Ezek a módosítások
az eddigi kétféle kulcsot egyesilik cs
Az érdekeltség kifogásolja, hogy a
az iparüzö felelősségét az eddigivel
szemben nagy mértékben növel'k. Így rendelet 11. szakasza nem mondj* ki,
a vendéglátóiparokban (fogadóban, hogy a történt kihágási esetekről az
vendéglőben, kávéházban, stb.; aa il- üzlet tulajdonosát értesíteni keli, teletéket ezidőszerint emelkedő tétetek hát előfordulhat az az eset is, hogy az
szerint kell leróni, vis/ r
az iparok' alkalmazottat megbírságolják anélegy csoportjában (kocs. san, kifő-] kül, hogy erről a munkaadója tudozésben, italmércsi engedéllyel nem' mást szerzett volna. Amennyiben már
biró cukrászdában, stb.) az ille'ék az most ezt az alkalmazottat ugyanannál
összegre tekintet nélkül nünden eset- a munkaadónál három cven belül máben csak 40 fillér. Ezt a kettősséget sodszor is megbüntetnék, ez az iparaz ujabb rendelet megszünteti s a űző egzisztenciáját semmisitené meg
számolóiap kiállítására köteles min- anélkül, hogy az előzményekről tuden iparban (üzemben) a fizetett ösz- dott volna. A rendelet azt sem tiszszeg nagyságához mérten emelkedő tázza, hogy vájjon a 11. szakaszban
tételek szerinti illetéklerovást rend- emiitett ez a három év a jelenlegi
szeresíti. A hivatalos indokolás sze- jogszabályok vagy az ujabb jogszabárint a vendéglátó iparok között az il- lyok életbeléptetésétől számitandó-e. A
leték emiitett kettőssége a gyakorlat múlt év folyamán mind a kamara,
ban a forgalom eltolódására vezetett mind az érdekelt iparok ismételten
s ebből a szempontból szükséges volt kérték a pénzügyminisztériumtól az
az illeték egységes alapon való sza- átalánvozás engedélyezését. Az 'srnerbályozása. Az újraszabályozást azzal tetett szigorú rendelkezések mellett az
is indokolják továbbá, hogy ez i!le- átalányozás kérdése különben nagy
téknemnél az illetékkötelezettség ki- fontossággal bir. A kérdés pénzügyterjesztésére is lehetőség látszott. Az miniszteri felvetése alkalmával olyan
uj rendelet az illetékkötelezettséget kijelentés hangzott el, hogy esetleg
kiterjeszti a bort, sört, vagy egyéb egy későbbi időpontban lehet szó az
szeszesitalt, valamint a cukrászipart átalányozásról.
vagy csokoládéipari termékeket Srusitó üzletekre, továbbá a kozmetikai
ipari üzemekre. Kis- és nagyközségekben azonban a fűszer-, csemegevagy vegyeskereskedők által kiszolgáltatott enkorka- vagy esosoládéipari termékekről nem kell illetékkönagyobb mennyiségű férfi, női
teles számolólapot kiállítani.
és gyermek bőrtalpú cipők érkezlek. Zöldutalványra.
Az ujabb szabályozással kapcsolatban a kamarához az érdekeltség
köréből befutott észrevételek aiapján
megállapítható, hogy a rende'et 8. és
cipőkereskedő,
9. szakaszaiban foglalt. büntetőszankciók tulszigomak. illetőleg . nincsenek
Gróf Apponyi Albert utca 13,

Cipők

Rusz Péter

András
Érdekes látogatóm volt valame*
lyik borús délután. Illedelmeseik
szólalt meg az előszoba csengője
és amikor ajtótnyitottam, ott ál*
lőtt diáksapkában, sötétkék, rövid
télikabátban A n d r á s .
Amikor
utoljára találkoztunk, még A n d r i s k a volt kis kedvencemnek, a*
aranyhajú A n i k ó n a k
bátyja.
Egy házban laktunk s az óvóhelyen eltöltött órák — a szerb bombatámadás idején, meg később is
— közelebb hoztak egymáshoz bennünket. Anikó aranyos temperamentuma és Andriska imponáló
komolysága szelídítette kedves emlékké azokat az együtt töltött óvóhelyi éjszakákat.
Most azonban egy másik", mé|$
komolyabb és határozottabb fiú állott előttem, nem Andriska többé*
hanem András... Fekete gyászkarszalagjára esett a tekinteten*
és tudtam, hogy súlyos bánat ér*
hette őket. Andriska hamarosa«
elmondotta ,hogy drága nagypapád
ja meghalt. Annakidején, a nagy^
mama halála utná az egyedülma*
radt nagyapa kedvéért költöztek ej
a házból s most, alig másfél é *
múlva a nagyapa is elköltözött $
nagymama után... .
— Már egy hónapja, bogy meigi*
halt a nagyapa — mesélte András
— és azóta folyton arra gondolok,
hogy meg kellene emlékezni vala*
hogv róla. Ila én újságíró volnék,
feltétlenül szép cikket tudnék írni
a nagyapáról. Tessék csak elgondolni, 50 é v e n k e r e s z t ü l or*
v o s v o l t , hosszú évtizedeken ál
gyógyította az embereket, a tudá*
sát, a szivét ,az idegeit osztogatta'
szét embertársai között... Azé.rl
jöttem el most, hogv elmondjam,
mi mindent lehetne írni róla...
És Andriska — az öntudatos, kcx
moly A n d r á s — szépen, folyókonyán és meghatóan elmesélte,,
hogy ki volt a nagyapa, hogyan
dolgozott embertársai javáért féj
évszázadon át, hogyan neveltegyermekeit és milyen társadalmi
életet élt. Szavai nyomán kibontakozott előttem a nyugalmazott járási tisztiorvos, Csanádmegye tb,
főorvosának és a Szeged-Csanádi'
Vasút pályafőorvosának egész élete, munkássága, becsületes emberszeretete és gyermekei, unokái
iránti önzetlen szeretete... Az alig
14 esztendős András elbeszélésében
szebb emléket állított nagyatyjának, mintha köbe, márványba Véste volna a megszokott szavakat:/Felejthetetlen
nagyapánknak*,
vagy valami hasonlót...
Maeterlinck /Kék
madárcának poétikusan szép jelentete suhant át a lelkemen, amíg Andrá*
szavait hallgattam. A nagyszülők,
akik az unokák kegyeletében, szeretetteljes visszaemlékezésében újra élnek... És arra gondoltam,
hogy amíg lesznek ilyen Andriskák, akik ifjú, zsenge lelkükben a*
elődjeik iránti megbecsülést, elismerést és kegyeletet híven őrzik,
addig nem kell féltenünk az ifjúságot és bizhatunk az örök feltámadásban. Mert a kegyelet az ifjú szí*
vekben olyan, mint a hó alól elő*
kandikáló első virág, a tavasz, »
feltáraadás eleven, illatos és csodálatos ígérete...
f«*. p t

Szabóseütdef

lehetőleg konfckciós, esetleg betanít*
juk, felvétetik, munka egész éyen á l
biztosítva. U N I Ö börruhá?a<i üzem,
Budapest, VIII. Kenyérmező n. 3. mu.

Csuka 3ános:

1848 szabadságtüzei
Szerbiában
A negyvennyolcas magyar forra- helyet, amely megillette. Az ősi, médalom idején Szerbia még nem szakadt labús dalokban fájdalmas hangon
c) teljesen a török Dirodatomtól. Kon- megénekelt vágy kereste azokat a réstantinápoly járószaiagán
elindulva, seket, amelyeken keresztül hatolva elálmodozott a szabadságtól és önálló- juthat a török érzékeny szivéhez. A
ságról. A hercegség belsejében, költői török vasmarkával
könnyűszerrel
képeket ébresztő vadregényes völ- megfojtotta ezeket az erőtlen fáradogyekben és fcnyvesboriíotta hegyek- zásokat, akár Belgrád alatt, Rigórneben, szerb szabadcsapatok igyekeztek zön, vagy Szendrő várában nyilaltak
kijebb szorítani az idegeneket. A fes- a testébe. Hányszor bukott el a szerb
tői Sumadiában, a Kacagyorgyevics zászló a török túlerő előtt, hány ezer
felkelések történelmi színhelyé© buk- szerb vére festette vörösre a szerb
kantak fel a törökök elöl rejtőzködő földet a századok folyamán? Hiába
szerb szabadcsapatok, bogy bátor el- követelt azonban a sors bármilyen álszántsággal, fegyverrel a ke lükben ki-' dozatot is a szerbségtől,
harcolják a szerb nép számára azt a

szabaúscgszeretete sokkal erőse sb volt,
semhogy ujabb és u'abb áldozatoktol vissza
tudott volna riadni.
Annyira soha nem bukott cl, hogy szerbek, akik a magyar ügy sikerélggalább annyi ereje ne lett volna, től, eredményeitől remélték a maguk
hogy a szomszédságban körülnézzen felemelkedését és talpraállását is.
és tájékozódjon. Igy vette észre 1848 Innen van annak a magyarázata, hogy
tavaszán a Magyarország felöl fello- Szerbia népe olthatatlan reménykebogó szabadságtüzeket is, amelyek a déssel, szivében gyűlölve minden elszerb égre is rárajzolták a maguk nyomót és zsarnokot, fellélegzett a
titkos fényjeleit. Sóvárogva és kíván- jobbágyság megszüntetésének hírére,
csian szemlélte a szerbiai szerbség a szabad sajtó bevezetésére, március
ezeknek a tüzeknek a terjedését, 15-ike eszméjének ragyogó győzelméegyüttérzéssel és aggódó szeretettel re. Az igazság nem állhat meg félvárta, hogyan vivja meg a magyar úton, a határ nem lehet akadály, át
nemzet nehéz harcát az ö elnyomója-, kell, hogy csapjon hulláma a Dunán
•alj.az osztrákkal. A két szomszcd-J és a Drinán, hogy ott is megtörje a
nemzet, sorstárs érzései és gondolatai! zsarnokot, a vérszívó idegent, hogy a
igy találkoztak 1848 máinorositó tava-J magyar nép mellett a szerb nép is fels«án, amikor a szerbség maga is so-( emelkedjen százados rabságából. Ezek
kat várt és remélt Kossuth mozgal- az érmések fűtötték és bevitették a
mától és a magyar függetlenségi esz- szerbséget, amelynek a magyarhoz
métől. Egykorú feljegyzésekből, kor-, hasonlóan nagy árat kellett fizetnie
társak
vallomásaiból
olvashattuk, és még sokáig kellett várnia teljes
hogy a magyar szabadságharc leg- függetlenségéig,
őszintébb támogatói voltak a szerbiai

szani. 1848-ban a magyarok terhére különböztetett figyelemmel és -julvaigérgettek nekik, 1868-ban pedig már' riassággal ,segítsék elő Kossuth és
nem volt probléma a néhány száz-, felesége utazását. Az északszerbiai
ezer szerb kívánsága, mert sokkal A.lekszinacon talán "még ma is megnagyobb horderejű kérdéseket vetett van az a kopott batár, amelynek:
fel az osztrák—magyar kiegyezés. A fényképe gyakran jelent meg a belgKossuth személye ma is népszerű Szerbiában, szerbek nem is titkolták, hogy becsa- rádi lapokban is, emlékeztetve arra,
pottnak érzik magukat s Mileticcsel hogy abban tette meg a fárasztó utat
bár a forradalom bukása után a bács- amikor követeléseikkel
előállottak, együtt fájlalták, hogy hagyták magn- Szerbián keresztül az összetört makai szerbség vezetői a Kormányzót hogy először talán a török uralom kat Bécstől hitegetni, ahelyett, hogy gyar fordadalom bujdosó vezérének,
okolták azért, hogy a szerbség nem igájában görnyedő szerbek lelszabadi- már 1818-ban és a kiegyezés előtt is,! felesége, aki hűségesen követte hitvetudott a magyar forradalom kormá- tására törekedjenek, a magyarországi szivükre és érzelmeikre hallgatva, ma- j sét. Az a nép, amelyben a szabadságnyával megegyezni. M i l e t i c s Szve- szerbek egyenjogúságát törvény biz- ijuk egyeztek volna meg a magyarok-i szeretet és a népek önállóságának at
lozár, aki abban az időben a bácskai tositja. A szerbség vezetői azonban kai.
I tisztelete annyira mélyen él, az crtbcszerbséget vezette és körülbelül azt Bécstől állandóan fűtve, ugy érezték,
Kossuth Lajossal a délmagyaror-j töen csak a legnagyobb rokonszenvéjelentette a szerbségnek, mint a ma- elérkezett az a pillanat, amikor kö- szági szerb mozgalom vezérei nemivel és együttérzésével gondolhatott
3tf zelebb jutnak önállósági céljaikhoz. v o ] t a k u
gyarságnak Kossuth, eleinte tényleg
kibékülve, de emléke,! még a forradalom kihűlt tüzénél is
kereste Kossuthékkal a megegyezest.-s titokban talán abban remenykedtek, | a z a z e l s z á n t s á g é s lelkierő, amely-! az újból guzsbakötött magyar nemA forradalmi kormány radikalizmusa, hogy Délmagyarország lehet kiindu- lyel a forradalmat vezette, sok-sok zetre.
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a . zerbck
Máreius 15-ike. a negyvennyolcas
szimpátiával találkozott
Szerbiában.
jobbágyság megszüntetése, stb. azon- Fájdalmas és tragikus volt az az ösz- A Kossuth-kultusz nyomai ma is meg- forradalom első lázas figyelmeztetéban nem elégítette ki a bácskai szerb- szcesapás, amely a bácskai szerbek és találhatók Szerbiában. A kormányzó- se ezért nemcsak a magyar nép ünneséget, bár nem egyszer
befejezett Kossuth honvédéi között végbement ban. a szerbség azt az embert tisztel- r>e, hanem a szabadságszerető, önálténynek látszott a megegyezés. Ma, és nem végződhetett máskent, mint a te, aki szembe mert szállni a zsarnok- lóságát kereső, szabad. füKgetlen életamikor bizonyos történelmi távlatból felkelők megsemmisítésével. Más ma- kal,. az elnyomóval s maga is bizta- re vágyódó összes dunai néneké. elnézzük az akkori eseményeket, a ma- gyarázatot azonban nem lehet adni a tást, reményt nyert sikereitől. Még; fősorban a szerbségé, amely részt
gyar és a szerb polilikusok kijelenté- szerbek hirtelen magyarellenes Jian az elbukás óráiban is vele tudott érez- kért a forradalmi eszközökhöz folyaseit összehasonlítva, nem nehéz az' gulatának, mint Bécs mesterkedését, ni s ugy megsiratta a lehengerelt for- modott magyar nemzet korai öröméösszetorlódott akadályok mellől fellő- hiszen később Miletics Szvctozár, a radalmat, mint a maga meghiúsult kí- ből és osztozott mély. emberi gyászádezni a méregkeverő osztrákokat, felkelés lelke és egyik gyujtogatója, sérleteit. Kossuth Lajos Orsova érin- ban. amikor temető és pusztulás hoAzokat, akiknek érdekük volt első- maga elismerte, soha nem gondolt ar- tésével esv darabon Szerbián keresz- ritotta a megint elárvult matrvar főisorban az, hogy a magyar és a szerb( ra, bogy Bácskát elszakítja és Szer- től menekült Törökországba s ennek det. A mostani március 15Óke pedig
soha ne értse meg egymást. Mert ki bjához csatolja. Ez különben annál az útnak az emléke megmarad, amig megint mintha arra fiovelmeztotne:
másnak lett volna erdeke, bogy ami- kevésbé volt lehetséges, mert akkor egv szerb él a földön. Szerbia törté- szabadság, függetlenség nélkül nincsen
kor a magyar szabadságharc legra- még a török parancsolt a Balkánon. netének fejezetei át és át vannak ita- élet s amelv néptől azt el akariák
gyogóbb csatáit vivta, a bácskai Miletics álmaiban a keleti Svájc gon- tödva. magyar hatásokkal s ezekből venni az életereje összecvüitésével
szerbeket Budapesten ellen felvonul- dolata élt, Bácskában is amolyan Kossuth Lajos szerbiai utazása sem küzd az elmerülés ellen. A magvartassa. mint az osztráknak? Kossuth'svájci kántonáU&mot akart létesíteni, hiányzik. Z s i v a n o v i c s
volt mi- ság. amelv a szerb néphez, hasonlóan
niszter négykötetes munkájában külön szabadságát mindennél többre becsühelyesen tanácsolta a szerbeknek,1 a magyar határokon belül.
fejezetet szentel a kormányzó szer- li. 1818 szellemében kívánja a szerbutjának, ismerteti f t r a s a n i n ségnek, liogv a mostani háborti szörA magyar 'orradalom szent tüze ellobogott, biai
belügyminiszter körlevelét, amelyben nyű mcnröbáltatásait is minél előbb
és a bácskai szerbség és a magyar-. kérdés öpmagától másodrendű fan- felhívja a főszolgabiráknt. hogy meg- kiheverje.
ság hamar felejtett. Megint közeled- ] fosságu problémává csökkent s a szeriek s Bécs, amely annyiszor megza- beknek is rá kellett jönniök arra,
varta jöviszonyukat, most is beleszólt Iiogv az osztrákok milyen mesterien
a sorsukba. A kiegyezéskor a szerb tudják a népeket egymás ellen kijátr

T « » v f n * t « n i l o l ó l é e # l e S u Í a b b francia gépemmel csináltasson.
l a i l O S U l l U U l d l d O l A haj nem törik és természetes fényt kao.
Estélyi frizurák
gyönyörűen készülnek.

niháiovtís

Kárá$7~IlfCd 9;
Herédi Gizella r.íTi.ES'S felelőn:
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fotócikkek
orvosi műszerek

U M A G Y A R O R S Z * 0 . Ha valaki kérdi, ki írta ezeket ,
/Akkor töltöttem be a hatvanhét évet, nek kifejezése a ímtebh definiált mM
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Vizkárosultaknak adom a számára. ' táziára ahhoz, hogy a televíziós ráy
U1
roZSma
Tiram.
rL
" ( N e m drága, csupáncsak ur krajcár az dió huszonnégyórás napi műsorát eb
képzeljük. Az összes műfajok egyesíara.
Közli S z ö g e öi B á l i n t
Az ég legyen tanúm, az Tsten a bírám A
tése nem annyit jelent majd ebben a
műsorban, hogy mindent egybesürf£ ; y k o r u n t p i versezet
{tünk
és egybegyúrunk. Képzeljük csak
a szegedi á r v í z r ő l
3 el, hogy a lakások vetitőfalán a válj tozatos és harmonikus műsor keretéSzeged megrendítő árvízkatasztrói ben megjelenhetnek majd festmények
fáját egy dorozsmai versfaragó paés szobrok, régiek és újak, mindenbzéchenyi-tér 5. — Törvényszék m»H#t
rasztember, bizonyos Balázs Barna
j nap más és más. Lesznek hangverseMihály is megörökítette, sőt ponyva'nyek, de varieték, táncpaloták, színirat gyanánt ki is adta. Ez a 'költeházak műsoraiból is minden újdonmény* hallatlan gyarlóságai ellenére
ság, a filmnek pedig egészen új leheis Tinódira Emlékeztető becsületestőségei. melyek áthatnak a folofihube
séggel, eleven megfigyelő készséggel
Irta: Szántó György
a rajz és festményfilmbe, a táncfilm-rajzolja Szeged pusztulását.
be. a pantomimba, balletbe és szabadHa a háborúnak még nem is, de nyesértékü zenei termését. A piktúra
Fordítsuk szemünkét Szeged városára, kétségtelenül sokmindennek a végéhez | kiteljesedett az impressziónizmus és téri színházba. A műsor nagyrészéi
útiélmények közvetítése fogja elfogKebleket megrázó elpusztulására.
érkeztünk. És igy sokmindcntől bú- post impresszionizmus multszázadvégi
Melynek az Alföldön már nem is volt csúznánk kell. Ölvan a történelmi kivirágzásában, az expresszionizmus, lalni, gondolunk repülöfelvételek, tájak, városképek, építészeti remekek
párja.
színpad, mintha a Walkür utolsó fel- futurizmus és kubizmus már a festéelenyésző
De semmivé telte Tiszának nagy árja. vonásának fináléját jelencteznék raj- szet olyan forradalma, mely nem ve- közvetítésére, melyeknek
kis részét sem láthatta még a gazdag
Édes hazám Szeged, de gyászba bo- ta, Loga előjött Wotam hivó szavára, zetett új kezdetekhez, önmagát pedig ember sem, most pedig minden kishogy lüzbeborítsa Európát és miköz- nem tudta fejleszteni. A szobrászat- polgári, munkás, vagy földmívescsarultál.
ben fellángol sisteregve, lobogva, to- ban is teljes a dekadencia Rodin óta. lád lakásának vetítőtermében megeleSok millió kárt most víz miatt
pogva
és dohogva a Tűzvarázs, a Az építészet úgynevezett új stílusa venedik majd káprázatos színpompávallottál,
Ilyen történetet, régen nem hallottál. lángok közül felhangzik a búcsú fen éppen a stíhisiiélküliség egy sivár ban, gyors egymásutánban és egyetÖ emberi nemzet, amely ilyet láttál! séges melódiája, az istenek apja bú- kornak sivár kifejezési eszköze a gó- len gombnyomásra.
csúzik leányától, Brunhildától, aki tika, a renaissance, a barokk, a rot
Kétségtelen, hogy mindezek meláloinbamerülten várja majd, ki lesz kokó, az empire lélekkel telített alkoHetvenkilencben ezernyocszáz után,
az új hős. aki áthatól. a iüztengerén tásai után. Az irodalmi formák is lett megmarad a színház, a film és a
Március havának éppen Gergely
elhervadtak, csak a költök élték túl hangversenvpódium fs, csak éppenhogy bűvös álmából új életrekeltse.
napján,
hogy átalakul formában és a roppan!
Tiszának a vizé városunk derekán
Sokmindennek szimbóluma ez a a többi végleg kiöregedett műfajt. A stiudiókba központosítva. Nézőközönre.gény
és
a
dráma
tömegtermelése
biOstrommal reánk jött sok felől az
mithikus kép, a huszadik század mísége csak szakemberekből fog állani,
utcán.
tosza, mely minden jel szerint egy zony semmi újat sem mutat száza- hi-.zen a sokmilliónyi közönség lakáda'ban.
kultúra finalcjn. Spengleri értelemsában élvezi a munkaidő után. KönyNem létezett erő, amely megtarthassa ben búcsúznunk kell a fausti ember
Kétségtelen, hogy voltak minden
Istennek ostorát, vagy meggátolhassa, kultúrájától, a szó régi vonatkozásá- kornak és kultúrának olyan kimagas- vek is lesznek. De hoci- ezek és áltaMert fí szent Fölségemihelyest akarja, ban, mert hiszen az elkövetkezendő ló műfajai, melyek dominálták a töb- lában az irodalom hogy fognak átalakulni a televíziós rádió hatása alatt,
A földkerekségét vízzel elborítja.
technikai kuliurát is a fausti ember bit, mert legalkalmasabbak voltak a ehhez már nagyobb fantázia kell. Biteremtette meg; a régit is ő pusztít- korok és kultúrák lelkiségének kife- l zonyos, hogy valami módon belé fog
Szeged városában hetvenezer lélek, ja el.
jezésére. Az egyiptomi építészet, a ' kapcsolódni az irodalom is az új műKi csak fölkelhetett, tölteni mennének
hellén szobrászat, az itáliai festészet, vészi lehetőségekbe, hiszen be kell
Dómok,
múzeumok,
műemlékek,
Nyolc egész nap alatt a. katonasággal,
az angol shakespearci dráma, a német
A gátakon voltak szorgalmatossággal. városok és országrészek pusztulnak zene, az orosz, regény és ismét az vallanunk, hogy a szavak és azok öszel ebben a roppantmérctü Tűzvarázs
szetételc egyre erösebben kopnak,
ban és mi sajgó szívvel búcsúzunk a amerikai építészei parabolája és egy- egyre jobbon vesztik és nagyon nagy
Sötét éjjel tölték Szillérnél a gátat,
úttal grafikonja térben és időben a
Szél eloltotta valamennyi fáklyákat, régi Európától. Faustus doktor, a má- r . ' u L T - - n
" ' költő legven. aki új gondolatok és
gus
alkimista
műhelyéből
vegyészeti
korok
pszichéjenek. De ezzel szemben' .„„•.„„, %
,,
. „ L ,-„• „.**«-»
Habok elborítják mindenütt a gátot,
gyárak
és
a
nehézipar
gyárainak
ezmementóként
állanak
előttünk
2 é f S ü
Sok ember nem látott többé napvilárei születtek és pusztulnak most Ön- zsa, méd, babi on,, kínai, hindu s p m á r , mrijd _ h a n e m f e k e t e b ü k b e n
gotemésztő lángban, saját szülötteik, á egyiptomi, arab inka-maya. kultúrák j e l e n n c k m e ' g ' e z e k a S K a v a k . h a n e r a
nehéz bombarepülök és messzelíordó évezredek előtt kiöregedett és halott
Márcíus hónapnak tizenkettedikén,
hangokban és víziók kíséretében, esetA viz mcgzúdulván a Makkoserdőnél, ágyuk pusztítják őket. És velük cgviift cinlékei, amelyek nem tudták magukat leg tánc- és mozgás, avagy helyszíni
hal
meg
soktnindeti,
a
dómokon
és
átmenteni
az,
emberiség
életkifejezéVárosban a sok nép az ágyban
múzeumokon kívül.
Világszemléleti sének szerves folytatásába és vérke- felvételekkel aláfestve.
pihenvén,
A földönjáró. kétdimenziós síkban
politikai
és
társadalmi
elskatulyózá- ringésébe.
Ki sem szaladhatott, halálát ott lelvén.
mozgó embert a háromdimenziós resok, dogmatikusan használt jelszavak,
Mindeme kultúrák statikusak. A
Éjfél ntán történt éppen két órakor, eszmccégtáblák, melyek kezdik ebben fausti ember mágikus akarata, az pülő ember fogja leváltani. Repülőa földrengésben és égzengésben értei európai kultúra dinamikus. Az euró- gépek százezrei szárnyalnak majd a
Városházánál vott vészbizottság
háború után földrészeken és tengereműket veszíteni.
akkor,
pai lélekben hatalmas erők forrnak ken át, a művészi fantáziának isilvea
Páni főispán és Pálfv polgármester,
Az izmusok halála ez, nemcsak po- még, nem tud belenyugodni kifejezőSírásra fakadóit itt mindakét ember. litikai, gazdasági és művészeti tekin- formáinak halálába és a tűzvarázsból tempógyorsulással kell tehát szártetben is. Fel kell számolni sokmin- máris felröppenni készül a tűzmadár, nyalnia. A repülő ember unni fogja a
A víz előbb Bókust. aztán Felsődennel, ez az egyre izmosodó új gyer a technikai kultúra különleges, soha könyvet, a színházban, moziban, hangvárost.
mek, a technikai kultúra parancssza- nem látott intenzitású művészete, versenyen órákig való ücsörgést. hiMár három órakor elboritá azt most. va. Lázadás az öregek ellen, a mú- amely egyesíteni fogja magában az szen lassú lesz számára a leggyorVirradatkor a víz tíz láb magasan zeumok ellen. Fájdalmas, mint az összes műfajokat.
sabb mozdony és villamosított vasúi
állt,
is.
múzeumokban és képkiállításokon
apák és fiúk örök problémája, de jeEzt az új művészetet ma már preFolyton emelkedett, utcákon zúgva
lenvaló a kultúrák egymást felváltó cízen meg lehet fogalmazni. Ez a tá- sem fog félnapokat ácsorogni, hiszen
járt.
sorában is, csakúgy mint a generációk volbavetített, színes, plasztikus hang- megkapja lakásában a festmények tökéletesen kivetített szinreprodukcióit
Házak a népekkel halomra dőltének. életében.
film, melynek technikai lehetőségei is, ha éppen erre áhítozik i sok mozSok ezer lelket azok itt eltemetlek.
Nem akarjuk az elöregedés kétsé' adva vannak.
gás dinamikája közben pihenőül.
A vihar egész nap mindétig egyre dúlt get kizáró szimptomáit ezúttal vizs
Nemrégiben jött a bír Svájcon át,
Mindez nem a távoljövö utópisztiAz időjárás is télire fordult.
gálát tárgyává tenni politikai, társa- hogy Angliában tökéletesítették a te- kus képe, hanem a legköz ebbi évek
dalmi, gazdasági és bölcseleti téren. levíziót. A háború után egy széles gyors egymásutánja. A háború hiheAlsóvárosnak is csak csak a temploAmint a rohamosan haladó technika rétegek számára is hozzáférhető fel- tetlen értékeket rombol, ne ugyanma van,
új hadászatot, taktikát és stratégiát vevőkészüléket hoznak
forgalomba, olyan értékeket teremt is, lázas temMég a nagy oltár itt is a víz alatt van.
szült, automatikusan és matematikai amely televíziós adásokat közvetít póban gyorsítva a technika vívmáHázakat az árvíz elsodorta már mind,
szükségszerűséggel, úgy a többi szel- nemcsak stúdiókból, hanem helyszíni nyait hadicélok szolgálatában, de »
Az egész városban szomorúságot bint.
lemi síkot is átforgatja majd rövid felvételekről is a rádió hangközvetí bekövetkezendő béke számára.
időn belül. Most csupán a műfajok el- lésével kombináltan.
Halpiac és Palánk főparokiája,
Lobog a tűzvarász szerte a földréöregedésére akarunk rámutatni és a
Nyisd meg ajakidat a hálaadásra.
Frey András érdekes ankarai tu- szeken és tengereken. Ma már biztos,
technikai
kultúra
lehetőségeiből
felHogy a nagy árvíznek nem lettél
dósítása meg arrőf a filmről ad hirt, bogy egy régi világ negyedik felvotétlenül megszületendő új művészetre.
prédája,
melyben Whalt Disney költői vonal násának fináléja, ezért kellett LógeAz elmúlt évtizedekben sokat beHogy téged megtartott az Ur erős
és színálmai vizuális kíséretül szol- nak a tüzeket meggyújtani Wotam
széltek a művészet csődjéről. Ez
karja.
gálnak a klasszikus zeneszámoknak, parancsára. És mialatt felsistereg köhelytelen kifejezés, de lényegében igaz.
melveket Stokovszky dirigál.
rülöttünk a tűzvarázs lángtengere*
Precízebben meghatározva: a műfajok
Temesvár, Kíkinda. Zombor elsőbb
Ez az új filmműfaj és Whalt Dis- felhangzik belőle a búcsú felséges meöregedtek ki, eszmei mondanivalójuk
küldte
nincs, új formákat nem tudnak kiter- ney mesefilmjei jelentik az első lé- lódiája, egy isten búcsúzik kedves
fde az élelmet, az Ur áldja érte.
melni és loffjobb esetben is egyhely- pést az új művészet felé. amely im- leányától, a bfivös álomba merült réHogyha ezt a csapást Isten reánk
ben topognak, ha ugyan az egyre hal- már nem lesz európai művészet, ha- gi kultúrától, hogy egy eljövendő hős
mérte,
nem az emberiség kollektív lelkiségé- kürtszavától új életre ébredjen.
Kérjük, hogy több várost több veszély ványabb ismétléseket ennek lehet nevezni.
Jelentős
operát,
kamarazenét,
ne érje.
nagy zenekari művet, szonátát, tempElpusztult a város, nincs is már most lomi zenét vagy hegedű- és zoncoraversenvt évtizedek óta nem írtak,
Szeged,
t i - - ^ m
órás, ékszerész raktárát
—
Hanem lelt belőle egy vízvette sziget. egv-egy olyan elenvészőszámű kivé- előtt feltétlenül
nézze
meg
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Kiss-utca 3.
Mint egy jó anyának adakozzunk nek), tellel. talán megközelíti az elmúlt két
évszázad hihetetlenül dús és tüneméHa Isten akarja, mnszái neki élni.
Olcsó árak. előzékeny kiszolgálás J
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MOZAIK
A Magyar Tudományos Akadémiának most megjelent, 1943-ról szóló
Almanachja nem kerül könyvárusi forgalomba, de tartalma ncm titok, sőt
kell is, hogy érdekelje a közvéleményt: ország-világ tudományosságának fóruma örökíti meg benne adatait az utókor számára. Vannak az
Almanachnak külön érdekességei is:
az a funkció, amelyet a magyar akadémikusok az úgynevezett világviszonylatban végeznek és azok az Akadémiától
független
tevékenységek,
amiknek viszont hazai szempontból
van külön jelentőségük. Mindenekelőtt arra mutassunk rá, bogy számos akadémikusunk résztvett az első
világháborúban
és
kitüntetésekkel
tért haza íróasztalálioz, laboratóriumába. M o r a v c s i k Gyula klasszika-filológus, K n i e z s a István szlavista, T a m á s i Aron író cs H a j n a 1 István történész az ezüst vitézségi érem birtokosai. Vitéz M o ó r Gyula jogbölcsésznek és M a r k ó Árpád
hadtörténésznek a magyar hadi kitüntetések mellett német vaskeresztjük
is van.
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Külföldi kitüntetéseknek H e r e z e g Ferenc Nagycenk község, D f t E M X G Y K B O R S Z Á I !
se szeri, se száma akadémikusaink B a l o g h Jenő pedig Liptószentmik- VASÁRNAP, 1914 MÁRCIUS 12
között Néhány érdekesebb kitüntetést lós díszpolgára. K é k y Lajos a kisemlítsünk meg: J ó z s e f királyi her- kúnfélegyházi Móra Fereno-Társaság
ceg (angol Victoría-rend), Petro-jtiszteleti tagja. V a r g h a
Dámján .uiyozta, hogy helyes volna a megolv i c s Elek (francia becsületrend), egy amerikai magyar egyházközség dandó építészeti kérdésekre, esetleg.
I v á n k a Endre (görög királyi Phoe- tiszteletbeli elnöke. G u i v á s Pál a az egész könyvtárépületre t e r v p á l y á nix-rend), A n g y a l Pál (Nagy Szent1 Magyar—Spanyol-Társaság
elnöke. zatot kiírni.
— Annak igazán semmi akadálya,
Gergely pápa lovagrendje), M a h l e r H o d i n k a Antal a Szent Bazil-rend
legidősebb üogy ez már most. a háború alatt megEde (svéd Pro Litterís et Artibus cOnfratcre. Akadémiánk
történjék! — mondotta. — Az átmenagy aranyérme),
D o l á n y i - K o - tagja F ö l d e s Béla, aki 1848-ban
neti idők munkanélküliségét enyhítő
v á c s Alajos (Nilus-rend), vitéz Su- született. A legfiatalabb G á 1 d i Lászépítkezések közé okvetlenül fel ketl
ló
(1910!).
Legrégebben
akadémikus
a
r á n y l - U n g e r Tivadar (német Sasvenni a szegedi egyetem könyvtárárend és francia Pour le Mérite Agri-j tagok között G s e n g e r y János, aki
nak íelépítését is.
colé), S z e n t - G ' y ö r g v i Albert (ju- ötvenkét éve tagja a Magyar Tudós
Tóth László professzor így fejegte
goszláv Száva-rend), stb.
(Társaságnak... Születési helyűk szerint számos akadémikus megszállt te- be nyilatkozatát:
— Hogy milyen lesz a szegedi egyeMég néhány érdekes, akadémiku-' rületről való: Aradról, Brassóból, Potemi könyvtár uj és végleges otthona,
saink közéleti szereplésére valló ci- 2sooyból, Temesvárról...
a jövő fogja megmutatni. Elvül csumet jegyezzünk kl az Almanachból.
Édes Gergely
pán azt szeretnénk kivívni, hogy
amint a kolozsvári egyetemi könyvtár űj épülete és berendezése az elsét
világháborút megelőző évtized legkorszerűbb könyvtári alkotása volt,
úgy a szegedi egyetemi könyvtárijait
az elkövetkező béke hasonló tökéíetessécíi alkotásának kell lennie!

Az elkövetkező békeidők tökéletes
alkotása legyen
a szegedi egyetemi könyvtár!
Tóth László professzor nyilatkozata

CaoKroik, n o u o r u k , cserepesvirágo .
legszebb kivitelben kaphatók

— Az előkészítésnél két irányban' H
(A Délmagyarország munkatársától) Szeged város müveit közönségét kell haladni — folytatta nyilatkozatát,
Föltűnő nagyszámmal vannak Akas különösképpen tudományos köreit a professzor. — Egyrészt dönteni)
démiánk tagjai között olyanok, akik
élénken foglalkoztatja az egyetemi kell affelől, hogy Szeged két legnakülföldi tudós társaságoknak is tagkönyvtár problémája. Legutóbb rész- gyobb könyvtára: az egyetemi és a
jai. Ez egyébként természetes. Mci letesen feltártuk azt a méltatlan hely- Somogyi-könyvtár nem volna-e egy
1 i c h János szlavista a krakkói Akazetet, amelyben a Horthy Miklós-Tu- épületben elhelyezhető, szervezetüknek
démiának, L á n g Nándor a belgrádi
dományegyetem könyvtára sínylődik olyanféle egyesítésével, ahogy az KoArcheológiai Társaságnak tagja. Kués rámutattunk arra, hogy a könyv- lozsváron az Egyetem és az Erdélyi
n o s Ignác a sztambuli Tudós Társatár fejlesztése a jelenlegi körülmé- Múzeum Egyesület könyvtárával törság tiszteleti tagja. F ö l d e s Béla a
nyek között lehetetlen. A probléma tént. Erre a megoldási lehetőségre
British Economic Royal Assoclation
fontosságára s arra a nagy érdeklő- nagyon helyesen mutatott rá a Délválasztott tagja. G ' e r e v i c h Tibor a
désre való tekintettel, amely az egye- magyarország legutóbbi cikkében dr.
belga királyi Akadémia tagja. N é temi könyvtár súlyos helyzetével kap- Puskás igazgató. Az együttes kezelés,
m e t v ö l g y i F e l l n e r Frigyes a
csolatosan megnyilvánult, felkerestük esetleg egyesítés jogi és szervezeti
Sociétó de Statistique de Paris tiszaz egyetemi könyvtár bizottságának előkészítése azonban magában véve
teleti tagja, D é k á n y István az Inilletékes
egyik legtekintélyesebb és legagili- is hosszabb időt igényel;
stitut International de Sociologic rensabb tagját: T ó t h László professzort, tényezőknek tehát már most meg k©ldes tag|a. N a g y Miklós az Institut
a kiváló történészt, aki az alábbiak- Icno kezdeni az erre vonatkozó tárInternational
d'Histoire
Politiquc,
ban szólt hozzá az égetően fontos kér- gyalásokat és tisztázni a kérdést FeT o m p a Ferenc archeologus a Prelesleges mondani, mennyire befolyádéshez:
historic Sosiety of Great Britain tiszsolja ez az űj könyvtárépület terve—
Az
egyetem
könyvtárbizottságúteleti lapja. G r a t z Gusztáv az Acazését is.
nak,
amelyben
Sfk
Sándorral
együtt
démie Diplomatique
Internationale,
Arra a kérdésünkre, hogy a proa
bölcsészettudományi
kart
képviseG a j z á g ó László az American Society of International Law, M á g ó - lem, állandó problémája a könyvtár fesszor mint a szellemi tudományok
e s y - D i e t z Sándor a pozsonyi Or-elhelyezésének kérdése. Ez szervezeti embere milyennek képzeli el az uj,
vosegycsület és a nagyszebeni Ter- kérdésekkel is szorosan összefügg. modern szegedi egyetemi könyvtár
mészettudományi Egylet, 2 i m m e r - Minden egyetem tudományos életének épületét, T ó t h László így válaszolt:
— Ami a könyvtár űj épületét ilmarni Ágoston a londoni állatorvosi központja a könyvtár; különösen a
Royal College tágja, F e j é r Lipót a szellemi tudományok müvelése szem- leti. természetes, hogy annak a legkalkuttai mathematikai társaság tisz- pontjából létkérdés, de természetesen modernebb elvek szerint kell épülteleti tagja. G e 1 e i József zoologust az orvosi és természttudományi ku- nie. Nem az épület művészi kiképzéa
Haeckel-Gesellschaft
választotta tatásoknál is nélkülözhetetlen a jól sére gondolok, ami természetesen bele
céltudatosan
fejlesztett fog illeszkedni az egyetemi épületek
rendes tagjai közé. P a p p Károly felszerelt,
már kialakult szegedi stílusába, ha
ceologus a washingtoni földrajzi tár- könyvtár.
saság rendes tagja. G y ő r f f y Ist— Már gróf Klebelsht i , Kunó fel- nem arra. hogy a háború pusztításaiván kolozsvári professzor a varsói, ismerte, hogy a szegedi egyetemi nak tanulságai nyomán kell az űj
helsinkii, newvorki, londoni és párisi könyvtár kérdése nem oldható meg könyvtárat feléoiteni, tökéletes tűz- és
másként, mint egy önálló könyvtár- bombabiztos elhelyezési lehetőségekbotanikai társaságok tagja, stb.
épület felépítésével. Minden más meg- kel. Amikor a torinoi Nemzeti Könyv*
tár 1905-ben tűzvész áldozata lett]
Akadémiánk élénk nemzetközi kap- oldás csak szükségmegoldás. Sajnos, világ nagy könyvtárainak igazgatói a
a
viszonyok
miatt
Klcbelsberg
nem
csolatait az is dokumentálja, hogy
helyszínére siettek és gondos tanulszámos külföldi kiválóságot számit- valósíthatta meg tervét. Könyvtárunk mányokat végeztek, hogv háríthatnák
ma
is
meg
nem
felelően
van
elhelyezbat tagjai közé. Ezek közül említsük
el a hasonló veszedelmet saiát könyvC a j a n d e r volt finn miniszterelnö- ve. Ez az állapot a tudományos mun- táruk felöl. Igy lett a torinói tűzka
és
az
egyetemi
oktatás
súlyos
séköt, R a m a n
Sir
Chandrasavész az európai és amerikai könyvták a r a V e n k a t a fizikust, az angol- relme nélkül nem tartható fenn to- rak tűzvédelmi
berendezkedéseinek
vább.
A
háború
befejezése
után
haindiai tudományos intézet vezetőjét,
elömozdftóia.
lasztást
nem
tűrően
meg
kell
oldani
N i 11 i volt olasz miniszterelnököt,
— A mostani háború pusztításaiM o n r o e newyorki professzort, B a 1- az egyetemi könyvtár kérdését. Az
b i n o volt olasz minisztert, H u i » átmenetgazdasági tervek közé okvet- nak tanulságait le kell vonnunk azűj
z i n g a leydeni egyetemi
tanárt, lenül fel kell venni az egyetemi könyv- egyetemi könyvtár felépítésénél. Kík
vánatos volna, ha az előbb említett
V i t r y-t, a Lonvre osztályigazgató- tár elhelyezésének ügyét is.
T ó t h László professzor itt ki- szervezeti és jogi kérdések tisztázása
ját, L é n á r d Fülöp hazánkfiát, aki
minisztérium cmjői
ebből a ezema beidelbergi egyetem fizikatanára emelte, hogy már most elő kell ké- után a mimazwium
volt, F e r d i n á n d volt bolgár cárt, sziteni a kőnyvtárkérdés megoldását, nontbóí is fMiilvSzseáTtstná a kőnyvPaul V a l é r y költőt, N i e l s e n Kon- amennyiben ennek halasztást nem tárépület régebben elkészült terveit,
_ mondotta a professzor, majd hangrád oslói professzort, aki kitűnően szabad szenvednie.
beszél magyarul, C o l i n d e r uppasalai professzort, aki szintén jól tud
magyarul, valamint a hires kalkuttai
szanszkrit-tudóst, akinek neve Mahésachandra
Nyayaratna.
Ón diifa'an kozmetikai tanácsot
«

U S Z T A-kertésxetbew
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A viz.

Asszonyom!

kap elhanyagolt, szeplős, mái-

Külföldi egyetemek díszdokloral
Akadémiánk tágjai közül: L u k i - foltos száraz, zsíros, ráncos
*WDKB A I A
s i c h Imre (Riga), báró K o r á n y i és kényes arcbőrének meg- sclissf 1 **
Sándor (Lyon, 'Athén),
Ravasz
éMA, v t "
SAPHATO
László (Lancaster), D i v é k v Ador- felelő speciális krémek vásáraudás szeged.
ján rWiína), A l f ö l d i András (UtrechU. S z e n t - G y ö r g y i
Albert1lásánál.

Lassankint kihai az a nemzedék,
amelyik szemtanuja volt a hatvauöt év előtti szegedi árvíznek, mindenki elmondta már róla a tapasztalatát, elültek a viták is — akárcsak az ár —, hogy tőrtént-e rau-,
lasztás, meg lehetett volua előzni
a pusztítást? Javarészt hiábavaló
beszéd volt az egész, hiszen az események megtörténte után mindig
sok lesz az okos ember, aki teljes
biztonsággal megmondja, mit kellett volna tenni, habár ök maguk
kényelmes gibicei voltak a dolgoknak. Szeged nem akkqr pusztult el először, túlélt nagyobb veszedelmeket még lelkiekben is,
ahol pedig nehezebb a rekonstrukció, mert az emberiség az őszi vezeklő? formái szerint nem a mellét veri a tégladarabokkal, hanem
a felebarátja fejét igyekszik vélük
beszakítani bűnbánat nélkül.
*A viz, a viz!« — mondják azóts»
is tömören egybefoglalva mindent,
ami volt, határfalat vonva a hajdani élet, meg az újszerű közé; kére* ve, melyik volt a szebbik, a
patriarkálisabb, mikor okozott felháborodást a kenyérnek két krajcárral való megdrágulása s hol találták meg jobban az élet nélkülözhetetlen sóját, a derűt?
Boldogabb lett az emberiség, mikor a technika mérföldjáró haladása végeredményben az ö nyugalmát
teszi bizonytalanná s bosszút áll-e
a természet, mert a tudomány, meglopja a titkait? Jobb, hogy télen
kap szelid őszt, tavaszába pedig a
tél süvölt, adva szüztiszta havat,
hogy már másnap sárrá dagassza
az ember? A megszaporodott é*
válogatás nélküli betű a műveltséget gazdagítja-e, vagy csak a féikalpagok számát növeli, azt is elrontva ,ami bennünk biztatóan csírázó lehetett volna?
De mire jó a rekrimináció, mikor a mai nemzedék úgyis túlsókat hangoztatja, hogy neki kelt
helyrehoznia azt, amit az öregek
elrontottak. Adjon az Isten eléig
erőt hozzá, hogy végre bele i»
kezdhessenek, azért engedjék meg;
hogy az évfordulón kegyelettel lehessünk a régiekhez, akiknek légióját csak egyetlen névben összpontosítjuk. a legtökéletesebben:
K á l l a y Albertében. Kállay 181$
március 19-én született, tehát mos*
lenne 101 éves. Nem is halhalott
meg mindenkinek, virágágyaikba*
nap után sóhajtozó tulipántok' emlékeznek még rá.
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útmutató

A Som o yy -1:"invvtr'í rb'in vasárnap
CS ünnepnap kivételévé) könyvtárszolgálat.
Az egyetemi könyvtárban vasárnap
és ünnepnap kivételével
könyvtárszolgálat.
A városi múzeum egész cvben
nyitva.
Szolgálafos gyógyszertárak: Apró
.fenő Kossuth Lajos-sugárut 59. Nyi.

Mübutor!

Telettírágtja

—• Veress Eieniér egyetemi tanár
kitüntetése. Budapestről jelentik: A
Dióhálók, kombinált szobák, ebédtők Kormányzó Ur a m. kir. miniszterelbukrolni
kőnvbák kaphatók KOCSIS
JÓZSEF nök előterjesztésére dr Veress Ele- kertészeknek, dinnyéseknek
vagontételben. Szent
nmusztatos, Szeged Pusztaszeri utca 8 mérnek, a zegedi Horthy .Miklós-tu- való kapható
dományegyetem nyilvános rendes ta- Gvörgv utca 10. J, emelet t. Tel.32-39.
— Lobogózzuk fel házainkat. Dr.
Tóth Béla helyettes
polgármester
felhívja a szegedi háztulajdonosokat, hogy március 15-én, a nemzeti ünnep alkalmából, március
20-án Kossuth Lajos halálának 50.
évfordulója és március 27-én, Hunyadi János születésének 501. évfordulója
alkalmából
házaikat
nemzeti szinti zászlóval lobogózzák
fel.
— Dr. Moldoványi László rondőrtanácsost Újvidékre helyezték. Dr.
Moldoványi László rendőrtanácsost, a
szegedi rendőrtisztikar rokonszenves
tagját Újvidékre helyezték. Moldová-

nárának a szegedi tudományegyetemi
élettani intézet igazgatójának tanári
munkássága 30. évfordulója alkalma
ból az egyetemi oktatás és a tudományos irodalom művelése terén szerzett érdemei elismeréséül a Magyar
Érdemrend középkeresztjét adományozta. (MTI)
—• Természclfudományi szűkülés.
Az Egyetem Barátai Egyesülete
természettudományi
szakosztálya
március 13-án, hétfőn délután 5
órakor tartja szakülését az általávetlen vegytani intézet
tantermében (Templom-tér), a következő tárgysorozattal: Dr. Ábrahám Ambrus: A sziv koszorúereinek mikroszkopikus beidegzése (vetítéssel). Dr. Zilahi-Sebes Géza: A
törpe-moszkitók egyik csoportjának
(Leptoconops) rendszertani helyéről (vetítéssel). Dr. Szent-Ivánv
József: Alföldünk Geometridáiról
(bemutatással).
Üléselnök:
Dr.
árkas Béla.

— A Szegedi Katolikus Nővédő
Egyesület legközelebbi nagyböjti előadása március 15-én, szerdán délután
0 órakor lesz a Korona-utca 18. szám
alatti székházában. Az előadást dr.
Tiefénthaler József pápai kamarás, a
budai Szent Imre-kollégium igazgatója tartja >Az emberi méltóság* címmel.
— Elitélt árdrágítók. Széli Antalné
Fehértó 236. szám alatti lakos tavaly
november 10-én egy pár hízott libát
hozott be a városba és a Valéria-té- ,
ren árulni kezdte. Csakhamar jelentkezelt vevő Nagy Albert füszerkereskedő személyében. Nagy 10 pengőéri
velte meg a libát kilónkint. Széli Antalné ellen árdrágitás miatt indult eljárás. Szombaton délelőtt tárgyalta
ügyet a törvényszéken dr. Bókay János uzsoraegyesbiró. Az Uzsorabiró
bűnösnek mondotta ki Nagynét árdrágitás vétségében és 1 hónapi fogházra
itélte. Az itéiet jögeYős. — Slezák Antalné kisteleki asszony a kisteleki
vásáron a mák literjét 2 pengő 20 fillér helyett 6 pengőért, a szappant 2
pengő 28 fillér helyett ugyancsak 6
pengőért árusította. Az uzsoraegyesbiró bűnösnek mondotta ki árdrágítás
vétségében és 500 pengő pénzbüntetésre ítélte. Az itéiet jogerős. — Ungi
Ferenc szegedi sütőmester február
20-án kiment Sándorfalvára, hogy fát
vegyen sütőüzeme részére. Sándorfalván Árvái Sándor malomtulajdonost
kereste fel és megkérte, ajánljon ne?
ki valakit, akinek fája van eladó. Árvái elvitte Ungit Vízvári Pálné és
Kónya Józsefné sándorfalvi lakosokhoz." Vizváriné 4 köbméter fát adott

A. bérlő dr. Kiss Lajosné Hémai körút 22, Salgó Péter béri. lia
bjsy Klára Mátvás-tér 4, Teinesváry
József Klauzál-tér 9.
Város,' Színház; délután: II u b u s,
esir: h á r o ni a k i s í á n v, hétfőn nyi tanácsos mint kihágási bíró doleste: R u b u s .
gozott a rendőri kihágási bíróságon,
Mozik műsora: Belvárosi Mozi: helyét niost dr. Szeles Jenő kapitány
M •• g t é r é s. Széchenyi Mozi: Sz e-foglalja ei.
r e n r s és flótás.
— Értekezletet tartanak a szegedi társadalmi egyesületek. A sze—oOo—
gedi társadalmi egyesületek márAZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE
ESTE NYOLC ÓRAKOR.
cius 12-én, vasárnap délelőtt 11
VÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR. órakor közös értekezletet tartanak
a városháza közgyűlési termében.
-oOo—
Az értekezleten az együttműködés
— Szent-Györgyi Albert előadása.
módozatait, a jövő munkatervét
Az Egyetem Barátai Egyesületének
tárgyalják meg.
"y esőfffsesdkmz !
orvosi szakosztálya szakülést tart
— Nagyböjti lelkigyakorlatos be- kedden, március 14-én. Elnököl:
V kormányhatóságnak az a töokv,csv, hogy fennakadás mcgclő- szédek a jezsuiták Szent József- Rávnav Tamás. Tárgysorozat: Be• r céljából a papírfogyasztást a templomában. Március 13—18-ig mutatás: Páldy László: Ujszülöttnyomda és lapvállalatok a mini- minden este 6 órakor P. Kollár Fe- kori tetanus szokatlan szövődmémumra csökkentsék. Erre a s/em- renc S. J. a l'érfi kongregáció ren- nye. Előadások; 1. Becker András:
koníerenciabeszédeket A Golgi készülék a vérképző szeronlra való tekintettel mind a dezésében
tart
férfiak
számára
a jezsuiták vek sejtjeiben. 2. Szent-Györgyi
n/gy szegedi napilap március hó
Szent
Ignác-titcai
templomában
a Albert: Ujabb vizsgálatok az izom'7-fől kezdődően kedden cs minden
icosfcotüs ünnepnapon nyolc, szer Gondviselésről. Részletes tárgyalása rángásról.
A szakülések helye: A j el Unginak köbméterenkint 24 pengő
tanterme. ! helyett 110 pengőért, Kónyánétól pe''ón.
csütörtökön,
pénteken
és a következő; Március 13: Mért nem bőrgyógyászati klinika
látjuk
a
Gondviselés
titkait?
MárErzsébet-rakpart 10. A bejáratul I dig 21, köbméter fát vásárolt a sütőombalon hat, vasárnap pedig az
ai'neste köbméterenkint ugyancsak 110
( ddj. i tizenkettő oldal terjedelem cius 14. A világ kormányzásának szolgáló Somogyi-utcai kapu
elvei. Március 15: Isten terve a tör- szakülés végéig nyitva. Kezdete: pengőert. Az ügyészség árdrágítással
en jelenik meg.
vádolta meg a két asszonyt, de vádKérjük igen tisztelt előfizetőin- ténelemben. Március 16: Vádak a délután fél 6 órakor.
iratot adott ki Árvái ellen is, mert a
— Üzlethelyiségekhez a lakáscím malomtulajdonos állítólag felbiztatta
ket, hogy ezt az infézkdést, amelyet Gondviselés ellen. Március 17: Isten
a kötelező háborús takarékoskodá tervei a mai eseményekkel. Már- feltüntetése. A MÁV szegedi üzletve- Vizvárinét és Kónyánét, hogy drágán
! ( szükségessé, fogadják megér- cius 18: Együttműködés a Gondvi- zetősége megkeresése alapján felhív- adják a fát. Ügyük szombati tárgyalásán az uzsoraegyesbiró Vizvárinéf
"te! már azért is. mert ezzel íiiz- seléssel. Ugyanezen napon a konfe- ják a szegedi kamara kötelékébe tartozó kereskedőket és iparosokat, hogy cs Kónyánét árdrágitás vétsége mialt
renciabeszéd
után
alkalom
nyílik
a
feHoni tudjuk, hogv fennakadás
Másnap, üzlethelyiségeikben tüntessék fel la- 2—2 hónapi fogházra ítélte, ezenkívül
MÍkifl szolgáljuk ki előfizetőinket. szentgyónás elvégzésére.
előbbit 410, az utóbbit pedig 220
március 19-én a 8 órai szentmisén kásuk pontos címét, hogy ily módon;
S:> 'ed, 1944 március 12.
üzletük,
műhelyük
zá.rvatartási
ideje;
pengő
(kártérítésre kötelezte, ÁrVait
lesz a férfiak közös szentáldozása.
alatt a címükre érkező küldemények'ellenben felmentette, mert tagadásával
Délmagyarország
A konferenciabeszédekre mindén értesítői lakásukon kéztoesithelők- le- szemben nem volt bizonyítható, hogy
Szegedi Friss Ú j s á g
férfit szeretettel meghív a férfi - gyének.
árdrágításra biztatta volna az asz?
Szegedi N a p l ó
kongregációk vezetősége.
szonyokat. Az itéiet jogerős.
Szegcdi U j Nemzedék
kiadóhivatala.

— Kossuth-emlékcző a z iskolákban.
Üveges Andrásné szül. KőBudapestrőt jelentik: A vallás- és
kuti Irén leánya, valamint Üveközoktatásügyi miniszter a honvédelges András veje és unokái fáj_ Kállay miniszterelnök válaszfö- mi propagandaminiszterrel egyetértésdalmas szívvel jelentik, hogy
k '(üdében. Budapestről
jelentik: ben elrendelte, hogy valamennyi álszeretett jó édesanya, anyós,
j Inmi, népiskolában
a tanerők
11 táv Miklós miniszterelnök vasar. , . . . március
nagyanya és dédanya
r
>ap látogatást tesz választókerületé- -°"an Kossuth Lajos halalanak 50.
>on. Egerben I óira elkiseri felesé- évfordulóján a tanítási idő alatt Kosözv. Kőkutí Ferencné
és velük mesrv Bornemisza Géza s , l t h L a í o s emlékének szenteljenek
szül. Uollocker Rozália .
'•arügvi-. Zsindely Ferenc 1 reske- e - v órát - A közé P- ** '^zépfoku isflemügvi miniszter és Jurcsck Béla k o , á k ugyanazon a napon kétórás emmárcius hó 10-én csendesen elözéHátási államtitkár. A miniszter-' ^ünnepélyt tartanak. Hasonló intézhunyt. Temetése március 12-én
rd l e
nek gazda- és iparosküldöttségeket•• ,
" ^kérték az egyházi főméldélután 4 órakor lesz a rókusi
jjlosagokat s Karpataija kormányzói
Gigád.
temető ravatalozójából.
Liz,
— Kulhy Dezső
dunáninneni |
°sát.
i
evangélikus püspök. Budapestről je— A MDEOiSz szegedi kerületének ma
lentik: A dunánimseni evangélikus e hó 12-ére (vasárnapra) hirdetett uf•• há zk erület p üspökévé Kuthv De- jáalakuló közgyűlése dr. Ripka Frö egyetemes egyházi főtitkárt bálás- renc országos elnök halála miaL
Köszönetnyilvánítás
•ígvarmati lelkipásztort választották ujabb értesítésig elmarad. Kerület) |
neg.
i elnökség.
23c
Mindazoknak .akik boldogult
feleségem, illetve leányunk cs
testvérünk, Zengő Jánosné szül.
Jákob Péter ugy a maga. mini a rokonság nevében fájdalómtől
Tihanyi
Erzsébet
temetésén
megtört szívvel tudatja, hoav feleségé
megjelentek, részvétükkel, virág- és koszoruadományaik,kal
JaVob Péferné S7, Sz'rbtií Julianna
fájdalmunkon enyhíteni fgvemárcius 9-én hossza szenvedés után 51 éves korában csendesen elkeztek, ezúton mondunk bálás
hunyt.
köszönetet.
Drága halottunk földi maradványait március 12-én délután A
órakor kísérjük utolsó útjára a belvárosi református temetőben.
ZENGö JÁNOS
és TIHANYI CSALÁD
Emlékét örökké megőrizzük.
ujiulikjmwmbbl.^
-oOo-

/

Köszönetnyilvánítás
Mindazon rokonoknak, jóismerösöknek, Délmagyarországi
Cipőgyár igazgatóságának és
munkásainak, kik felejthetetlen
férjem temetésén részt vettek
és virágadományaikkal
nagy
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Ozv. SZILÁGYI SÁNDORNÉ
és GYERMEKEI

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak a rokonoknak,
ismerősöknek és jóbarátoknak,
a Magy. kir. állami 10. felmérési felügyelőség főnökének és
tisztikarának, valamint a Dániu. 3. sz. alatti ház tulajdonosának és lakóinak, akik felejthetetlen férjem és édesapánk,
Yass károly ny. műszaki tanácsos temetésén reszt vettek és
fájdalmunkban osztoztak, ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket.
üzv. VASS KÁROLYNÉ
és GYERMEKEI.

BUTO

nagy vát f A I / | | Q 7 l müaszlasztékban l\H»VUO£.l fosnál
KOSSUTH LAJOS-SUGARUT 5.
alatt az ugrarban. Sajátkészítésű, legmagasabb igényeket is kielégítő bútorok,
olrsó áron szerezhetők be.
— A szegedi munkásság márciusi
finnepsége. A szegedi szervezett
munkásság ma, vasárnap délután
fél 3 órai kezdettel az ipartestület
márványtermében
rendezi
meg
március 15-iki ünnepélyét Az ünnepséget dr. Valentiny Ágoston
ügyvéd nyitja meg, majd Kéthy
Anna országgyűlési képviselő tart
ünnepi beszédet A műsor további
részében Amigó István és Bozóki
Lajos Petőfi verseket szavalnak.
Amigó István »Egy gondolat bánt
engemet; és »A tizerikilencedik
század költőihez«v cimü verseket
szavalja, Bozóki Lajos pedig az
»1848« és »A rab« cimü Petőfi verseket fogja szavalni a szervezett
munkásság ma délutáni márciusi
ünnepségén.
— Lőgyakorlat Baktóban. A Hunyadi János • honvéd gyalogezred parancsnoksága közli, hogy március
21-én és 25-én az alanti helyen lőgyakorlatot tart: A lőgyakorlat területét a
szeged—hódmezővásárhelyi
vasulvonal a rókusi pályaudvar északi kijáratától a baktói töltésig, majd
innen északra' a baktói töltés, Székbalom, Macskástöltés,
Sándorfalva
község déli szegélye, a szatymazi vasúti megálló felé hnzödó vonal a mütitig, majd délre a müut Kettőshatár
vasúti megállóig, innen öthalom és a
téglaégetőn át vezető taligaút a vasútig határolja. A lőgyakorlat tartama
alatt piros-fehér zászlókat fognak kitűzni a lőterület haláraira. Amíg ezek
a zászlók kint. vannak, a lőtér területére polgári egyénnek belépnie nem
szabad. A lőtéren átvezető utakon a
közlekedést he fogják szüntetni. A
biztonsági őrök utasításainak
saját
érdekében mindenki tegyen
eleget.
Amennyiben egyes személyek és jármüvek tudatosan és az őr felállítási
heivének megkerülésével jutnak be a
lőtér területére, ugy az előfordult balesetért a. bonvéd kincstár felelősséget
nem vállal. A lőgyakorlat befejezését
riefuvás; kürtjel adja tudtul délután
5 órakor, mire a zászlókat bevonják
és a lőtér szabaddá válik. A sándorfalvi műutat az országos jármüvekés
kerékpárosok számára délután 1 órától 2 óráig, a motoros jármüvek számára ugyancsak délután 1 órától 2
áráig teszik szabaddá. A gyalogosok
a fenti időben nem közlekedhetnek a
műúton. Nyomatékosan felhívják a
lakosság figyelmét arra, hogy a már
kilőtt és fel nem robbant lövedékek,
.lövedékalkatrészek érintése méghoszszu idő eltelte után is életveszélyes.
Ha valaki ilyen lövedéket, lövedékalkatrészt talál, az érintés nélkül fel•tűnő módon jelölje meg és közölje a
honvédgyalogezred ITT.
(jrászlőaljparancsnoksággat Hódmezővásárhely, gyalogsági laktanya (tele•fon: 44.), vagy az illetékes közigazgatási elöljárósággal, csendőrséggel. A
lőtéren levő kincstári tulajdont (célanyag, jelzőtáblák, zászlórudak, távbeszélő anyagok, stb.) elvinni vagv
megrongálni tilos. A lövészettel okozott esetleges károkat a kincstár
megtéríti. A tulajdonosok az okozott
kárt a „ TIT. zászlóalj gazdasági hivatalának 1944 március 21-én és 28-án
délután 8 óráig a helvszinen a Rózsatanvában jelentsék be. Az okozott
kárt. a fennálló rendeletek értelmében
a tulajdonosok bevonásával egy bizottság megállapítja és a helvszinen
megtéríti. A határidő után beérkezeti
kárbejelentéseket a bizottság a vonatkozó rendeletek értelmében nem veheti figyelembe. (MTI).

— X sSzsbaáségk Serényi Guszti*1
országos politikai hetilapja vezércikkében a »városszörnyek«-vől, a
túldimenzionált p agyvárosokról ir,
amelyek társadalmilag és honvédelmi
szempontból egyaránt elhibázott települési formák. Preszly Elemér az
| »örök Kossuth; nemzeterősitő hatal- Bizakodó hangulatban ál! ki
máról ir. Ligeti Ernő Dante feleségéma a Tisza
rek asszonyi kálváriáját ismerteti.
az Elektromos ellen
Balla Antal Oroszország és Nyugateurópa lelki ellentéteit fejtegeti. ÉrdeX balszerencsés szezonkezdés elkes cikk veti fel a kérdést: döntő lelenére
a Tisza házatáján egyáltalán
het-e a légi harc? A lap közleményei
nincsenek
elkeseredve és nagy
és információi eredetiek és érdekesek.
kedvvel, lelkesedéssel,
bizakodással készülnek az elkövetkező mérkőzésekre. A játékosok egész héten
szorgalmasan edzettek, a csapat
nincs rossz formában, ezt a mult
vasárnap is megmutatta, a mai
mérkőzésen pedig a jó talajú ElekA s z í n h á z i I r o d a k f f z l e m e i r a e l tromos-pályán még inkább meg
Ma két előadást tart a színház. fogja mutatni. Legalább is a
Délután mérsékelt helyárakkal a Bú- vezetőség ezt reméli. Hogy ez a
bos, este rendes helyárakkal a Három remény be is válik, arra megvan
a kislány cimü, Schubert életéről szó- minden eshetőség. Elsősorban abló operett kerül szinre.
ban bíznak, hogy a formán kivül
A Bnbust játsza a társulat ugyan levő Papp helyett kapuba állított
csak holnap, hétfőn este is. Ez alka- tehetséges fiatal Kárpáti be fog
lommal Vaszary Gábor vidám zenés válni és vele megoldódik a kapusbohózata munkáselőadás keretében kérdés. Bíznak ezenkívül a Pakóval
kerül szinre. Gyárak, vállalatok, üze- megerősödő védelemben. A legtöbb
mek vezetői a szokott módon válthatvárakozás a csatársor játékát kiják meg kedvezményes jegyeiket
séri. A Fábián, Tóth, Koppány, TiIsmét műsorra került a Peer Gynt. hanyi, Frenák összeállítású támaAz a nagy érdeklődés, amely Ibsen dósor vasárnap és már Salgótardrámai költeményének sorozatos előadásai iránt megnyilvánult, arra kész- jánban is nagyszerűen játszott, de
tette a szinház vezetőségét, hogy azok nem ment neki a góllövés. A Tiszászámára, akiknek mindezideig nem nál lehetetlennek tartják, hogy a
volt alkalmuk megnézni a szezon ki- harmadik meccsen is balszerencse
magasló művészi eseményét, még egy- kisérje ennek a sornak a játékát és
szer műsorba iktassa a darabot. La- bíznak benne, hogy az Elektromos
dányi Ferenccel, Völcsey Bózsival és
Vajay Erzsivel a főszerepekben ked- ellen megindul a góllövés. Ha Fáden este pontosan fél 7 órai kezdet- bián és Koppány jó napot fognak
ki, nem is maradnak el a gólok,
lel kQrül szinre a Peer Gynt.
mert ahogy Tóthot és Tihanyit isSzerdán, március 15-én lesz a Cigánybáró felújítása. Dr. Dalnoky Vik- merjük, hasznos szép passzaik most
tor, a szinház operafőrendezője vette sem fognak elmaradni. Különösen
kezébe ezúttal a népszerű operett ren- bizunk Tóthban, akinek lelkiismedezését. A zenekart T. Török Emil retes, szorgalmas, elől-hátul haszvezényli. A főszerepeket Megyesy nos csatárjátéka az Újpest elleni
Pál, Katona Lajos, Sallav Margit, meccsen is fetünt. Lehet, sőt igen
Soós Katalin. Boross Jolán. dr. Dal- valószínű, hogy Frenák nem tűid
noky Viktor, Szemethv Endre játszák
és éneklik. A darabban előforduló résztvenni a mérkőzésen, ezesetben
toborzót Fcsztoráczv Kató, Sioos Ila, Kecskés lesz a balszélső.
Vajay Erzsi és Szikszay Viktória
r
A Tisza vasárnap reggel a gyorstáncolják. A Cigánybáró szerdán I. és
II. bemutatóbérletben, csütörtökön A- vonattal utazik Budapestre és este
és B-bérletben, pénteken tisztviselői tér vissza — reméljük egy vagy két
bérletben van műsoron. A szerda esti ponttal.
előadás előtt Ladányi I v: o o Petőfi:
t
*
Nemzeti dal cimü költeményét mondja el.
m)()»->
f
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HETI MÜSÜRl
Vasárnap délután: Bubus. Mérsékelt helyárak.
Vasárnap este: Három a kislány.
Hétfőn este: Bubus. (Munkáséi®adás).
Kedden este: Peer Gynt
Szerdán este: Cigánybáró. I. és II.
bemutatóbérlet.
Csütörtökön délután: Tisztítótfiz és
A levél. (Katonaelőadás).
Csütörtökön este: Cigánybáró. Aés B-bérlet.
Pénteken este: Cigánybáró. Tisztviselői bérlet.
Szombaton este: Cigánybáró. Bérlelszünct.

Kulfuretőadás
a r é t f i zsinagógában
Dr. BODA ERNö m. kir. kormányfőtanácsos, fővárosi ügyvéd, a
pesti Izraelita Hitközség kitűnő elnökhelyettese március 15-én, szerdán délután 6 órakor a fűtött régi
zsinagógában ;Az utolsó 10 év»
cimen előadást tart. A nagynevű
előadó beszédének meghallgatására a hitközség tkjait meghivja a
külturbizottság.
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X A Szegedi Munkás Testedző
Egyesület március 19-én délután 4
órakor tartja rendes* évi tisztújító
közgyűlését a Báró Jósika-utca 21.
szám alatti nyomdászotthonban. Kérjük a sporttársak pontos megjelenését.
X Toborzó
mezet
futóverseny.
A
Tisza-atléták
vasárnap
délelőtt 10 órai kezdettel női és férfi toborzó mezei futóversenyét a Vasutassporttelep környékén rendezik. A versenyt olyanok részére rendezik, akik
eddig még nem atletizállak. Jelentkezni a helyszínen Kakuszi és Csikós
vezetőknél lehet délelőtt fél 10 órakor.

z e n

fiifutrnioniüiis
síaf2!aiwe9?eh®r!

HANGVERSENY

márc. 13-án a T i s z á b a n
este fél 7 órakor.

Vez.: F r i c s a y F c r e n c
Közr.: M o l n á r
Anna
w

Ingatlanforgalom
Szeged területén 1944 március 4-töi
március 11-ig a következő ingatlanak
cseréltek gazdát:
Bősze László eladta Bózsó Lászlónak Bethlen-utca 18. szám alatt levő
283 n. öl kertjét 25.000 pengőért —
Belkó Béla eladta Fehér Jánosnénak
Hóbiártbasa-utca 23. sz. alatti házát
345 n. öl telekkel 30.000 pengőért. —
Radics András és neje eladták Hévízi
Antal és nejének Somogyitelep 641.
szám alatt levő 250 n. öl házhelyüket
3200 pengőért. — Fazekas Mihály ém
neje eladták Hajdú József és nejének'
a Bodomhalom-dülŐben levő 216 n. öl
szántójukat 2Ü00 pengőért — Németh
Imre és neje eladták Zombori Illés
és nejének Kászonyi-dülőben levő 782
n. öl szántóukat 6000 pengőért. — Gémes Istvánné eladta Tóth Mihálynénak a Gajgonya-dülőben levő 200 n.
öl szántóját 900 pengőért — Börcsök
István és társai eladták ördögh Já?
nos és nejének a Bojárhalom-dülőberv
levő 1182 if. öl földjüket 5910 pengőért. — Kiss József eladta Szobotka
Jánosnénak Öthaloin-utca 22b. sz. a,
levő 83 n. öl házhelyét 7000 pengőért
— Papp Illésné és társai eladták Papp
István és nejének a Vágó-dülőben levő 1200 n. öl földjüket 2300 pengőért

X Megérkezett a Zugló. A legerősebb összeállításban áll fel a Zugló
vasárnap, hogy sorsdöntő mérkőzését
az UTC Őllen megvívja. Toldi Géza, a
Zugló edzője is ugy nyilatkozott, hogy
ha vasárnap kikapnak az UTC-től,
már feladják a bajnokságért vivott
küzdelmet. Mivel a Szeged AK-nak
a következő ellenfele jövő vasárnap
a Zugló lesz Budapesten, érthető
okokból a Szeged teljes szurkoló tábora vasárnap már kora délután kint
lesz és biztatni fogja győzelemre az
UTC-t. De érdekes lesz a Szeged AK
játéka a csoport egyik legerősebb csapatával, az ősszel nagyszerű eredményeket elért makói vasutasokkal szemben. A Szeged vezetősége nagy közönségsikert vár és ideális jó talajon
játszódnak le a mérkőzések.
X
Vasárnapi
kosárjabdamösor.
j Szombati számunkban közölt mérkőzések időpontjában eltolódás állott
be, mert a SzEAC atlétái postaversenyt iktattak be. A TFSK termének
végleges műsora: reggel fél 9: TFSK
—SzTK női barátságos, vezeti: Tary
j és Domonkos, utána a SzEAC-tléták > 1 ! • • ! ! I I 1 I M I I I
1
—
—
—
j postaversenye, majd fél 11 órakor a
| SzLE— Klauzál-gimnázium leventebajnoki, vezeti Koczka és Domonkos. Fél f ü O r S O ós egyéb vetőmagvak,
1'2-kor a Dugonics-gimnázium—Szent takarmánynak kitűnő cirokliszt, úgyJstván-keresfcedelmi
leventebajnoki szintén .mos I t t o l e s ön kapható.
' V82eti Kardos és Koczka.
HOFFMANN. Bne páter utca 7 sz**.
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megfelelően, S év! Időtartamra
választani szíveskedjenek.
Szeged, 1944. március 6.

meg"

A Z * IGAZGATÓSAG.

A Szegedi Kereskedelmi és Ipar*
bank igazgatósága Mattyasovszky Lan
Szeplő elleni fényvédő szerek.
jos urat, az intézet főtisztviselöjét, *
r e i t e r
© s z k a r n e
március 6.-án tartott ülésén cégveze*
K o z m e t i k a i intézete, Szeged.
tövó nevezte ki.
Tisztelt Közgyűlés!
tékének
P
1,310.000.—s
szaporulata
Ouflonloe-tér II. I. em. Telefon 20-02
Intézetünk 76. évi rendes közgyű- főképpen arra vezethető vissza, bogy
—oo—
Arcápolás. Szépséghibák, szemölcsök,
lésén üdvözöljük tisztelt Részvénye- pénzfeleslegeink átmeneti gyümölcsozszőrszálak végieges eltávolítása.
seinket és évi jelentésünket, valamint tetése céljából P 1, 300.000— n. é.
Fénykezelés. Tanítványok kiképzése.
az 1943. év zárszámadásait a követ- 5 százalékos mobil m. kir. kincstár- A Szeged-Csongrádi TakarékOlcsó bérletrendszer.
pénztár közgyűlése
kezőkben terjesztjük a t. Közgyűlés jegyet vásároltunk.
elé.
Felhívjuk a t. Kőzgyülén figyelmét
A Szeged-Csongrádi Tafearékpénz*
Az 1939-ben megindult világhábo arra, hogy mérlegünkben
intézeti tár szombaton délután 4 órakor, dri
rű gazdasági és pénzügyi kihatásai székházunk könyvszerinti értékét P K i s s Ferenc igazgatósági alelnök
az elmúlt esztendőben hazánkban is 27,975.92.—vei emeltük, ami abban le- elnökletével, a részvényesek nagy. ér«
fokozott mértékben váltak érezhetők- li magyarázatát, hogy légoltalmi óvó- deklődésc mellett tartotta meg 99-ik
ké. A gazdasági tevékenység súlypont- helyépítkezésünk, hatósági
felülvizs- évi rendes közgyűlését.
ja tovább tolódott el a háború szem- gálat és jóváhagyás mellett, befejeTavaszi arcánolás
A közgyűlés egyhangúlag határom
pontjából fontos termelési ágak felé zést nyervén, az erre fordított költsé- zattá emelte az Igazgatóság összes
(Folytatás.)
és változatlanul az a törekvés érvé- gekkel ingatlanszámlánkat
terheltük javaslatait s eszerint a 271.504.66 penAkinek bőre szeplős és a tavaszi nyesült, hogy mindenekelőtt a kato- meg.
gőben megállapított tiszta nyereségnapot nem jól türi, annak fény- nai szükségletek nyerjenek kielégíEhelyütt említjük meg, hogy a mult ből az alapszabályszerü juttatások
védő krémet és fényvédő púdert tést. Ennekfolytán a közfogyasztási év első felében az 1938:XX. t. c. alap- után a tartalékalap 12.415.01 pengőcikkek gyártása tovább csökkent, de
kell használnia. A tavast napsu- a lehetőséghez képest gondoskodás ján kivetett beruházási hozzájárulás vel 445.000 pengőre egészíttetett ki, aa
gár nemcsak a szeplőket csalja ki, történt arról, hogy a rendelkezésre utolsó részletét is befizettük az ál- Elismert Vállalati Nyugdíjpénztár részére 100.000 pengőt, a tisztviselők é»
hanem a tél folyamán elhalványo- álló nélkülözhetetlen ipari termékek lampénztárba, továbbá, hogy az Elismert Vállalati
Nyugdíjpénztárunk- alkalmazottak segélyalapja részérő
dott májfoltokat is sötétebb színűvé szétosztása méltányos alapon eszkö- nak, a kővetkező nyereségfelosztási pedig 10.000 pengőt szavazott meg »
leszi. Fényvédő anyagokkal hatá- zöl lessék.
javaslatban szereplő juttatással, a közgyűlés.
Nagyjelentőségű intézkedések tör- teljes matematikai hiányt megtérítetsosan védekezhetünk ezek ellen is.
Az 1943-ik évi 16. számú szelvények, piiután a fennálló törvényes renA túltengő vagy erősen növő téntek a kormány részéről az ár- és tük.
bérpolitika terén azon célból, hogy
Jelentjük továbbá a t. Közgyűlés- delkezések szerint magasabb osztalék
szőrszálak problémája is ilyenkor egyfelől az agrár és ipari árak, mástavasszal üti fel fejét. Sokan ilyen- felől a fizetések és munkabérek egy- nek, hogy az elmúlt esztendőben Kis- fizetésére ez évben sem tehetett javasteleken fiókot állítottunk fel azon eél-i latot az igazgatóság, folvó évi márkor veszik elő a borotvát és csi- mással összhangba hozassanak.
ból, hogy e vidék gazdasági érdekeit cius 13-tól kezdve 4.— pengővel fogpeszt és a különféle szőrszálirtókat
A hitelélet alakulását a fokozott hatékonyabban előmozdíthassuk.
nak beváltatni, a még fennmaradó
finanszirozása
és okoznak maguknak helyrehoz- állami szükségletek
Áttérve 1943. évi zárszámadásaink- 48.185.37 pengő pedig a következő,
hatatlan szépséghibát, azaz mindig irányította és ennek érdekéhen a Ma- ra, jelentjük, hogy az 1942-es évről 1944-ik flzletév számlájára vitetik át
több és több szőrszálat. A szépség- gyar Nemzeti Bank az elmúlt évben áthozott P 28.260.83 hozzáadásával —
az új hitelek folyósítása, valamint a
ápolási technika jelenlegi állása már fennálló pénzintézeti követelések P 181.361.98 tiszta nyereség áll a t.
m e g h í v ó
szerint véglegesen kiirtani a szőr- törlesztése és visszafizetése tekinteté- Közgyűlés rendelkezésére. Utóbbi ősz- K ö z g y ű l é s i
szálakat: diaterroiával és elektrolí- ben további megszorításokat léptetett szeg felhasználására nézve javasolA Magyar Kender Ujszegedi Torna
juk, hogy fordíttassék:
zissel lehet véglegesen és nyomta- életűé.
Club 1944 március 26-án, vasárnap
osztalékra P 50.— n. é.
délelőtt 10 órai kezdettel az ujszegedi
Vidékünk" főbb' mezőgazdasági ter- 20.000 db részvény után
lanul.
darabonként P 3.—
P 60.000.-- Tóth-vendcglő helyiségében tartja évi
Kétségtelen, hogy tavasz idején ményei közül az elmúlt esztendőben a
rendes közgyűlését, amelyre összes
búza és rozs jó termést adott, ellenkeresik fel legtöbben a kozmetikust, ben a paprika és a gyümölcs igen az intézeti székház értékéből való leírásra
„ 3.490.48 tagjait sportbaráti szereieltel meghogy segítséget kérjenek a szép- megsínylette az egész nyáron át uralhívja.
az igazgatóság részesedéséghibák ellen. A jelentkezők egyik kodott nagy szárazságot. BortermeléTárgysorozat:
sére és munkadíjára
„ 12.000.—
résíénél a tél nyomait kell eltün- sünk mind mennyiségileg, mind mi- felügyelöbizottsáig
1. Elnöki megnyitó.
tiszte2. Főtitkári jelentés.
tetni, másoknál a tavaszi bőrizgal- nőségileg kielégítőnek mondható. Min- letdíjára
„ 2.900.—
3. Zárszámadás.
makat megszüntetni, továbbá
a dent egybevetve, megállapítható, hogy iótékonycélu adományokra „ 6.000.—
4. Vagyonmérleg.
festékrendellenesség ellen védelmet az árszínvonal emelkedése folytán a Elismert Vállalati Nyugmezőgazdaság pénzügyi helyzete álta- díjpénztárunk
5. Számvizsgáló bizottság jelentése.
javadalnyújtani s végül nagyon sokan már lánosságban tovább javult.
6. Határozathozatal a
felmentés
mazására
„ 66.334.96
meglevő, régi kozmetikai hibáktól
megadásáról.
Városunk ipara, a katonai építkeigyekezne!* megszabadulni, hogy zések révén, az egész év folyamán álösszesen: P 150.725.44
7. Uj tisztikar megválasztása.
azokat a jó világításban se lehes- talában kedvezően volt foglalkoztat- mig a fennmaradó
P 30.636.54
8. Költségelőirányzat 1944. éivre,
va, és csak a kisiparosok egy része, új. számlára vitessék át.
9. Indítványok.
sen észrevenni.
küzdött anyaghiánnyal. Ezzel szemA közgyűlés határozatképességéR. O.-né.
Itt említjük meg, hogy intézetünk
ben kereskedőink az árűutánpótlás ne.
hez a szavazatra jogosult tagok egvigazgatóságának
egyes
tagjai
részére
KOZMETIKAI ÜZENETEK:
hézségei miatt nem tudtak emlffésreaz eírouit évben utazási költségátalány harmadrészének a jelenléte szükséges.
. Vidéki: Gyulladást idézhet elő, méltó eredményt elérni. Kőzellátásunk fejében költségszámla terhére együtAmennvibco ezen .időpontra összehatározatképtelen
azonkívül a pórusok képződését a megszabott keretek között az egész tesen 1.310.— pengőt folyósítottunk. hívott közgyűlés
évben zavartalan volt.
lenne, a második közgyűlés 1944 ápsegíti elő.
Javasoljuk, hogy indítványunk elÜzleti beszámolónként jeleqtjük a fogadása esetén részvényeink 76. szá- rilis 2-án ugyanebben az időben és
20 éves: Forduljon szakorvoshoz.
helyen lesz. amelv a mogiclontek száMakó: Használjon szárító púdert t. Közgyűlésnek, hogy intézetünk for- mú szelvénye ellenében 3.— pengő osz- mára való tekintet nclkiil határozatgalma az elmúlt évben is fejlődést talék fizettessék pénztárunknál, Sze-j
(nem kénes) és száritó arcvizet.
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mutat. Összforgalmúnk az előző évi geden, valamint a Magyar Altalános képes.
P 308,000.000-röl P 50,000.000-vel P Hitelbanknál, úgyszintén a Magyar
Homoki s&őllőfe és gyümölcsösök terí- 358,000.000-re emelkedett.
Leszámítoló- és Pénzváltó-Banknál,
m e g h í v ó
tésére kiválóan alkalma, nagyrészt
Betétállományunk az előző évi Budapesten, illetve ezen intézetek ma- K ö z g y ű l é s i
A Magyar Kender Remény Dalkör
P, 10,600.000-ről P 12, 631.000-re nö- gyárországi fiókjainál folyó évi márm a r h a f r á g y a ,
1944 március 26-án, vasárnap délelőtt
vekedett ,ami 19 százalékon felüli: sza- cius hó 31.-től kezdődően.
vagontételben kapható. Szeged, Szent- porulatot jelent és élénken igazolja
11 órai kezdettel az ujszegedi TóthKérjük a t. Közgyűlést, hogy jelen- vendéglő helyiségében tartja évi rengyörgy utca 10, I. em. 1. Telefon 32-39 azt a bizalmat, amely városunk, közönsége részéről intézetünkkel szem- tésünket tudomásul venni, a bemuta- des közgyűlését, amelyre összes tagtott és a felügyelőbizottság által is jait szeretettel meghívja.
ben megnyilvánul.
megvizsgált mérleg- és üzleteredA közgyűlés határozatképességé*Hitelpolitikánk az elmúlt évben Is ményszámlát jóváhagyni, a nyereség
Közellátási közlemények
oda irányult, hogy a kormány toten- felhasználására vonatkozó javaslatai- hez a szavazatra jogosult tagok egyUj tejgyüjtő kijelölése
harmad részének a jelenléte szüksécióinak megfelelően a hadviseléssel, a
A Központi Tejcsarnok Rt. Toppan- hasznos termeléssel és a zavartalan tokat' elfogadni és mind nekünk, mind ges. Amennyiben ezen időpontra ősztó István Füzes-u. 10. sz. a. füszer- közellátással összefüggő pénzszükség- a felügyelőbizottságnak, a lefolyt üz- szehivott közgyűlés határozatképtelen
kereskedöt 1944 március 13-tól kez- letet minél nagyobb mérvben kielégít- leti (jvre vonatkozóan a felmentvényt, ienne, a második közgyűlés 1944 ápí rilis 2-án, ugyanebben az időben és
dődően tejgyüjtéssel megbízta. Neve- sük. Ezen törekvésünk eredményeként megadni méltóztassék.
zett kereskedő a tejet termelőktől be- 1943-ban 1S52 tételben P 11,820.000—
Üzleti jelentésünk végére érve, kö-: helyen lesz. amelv a megjelentek szászolgáltatási kötelességbe való beszá- összegű új kölcsönt folyósítottunk. fzőnetet mondunk a Magyar Nemzeti; mára való tekintet nélkül határozatmítás mellett veszi áL
261
Ennek ellenére kihelyezési állomá- Bank szegedi fiókjának, a Pénzintéze-i képes.
Toppantó István kereskedő egyben nyunk
végeredményben
csak
P ti Központnak, valamint a velünk ér-,
tejet is jogosult a nála jelentkező fo- 827.000.—vei emelkedett/ ami abban dekközösségi viszonyban álló Magyar'
gyasztók részére tejjegy ellenében leli magyarázatát, hogy adósaink P Általános Hitelbanknak és a Magyarj
kiszolgáltatni,
10,993.000.— összegű visszafizetési tel- Leszámítoló- és
Pénzváltó-Banknak}
március hó 4-én a Hungária-szálló
—o—
} jesítettek. Intézetünk rendkívüli mo- azon értékes támogatásért, melyben'
ruhatárosa fekete posztó hócsinbilitását bizonyítja, az a körülmény intézetünket az elmúlt évben is része-f
mámat egy számmal kisebbel. —<
TejkJosztAs
,
Kérjük hogy
szíveskedjenek az
Március 13-án, hétfőn a március is, hogy tekintélyes váltótáreánknpk sítették.
csak 9 százalékát adtuk tovább visszMjijthogv megbízatásunk
lejárt,"
elcserélt csizmát a Hungária-szál1.3-iki tej jegyekre; A-jegyre 5, a B- leszámítolásra.
' kérjük, hogy a napirend során 10 igaz-l
ló ruhatárában leadni, ahol a sajegyre 3 és a C-íegyre 2 deciliter teÉrtékpapírtárcánk
mérlegszerű
érsatósági tagot, az alapszabályoknak;
játját megkaphatja.
W7
jet szolgáltatnák ki a kereskedők. 1
arcvixek, krémek, olaiok, puderek

A Szegedi Kereskedelmi és Ipaibunk
évi jelentése

KOZMETIKA

Elcsearelte

Kárpitosmunkává

forduljon
bizalommal

cok Mozart zenéjére. 2. Császárkeringő. Táncok Jphann Strauss zenéjére.
3. Coppélia. Ballet három képben. Zenéjét szerzette Delibes. 4. Bolero. Ravel zenéjére. Az előadást vezényli KeVASÁRNAP,
MÁRCIUS
12 nessey Jenő. 8.35: Hangképek az Újpest—Salgótarján bajnoki labdarúgómérkőzésről. 9.40: Hirek, sporteredBUDAPEST I.
mények. 10.10: Ilirek néniét, angol,
7.30: Szózat, Reggeli zene. 8.15: francia nyelvén. 10.40: Szórakoztató
Hirek. 8.30: őszinte beszéd. 0: Egyhá- muzsika. 11.45: Hirek.
zi ének és szentbeszéd a Szent Flóriánról elnevezett budai görögkatoliBUDAPEST TI.
kus magyar plébániatemplomból. 10:
8.30: Hirek német, román, szlovák,
Református istentisztelet a Kálvin- ruszin és szerb nyelven. 9 Hanglemetéri templomból. 11: Egyházi ének és zek. 12.15: Rádiózenekar. Vezényel Maszentbeszéd a Jézus Szive templom- jorossy Aladár. 3: Roósz Emil szaból. 12.20: Levente-müsor. t : XII. Pius lonegyüttese játszik. 3.30: Hirek népápa megkoronázásának ötödik év- met, román, szlovák, ruszin és horfordulóján. 1.30: A rádiózenekar mű- vát nyelven. 4: A Székesfővárosi Zesorából. 1.45: Időjelzés, hirek, vízál- nekar hangversenyének közvetítése a
lásjelentés. 2: Müvészlemezek. 3: A Vigadóból. 6: Bolgár népdalok és tánföldmüvelésügyi minisztérium rádió- cok. Dorita Boncwa énekel, kiséri a
előadássorozata. 3.45: Népszinmürész- Budai Mandolln zenekar. 6.30: Shakesletek. Cselényi József 25 éves színé- peare színművek operaszínpadon. Felszi jubileuma alkalmából. 4.45: Szil- olvasás hanglemezekkel. 7.30: Magyar
vássy Margit csevegése. 4.55: Hirek. nóták. 8.15: Szentgvnrgvi István. Bory
5: kritikusok és művészek az újság- István előadása. 8.35: Tstvántelki Főírókért. Közvetités a Vigadó nagyter- műhely Levente Énekkara. Vezényel
méből. Herezeg Ferenc ünnepi meg- Petrl Henrik. 9: Hanglemez. 9.20: Paunyitóját elmondja Kelemen Éva. 6.50: lap Ede emléke halálának 50. évforHirek. 7: Falnn. Vígjáték egy felvo- dulóján. Dr. Pukánszkyné Kádár Jonásban. 7.30: Közvetités az Operaház- lán előadása. Felolvasás. 9.30: Szóraból. Előadásra kerül: 1. Éji zene. Tán- 1 kozfató zene. 10.40: Hirek".

jt d

1

ó

Mg vegyen

és ne adja el háztelké?,
házét, széllé vagy s z á n - ,
t a n y á s b i r t o k á t , mielőtt
fel nem beosfllteti vagy
ajánlatot nem kér M é z e r né F. M« irodáiéi, Kultup-

palotánál.

Házfalak 100 n. öl Rókuson 20.000 P, Alsóvároson 160 n. öl, köves utcán 20.000 P — Adómentes családi ház 2 szobás Újszegeden 35.000 P —
Családi ház 4 szobás, komfortos, nagy kerttel,
köves ntcán, Újszegeden 100.000 P —370 n. öl
gyümölcsös 1 szobás házzal 8000 P — 800 n. öl
gyümölcsös bérföld Újszegeden 14.000 P — Kis
családi ház Felsővároson 20.000 P, magasföld
szintes ház — 2 szobás, kertes, Alsóvároson,
hidász laktanyánál 40.000 P — Sarokház 1x2,
3x1 szobás lakás és kerttel, Alsóvároson, köves
utcán 65.000 P — Adómentes ház 9 lakással
Felsővároson .köves utcán 65.000 P _ Sarokház Jüszerüzlet és 2 lakással, Alsóvároson köves utcán 45.000 P — Sarokház, magasföldszintes, jókarban 2x2, 3x1 szobás lakással, Felsővároson 55.000 P — U r i családi ház,. 4 szobás,
komfortos, adómentes 100.000 P — Adómentes,
üzletes sarokbérház 1x3, 3x2 szobás lakással
120.000 P — Adómentes emeletes ház 3 és 4 szobás, komfortos lakással 200.000 P Sarokbérház
belvárosi 2, 3, 4 szobás komfortos lakásokkal
250.000 P — Eladó szöllö, gyümölcsös, szántó
tanyás birtokok: 2 hold szöllő, gyümölcsös tanyával Alsótanyán 30.000 P — 1 hold gyümölcsös, 4 szobás villával vasút közelében 45.000 P
— 1 hold szántóföld felsővárosi feketén, Klárafalván, holdankint 10—12.000 P — 9 kat, holdas
gyümőlcsöí és szántó tanyával, városi bérföld,
kisvasutnál 25.000 P — 12 kat. szántóföld sző
regi határ, vasúttól 2 km-re, holdja 5000 P —
28 kat. szántóföld bevetve, feles teméssel 150
ezer P — 30 kat. holdas szántó tanyával deszki
határban 130.000 P — 52 kat. holdas szántóföld
szőregi határban 220.000 P - 90 kai. szántó és
legelő szőregi határban 360.000 P — Rókuson
1 szobás ház, istállóval 500 n. öles kerttel 18.000
P — Felsővároson uj ház, 2 szobás lakás és 800
n. 61 gyümölcsössel 80.000 P — Adómentes kétemeletes bérház 6 komf. lakásokkal 500.000 P
Békés m. egyik gazdag községében,. főúton és
piacnál, szép kocsma-üzletes ház havi 5000 P
forg. vendégszoba, kaszinó, nagv kerttel 80 OiK) P.
— Klárafa'lván 2 szobás ház, 1 holdas kerttel
20.000 P. másik egyszobás ház, félholdas kert-tel 12.000 P. — 2 kat. holdas príma Szántó
zombori határban 12.000 pengő.
ALKALMI VÉTELEK!

é

%

• r u é;,

F. M. irodában. Horthy M. u. 2. Kultúrpalotánál.

i i u j b b i u i t
h é t f ö ,

,

r- munka,

szolid árak!

m á r c i u s

13 ről. Irta és összeállította o.tlik Bét**.
Közreműködik Ungváry László és
Kovrig Emil. 6.10: Csanak Béla szerBUDAPEST I.
zeményeiből játszik a Rádiózenekar.
6: Üzen az otthon. A Vöröskereszt 6.50: Hirek. 7: A Bécsi Filharmonikubajtársi rádiószolgálata. 6.25: Ébresz- sok hangversenyének közvetítése a*
tő, torna. 6.45: Reggeli zene. 7: Hirek. Operaházból. Vezényel Wilhalro Fürt
Közlemények. 8: Hirek német, román, wgngler. 7.50: Politika a klubban és
szlovák, ruszin és szerb nyelven. 8 folyosón. Kocsis László előadása. 9
óra 35: Hanglemezek. 10: Hirek. 10 óra 10: Magyar zeneszerzők félórája
óra 15: A Mária Terézia 1. honvéd- 9.40: Hirek. 10.10: Hirek német, angyalogezred zenekara. Vezényel Vár- gol és francia nyelven. 10.40: Művész
baimi Oszkár. 11.10: Nemzetközi viz- lemezek. 11.20: Valakinek muzsikál
jeizőszolgálat. 11.15: Sovinszky Lász- nak. 11.45: Hirek.
ló szalonzenekara. 11.40: Magyar telepesek az őserdőben. P. Horváth AnBUDAFES TTI.
zelm lőadása. 12: Harangszó. Him5: TTirck német, román, szlovák,
nusz. Utána a Rádiózenekar műsora.
12.40: Hirek. 1.20: Időjelzés, vízállás- ruszin és horvát nyelven. 7: Nénié;
jelentés. 1.30: Honvédeink üzennek. A nyelvoktatás. Tartja dr. Szentgvörgy'
Vöröskeerszt bajtársi rádiószolgálata. Ede. 7.30: Melles Béla-zenekar. 8.30;
2: A Légierők zenekara. Vezényel Do- Kadie Ottokárné természetrajzi előroszlai Károly. 2.30: Hírek, műsoris- adása. 8.55Ö Halk melódiák. 9.10: Közmertetés. 3: Operettrészletek 3.40: vetítés a debreceni egyetem főzőkonyNagy kortársaink, Vass László beszél hájáról. 9.30: A rádió hangvérsenyDűhamel francia iróról. 4: Bocskai dobogóián. 10.40: Ilirek.
Imre uj magyar zongoramuzsikát játszik gvermekeknek. 4.25: Hanglemez.
4.45: Időjelzés, hirek. 5: Az ország Kovács Jenőnek Szegváron
marhahuscllátása és a vágóállatok
ére*t
t r á a v ^ h
igénybevétele. 5.15: Hej mikor a csárvan
vagon
számra
eladó, jutányos
dást járja .,. Közreműködik a Budapesti Menyecskekórus zenekari kísé- áron. Értekezni S z e g v á r o n , vagy
rettel. 5.40: Képek a századeleii Pest- levélben.

Í

a p r o h i r d e t e s e k
Megosztanám
kisebb
belvárosi telefonos üzlethelyiségemet
műhelynek, ügynökségnek
Középkorú férfi búto- is alkalmas. »Kitűnőrozott szobát kei.e* — hely/ jeligére.
Ajánlatokat
/Rendes*
Egy magányos rendes,'
jeligére a kiaJoba
jobb nő lakhat velem,
Bútorozott szobát ke- jó otthont talál. Ungárres állami tisztviselő. né, öthatom u. 18.
/Belváros* jelige.
Szoba, konyhás lakást
Szép, tiszta bútorozott magas fizetéssel átveszoba 2 személynek ki- szek. Feketesas tt. 13,
adó. Feketesas utca 9, asztalosmühely.
I. 7.
Szép egy szoba-konyTisztviselőnő keres
hás régibérü
belvárosban tiszta, fé-l
regmentes
bútorozott,
LAKASOM
vagy üres szobát för-l
ELCSERÉLNÉM
dőszoba használattal —|
/Pontos fizető* jeligé- kétszobásért, költözköre.
dést fizetem. Teréz u.
Csinos kis bútorozott 45. szám.
277
szoba kiadó. Megtekinthető délütán báromtól.
Hétvezér utca 46b.
íESESI

TANULÓ FIU
vagy LEÁNY
felvétetik. Grácia cipőüzlet, Kárász u. 3.
Gyermekszerető fiatal
leányt keresek.
Cim:
Kálvária sor
16, III.
lépcső, II. emelet 12.

j Tanulólányt azonnalra
; jó fizetéssel felvesz —
; Vadász Gézáné, Tábor' »t ca
,KKÉKPAR
iüzzomáocozés. generál
javít** RÁDIÓ speciális javítása garancia
mellett. Zs6Ur 8. ésTaa
Kállav A (Hid) n. A
Kifutóleány azonnalra
felvétetik. Ekker
kalapszalon, Kárász utca
8. szám.
Fiatal leány öt éves
gyakorlattal, rövidáru
szakmába ajánlkozik.
Lev. /Szorgalmas t*
jeligére kér a kiadóba
Mindenes kiszotgalónőt
felvesz a
< Corvina*
könyv, papirkeresk. —
Gróf Klebelsberg dér
j (Hősök kapuja mellett)

MOSÓNŐT,
ki vasalást is vállal,
ugyanott foltozónő kerestetik. Kölcsey a. 10,
I. emelet 7.
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Nagy gyakorlattal bíró
őskeresztyén
MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐ
és organizátor
elhe- • Gyakorlott varróleány
lyezkedést keres. Cim
és egy tanulóleány fela kiadóban.
vétetik. Jaksa Ilona, —
Pusztaszeri u. 5.
Dobozkészitéshez kezdő
és gyakorlott munkásPerzsa és torontáli
nőket állandó munkára felvesz Arpád-nyomda, Szellő utca 2. Jelentkezés hétfő
délBÚTOROZOTT
MUNKAKÖZVETÍTÉS előtt 8—10-ig. Nyomdai
SZOBA
Munkát kaphatnak a -szedötanonoot
felvekiadó két férfi részére, munkaközvetítő hivatal szünk.
j ÖZV. FISCHERNÉ szöágynemű nélkül 15-rc. utján 10 kovács, 3 bá• nyegszovő, Béke u. 1
dogos, 1 rádiószerelő, Szöllőhöz és gyümöl- 11. em. 3.
T í m á r u. 10b.
242
4 géplakatos és 2 bog- csöshöz értő tanyást I
KIFUTOLKANYT
nár helyben és vidé- felveszek. Érd. Csala, i jó fjzetessei tetveszek,
Hm,
Ingatlan
ken, 1 szíjgyártó hely- Zrínyi u. 4, 8—12, 3—5BOKOR.
ig_
Beibe vennék magán- ben, 1 hegesztő, 10 vasÉKSZERÉSZ
30 ács, Fonást, kártolást, ki- i Szeged, Kctemen utca 7
házat Felsővároson — j betonszerelő,
kőmives, 20 gazda-j készítést vállalok. —
vagy
Fodortelepen, j 20
mindenes, 4 kifu- Munkácsi u. 5. (FelsőFIGYELEM!
Ajanlatokat
>Biztosj sági
tó, 2 sütő. 40 asztalos
mel- i Mielőtt tiazan ajtót, abpénz/ jeligére a kiadó-i helyben és vidéken, 1 városi templom
' lakot, lakásába bútort
ba.
í könyvkötő vidéken, 4 lett)
rendelne, forduljon bikéziszövö, 4 urifodrász Zongora, elsőrendű bézalommal
Mózes Testhelyben és vidéken, 500 csi gyártmány, rövid,
vérek asztalosmüheiyópáncélkubikos
vidéken. — keresztburos,
be Petőfi Sándor-sugárNők: 8 mindenes,
9 szerkezetü, főúri kiviut 37. a. Lakás: ÚjszeSzáraz raktárt keresek mindenes főzönő, 3 szar telben, eladó
Megteged, Hátszegi-sor 17.
azonnalra.
Klein és k ács nő őrsre, 5 szállo- kinthető 9—l-ig, 3-5Kadlacsck, Szeged, — dai takaritónő, 2 szo- ig. Kern. Szentgyörgy238
Vidra u. 6.
balány, 10 bejárónő, 10 utca 10, II.
ANGOL
munkásnö, 3 csoGyümölcs
feldolgozó- gyári
NYELVTANÍTÁST
Ebédlő, hálószoba, nagy
tnagolólány,
2
kifutóüzem részére telén he- lánv, 1 kiszolgálónő.
VÁLLAL
kredenc, 6 drb lószöríyet keresek. Érdeklőmatrác. fotölj, kép elkezdőktől legmagasabb
dés dr. Bokor Pál ügyadó. Megtekinthető d.
fokig, gyors eredmény
KÖNYV- és
í n. 3—5-ig. Horváth Mivédnél, Attila u. 11.
nyel képzett
tanerő
PAPÍRKERESKEDŐ- ! hály u. 7. sz. Danner.
Horváth Mihály utca 9
igényjogosult
magá-í SEGÉD
II. 9.
nyos. központhoz közel. mielőbb állást változ- Kárpitos tanoncot fiVcfésck
egy
szoba, tatná. Megkereséseket zetéssel felveszek. • Ka- Varrólánvokat felvés;
konyhás száraz lakást /Szakképzett*
Tulipánt* Rózái, tőrük
jeligére kiiszí kárpitos. Aradi
:
z50fl> ieliiíére.
» kér a'kfadóba.
utoiit 1a.
utca 5, sz

I

szőnyegek
művészi
javítója

T őskeresztény érettségizett, agilis, több
évi Z o n g o r á t k e r e s ?
irodai gyakorlattal — Csak szakiparosnál verendelkező
gyen! ENGEL zongora3 nyelven beszélő fia- készítőnél, Madách uttalember állást keres. ca 11 (udvarban) Zon<Azonnal is lehet> Jel- gorák vétele, eladása,
igére.
hangolás, javitás.

gyapjú kötött- f f ; ! ,
SS^SSSekíSS
" Sötétkék
ruha és fekete uj, ut- V Z I © T - {
vennék, «Modern» jel- cai taft ruha eladó. Kaigére.
lapszalon, Kossuth La- berendezik
jos sugárut 19.
kirakatokkal, darabonFiukabát 14 évesnek I.
jendü anyagból, női ta- Rádió Oroion, régi tí- kint is és egy kemény'
vaszi kabát és leány pus 2+1. Feketesas ut fa
fekete használt barna- ca 9. sz. I. em. 7.
ERNYŐ
ebédloszekrény
kockás nadrág, uj, ol\ csón eladó. Kossuth L.Egy 8 lóerős, izzófejes minden elfogadható —*
h i m
s s r ü e r t l i t e í [
" m *
, sugárut 4. sz., szabó- nyersolajmotor Gre-No áron sürgősen
eladó.
malommal, egy igásko- Csongrádi sugárut HeSILBERMANN PAL
•fehérnemüeket, zálog- . üzlet
csi és egy pár majd- gedűs fűszeresnél.
ernyőkészitő, Püspök- I legyeket, mindenről legjaví- nem uj lószerszám el213 | magasabb árban veszek. Perzsaszőnyeg
Bejáró takarítónőt és 12 sz.
Jókarban levő cimbas e s e h o , Att.la-utca t- tást szakszerűen valódi adó. Beríini körút 7.
mosogatót felvesz
jó FiataíabT
lom eladó. Kereszt u,
külföldi gyapjú fonálMUNKÁSfizetéssel Tombácz sö<
lal vállalom. Kölcsey- Férfi kerékpár príma IS sz.
FIUKAT
röző, Széchenyi tér 9.
gumikkal eladó. Somou. 6, I. 4.
FELVESZÜNK
egy
Jelentkezés este 6—7
gyitelep. X . 218. 9-től 2Ugyanitt felvételik sza- Kiss redőnygyár, Déli
Egy férfi tavaszi kabát 'sFÉL HALÓSZOBA,
257 függönyt
kács- és borásztanonc. báb utca 4.
uj, egy leányka tavaegy kétajtós szekrény
rendeljen CSONKÁNÁL szi kabát 10—12 éves- Pfrima barnaibör icsiz- és egy sezlon eladó KeÁprilis
1-ére
keresek
Délutánra munkát —
116 nek. Egy női szilvakék manadrág eladó. Tuda- lemen u. 4, földszint 1,
vagy gyermek
mellé megbízható mindenest Dugonics tér 4.
kosztüm és több gyer- kozódni (László igumijó
bizonvitvánnyal.
Dr.
273
ajánlkozom. > Délután;
mek ruha apróság el- jayitó, Feketesas u. 13.
Bokor
Pálné,
Attila
u.
Használt
jelige.
Fekete
férfi
ruha
köadók. Vitéz u. 21. szám
11 sz.
BÓRRETIKÜLÖKET udvar. Érd. 12—3-ig.
Jókarban levő strand- zéptermetre és egy női
Fjatal 16—17 év körüli Jólfőző mindenes maés BŐRÖNDÖKET
kabint veszek. Szabó, ruha eladó. Bus pátermunkásokat betanítás- gányos nőhöz jó fize- minden
u. 2, I. em. Z ajtó.
mennyiségben 110 v. kézi hajszárító, Kigyó n. 2.
ra felveszünk. Délma- téssel azonnalra felvé- veszek. RACZ cipösza- 110 v. 1 literes teafőző,
gyarországi
Cipőgyár tetik. Mars tér 4, eme- lon, Kölcsey ut«a 7 sz. eSy
hajlékon
gumi Teljesen uj női tavaszi Keveset használ 39-es
rt Berlini körút 7.
let.
Telefon 27-19.
311 punktrollcr eladó. Köl- kabát eladó. Lengyel- magasszünt cipő eladó.
utca 3a., középső csen- Ugyanott 39-es cipőre
csey u. 6, I. 4.
Német, francia és an- Bejárónő a
délelőtti Szöllőprés eladó, Pálhócsizmát keresek, —>
gő.;
gol nyelvet tanítok jó órákra felvétetik. Uj- utca 6.
vagy cserélem a maNagy kartondobozok és
f-redménnyel, jutányo- szeged, Korondi utca 3.
ládák eladók. Kölcsey Megbízásból eladók: — gasszáru cipővel. Róágy- és asztalnemüek, mai körül 3.
san. Jelige >Gyakorlott
u. 11, I. em. 4.
Bejárónőt délelőttre — Zongora eredeti Bősenfüggönyök,
ágyterítő,
nyelvtanárnőt.
dorfer
angolmechanivagy délutánig felveVeszek használt
há- fehér polyapárnák bel- Tiszta gyapjú, kifogászás
.hétnegyed
oktávos
Iíázi varrónőt keresek, szek. Berzsenyi u. lb. páncélszerkezetü rövid romnegyedes hegedűt, sővel, rózsaszínű ke- talan állapotban levő
?
aki a férfi fehérnemű- II. em. 14.
készlet
és sötétkék csíkos, valanem niindenna privát helyekről. Cim: resztelő
varráshoz is ért és ja- Erdélyi leány 15-re — modern,
Bakró Lajos, Fodor u. egvéb
babakelengvék. mint fekete férfiruhák
pos
példány,
eladó.
—
vításokat is megcsinál. mindenes állást keres. Érdeklődés Royal szál- 29 sz.
Megtekinthető
Müller és 42-es egész uj és keCim: Pusztaszeri u. 3, I Margit utca 26 fdsz. 3. loda portásnál.
Erzsinél, Károlyi utca veset használt férficipők eladók. Fodor Ffc4 sz.
Tökéletes kiképzés né. 12 személyes
rencné, Tábor u. 5.
Bejáró
takarítónő
jó
Használt tintás, kékimetben és zongorában
Márkás pianinó eladó.
bécsi születésű zongo- bizonvitvánnyal keres- tős, sósborszeszes, és
I
Kossuth L. sugárut 81, Eladó világos keménytetik
délelőtti.
órákon.
gyógyszeres üveget —
. ramüvésznőtőt. Maros
fa hálószoba,
ágynelem.
ÍZ
Kazinczy utca 6, föld- minden nagyságban vea. 15.
műk, törülközők, feszint 1 ajtó.
szünk. Hungária, Tökülföldi iparművé- Kitűnő Ehrbar zongora hérneműk estélyi ruha.
mörkény u. 8.
Tanulóleány és si
szeti munka, teljes jutányos áron
eladó. Pacsirta n. 13. Szabó.,
MINDENES
leány varrodába felvéés kifogástalan ál- Dr. Sebőkné Petőfi S.
megbízható
azonnal
Férfi kerékpár
Dürtetik. Lakatos szalon,
Egy drapp csíkos
én
lapotban
sugárut 13.
FELVÉTETIK
kopp, békebeli gumikVidra u. 5.
egv sötétszürke csíkos
Lingnafon komplett, uj férfiruha kelme és egy
Délibáb utca 4 szám. kal, eladó. Hajós u. 4b.
spanyol
nyelvkurzus, kész kék öltöny eladó.
Férfiszabó segéd és kékét kis párnázott fotel Barkóczy, Mére'y u. 18,
zilányok
felvétetnek. Beteget is gondozó be- Világos háló és egy
Érdeklődés:
Teleeladó. Kölcsey u. 10, I. emelet jobbra. U. ott
Babínyeez női divatte- járónőt keresek egész garnitúra eladó. Bodfon 18-68, vagy — 2. ajté.
napra koszt nélkül, ma- zafa it. 4.
rem, Valéria tér 12.
egy fekete
szoknyagasabb fizetéssel. Je- Pianinó, Stingl, majd-: Arany János utca
kelme is eladó.
Segédlány felvétetik. — lentkezés
Két gyermekkabát (8—
9b. földszint jobb
ujszegedi nem uj. kereszthuros
Kónya Ica kalapüzlet, gyógyszertárban.
EBÉDLŐalatt
250 10 évesnek) jutányosán
angolmechanikás
elKigyó utca 2.
eladó. Róna 'ti. 1, I. 6.
BÚTOR,
Április 1-ére rendes adó. Takaréktár u. 2
d. u. 2 órától
eladó Tisza L. körtrt
földszint
8.
Ügyes,
angol-francia mindenes leányt kereELADÓ
58b. fdsz. jobb. Megtevarrónő cime: Polgár- sek. Jelentkezzen Tisza •marnsmmmmmmofimm jó minőségű öszekötő Eladó tiszta gyapjú
kinthető hétfő
11—12
u. 24. Házfelügyelő.
FÉRFIRUHA
Lajos körút 33, fdsz. 2.
között.
/
SZŐNYEG
saunffwrf « m k ,
magyar perzsa. Teréz- kifogástalan állapotban
AUTÓbsrotváfc, k é a t h
Gyemrekszerető,
szcu. 2. Martonosi József. Kölcsey u. 10, I. 9.
ALKATRÉSZ
rényigényü, szorgalmas nagy választékban kap272
OSZTÁLYOMRA
mindenest keresek. >.Tó hatók, azok köszörüléLábon álló
gázresó,
kiszolgáló
otthona lesz; jeligére.
sét, javítását felelősség gázsütö eladó. Megte- Keveset használt SteTISZTVISELŐT
kinthető csak délelőtt. yer-Waffenrad
sas mellett vállalja
Bejárónőt,
felveszek,
—
és vaskereskedő segéMargit
u. 26, II. 9.
KERÉKPÁR
Fsátar műkössBrts
uj módszerrel, biztos
det. felveszek. Marko. esetleg délutánra. HorELADÓ
sikerrel létesít eredHttwáft rilala «. s.
vics Szilárd, Tisza La- váth Mihály u. 9, félJó
állapotban
levő
söZákány u. 45.
276 ményes, jó házasságotI
jos körút 44.
249 em. 1. ajtó.
tétkék, mély gyermekBudapest, Ráday utca
Magas árban
kocsi
eladó.
Katona
utSzép, mély
33b. III. 3. Csak szomHázhoz mennék varrni Rendes leány
VESZEK
ca oo.
bat és vasárnap 3—8SZOBAGYERMEKKOCSI
mindenféle ruhaneműt,
szépirodalmi és ifjúsáig.
27
LEÁNYNAK
felsőruhát, fehérneműt,
gi könyveket, Színházi Szcp, nagy ernyős álló eladó. Szentháromság-i igI ——————
_ lámpa eladó. Megbízás- utca 15, füszerüzlct,
gyermek ruhát, javítást felvétetik. Tisza Lajos Életet és Tolnait.
Grünwald könvvkeres- ból megtekinthető —
és alakitást is vállalok körút 42a. I.
274 MILLIÓ PENGŐ
értékkel szép fiatal bír
Cim: Zoltán utca 13.
Hor,b
Intelligens, _ gyermeky M i k l g ; Deutsch villamosság, —
lokosnőt orvoshoz nőül
ulc
Kárász
utcai
üzletében.
Eredeti
His
Master
a Z
ad Méltóságos asszony
Szobafestő és mázoló- szerető nőt keresek 2
TÁSKAGRAMOFON
tanoncot fizetéssel fel- éves kisfiam mellé d. e. V i i á g m a r k a s
vesz Festőiparvállalat, 10-12 és d. u. 3—6. JeDr. Sebőkné, Petőfi S. adó Kölcsey u. 10, I.' m ^ s a s z b í ? e a f i ó '
lentkezni kedden McFeketesas utca 22.
z
o
n
g
o
r
á
k
sugárut 13.
emelet 7.
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rei u. és Török u. sanagy választékban. KedGyermekszerető, intel- rok, fatelepen.
liveilllill
vező fizetési fellételek.
ligens nőt keresek
6
Veszek, eladok
Vétel,
csere,
bérlet.
Dr.
azon
hölgyet, aki nagy
hónapos kisfiamhoz a Bejárónő délelőttre felmindennemű haszjövedelmű mozim társdélutáni órákra.
Dr. vétetik. Széchenvi tér Seböknc zongoratermei
nálati tárgya^ ru- Magántulajdonból nyolc,
ísussbaura, Püspök u. 8, I. 11. Megbeszélés Petőfi S.-sugarut 18.
darab kisebb nagvobb részét átvenné. >Házhát
fehérneműt, zá12 sz.
délután 2—5.
Toalett tükör eladó. —
olajfestmény,
olcsói tulajdonos vagyok; jellogjegyet.
áron. Róka u. 9, üzlet, igére.
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Kakuszi
kárpitosnál,
PAPPAL
zsibárus
Megbízható,
ügyes
szoHölgyfodrásznő és egy
Érdeklődni
vasárnapi
—
Aradi
utca
5.
Mikszáth
Kálmán
u.
tanulóleány
felvételik balányt jó bizonyitvá;s
262 Elveszett penteken Ne19, udvarban.
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<Elite>
bölgyfodrá sz- nvokkal keresek ápri- Egy üstház eladó. Temestakács utcában jobb
ózaton, Horthy Miklós lis l-re. Reitzer Mik- réz u. 23. szára.
Békebeli DMC ekrü fo- kézre barna bőrkeszlósné
,Takaréktár
u.3.
•
Uj
magyar
u. 2.
férfiruha, IHÍ1 ( k b > ? 0 d p k a ) p ] a d ó j , v ü Megtalálónak illő
l-eketc gyapjuszőr zsa- eléserélhelő
•
zakóval,. A 3 c j o t t o A U j] a utca: jutalom, özv. SehmutzMegbízható
főzőmindeTanusitványos
könykett, kis, vékony alak vagy eladó. Viola u. 2. 7 s/_
, ]crnó B c r l i n j k ö r u t 2 l
nest,
eseti
pg
bejárónőt
velésben, összes irodai
ra, alig használt. Fe- todlszint 3.
'
munkákban jártas — március 15-re fölveszek ketesas utca 9, I. cin. 9.
—,
•
tér 3,
tisztviselő állást vál- Gvőri, Klauzál
.
,
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Kerek asztalka üveg-j
Felelős szerkesztő és felelős ktadó:
Regi, joforgalmu fűszer , r ! e l á d ó
lalna. >Feltétlen meg- I. 7.
Béke ü l
es , korlátolt , italmérés, j j e m 3.
(
h e r e y 6 e z a
bizható; jeligére.
főúton .Vásárhelyen el- ' '
'
Gépkezelő vizsgám van
darab
adó. Értekezni Nádud- Fladó nnéffv"
e y U
a r a D szét) Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged, Aradiutca 88. ÉiRVolioi
Éjszakai szeikesztőség:
.
«
k K 6 l » ! rKálvária-utca
T L . , t « » 14R
szántáshoz is értek, —j Használt
vary Antal mozitulaj modern
párnázott
szék ntoa
I'eL (szerkesztőség, kiadóhivatal, nvomdaó 13-06
bárhova elmennek ÁGYBETÉTET
dono&uál.
Róna
utca
14.
sz.
traktor kezelőnek. Szi-: díványt, sezlout, butor•"! 1
u.
ia iijnii 1 111 —ii
ves megkeresést >Gép- rugót magas áron ve- Ellős hasú kecske el- Eladó 2 darab selyem Nyomatott ABLAKA GYÖRGY böriorgogepén
Szeged. KAlvána-utca 14.
kejelő; jeligére a ki- ?zek. Feketesas
utca adó. Sepsi utca 6. szám tollpaplan. Nádor u. 2,
Felelős üzemvezető: A b l a k a i a t v á a .
(adóba.
í 17. Házmester.
473, Újszeged.
(földszint 5.
Szonyegjavitás
Mindenféle szőnyeget
bármennyire is rongyos, ne dobja el,
mert művészies kivitelben szakszerűen
kijavítom. Rojtozást
nyírást vállalok. —
GÁBOR szőnyegszövő, Nemestakács u
30, telefon 29-36.
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