Vosórnao, 1941. II. 2.
A toll hivatása
{B. G.) Minden szerkesztőségi szóba falára
aranyrámában kelleno elhelyezni azokat a szag u k a t , melyeket Csanádegyházmegye püspöke a
, Pázmány-egyesület közgyűlésén a toll hatalmáról és hivatásáról mondyjtt.
A' toll minden becsületes mttok'ása mélységes hálával fogadja azt a tekintély magasságából érkező elismerést, amivel a Csanádi püspök úü a toll" munkásainak munkásságát mél-.
tatja s azoknak az eredményeknek számbavételét, melyek a magyar toll magyar munkásainak betöltött hivatásához fűződnek. A mai kor
„ifjú titánjai" szeretik megtagadni az érdem
elismerését azoktól akik korban és felelősségérzésben olőttünk jártak s akiknek munkásságát és hasznosságát csak azért nem méltatják, mert tájékozatlanságukban nem ismerik.
A gsaaádi püspök úr legmagasabb
tekintélyű ítélőszékéből állapítja meg a magyar toll
begsftletes munkásainak történelmi érdemeit.
„Ha a toll is ellankad és némaságra ítélkezik,
>- mondotta —, akkSr Itákócsi Ferenc és Hollós
Mátyás városának tornyán ma aligha lobogna nemzeti büszkeségünk háromszínű jelvénye". Magyar toll, becsületes toll és keresztény
toll álljon mindig őrszolgálatot a nemzet sorsa mellett, történelmi feladatok állnak előttünk 8 történelmi erőkkel vállalkozhatunk csak
teyhoi viselésére. A toll a lelkiismeret felébresstője és ébroniartója, a toll és szó a lelkek
tobSrzója, a toll harsonája állítja csatasorba
s szíveket s dobbantja össze a kötelességek és
feladatok azonosságára ráeszméltetve.
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Páris Vichy ellen
Difnfö €sem£nycUcl Tárnak a kőTefkcző napokban - M idői* rá*
alakulásától
az Atiöila elleni támadás mtgiitdtilása - Willklc
sürgősen flsszater Amerikába

Sfatárlálls intézkedések Bukarestben az uíabb lázadási
kísérletek ellen
Zürichből érkező Jelentések arról számol- ( bornok rádióbeszéde felé fordul, amelyet v&
nak be, hogy Hitlernek Pétainhoz intézett le- sárnapra jelentettek be. A következő napoka :
vele nem vágta el a további tárgyalások út- döntő' jelentőségűnek tartják a német—franj á t Az ú j tárgyalások rövid időn belül meg- cia együttműködés szempontjából,
indulnak Vichy és Berlin között, ezeken a tárA megszállott Púris sajtója az egész Pétaingyalásokon hír szerint maga Pétain vesz részt kormány távozását követeli. A „Páris-soir" néa kormány részéről. Gazdasági és belpolitikai met szempöntból világítja meg a helyzetet és
kérdések kerülnek megvilágításra, katonai ter- azt írja, bogy a német—francia viszony jemészetű kérdések most nem állnak előtérbe.
lenlegi állása semmiképpen
sem
örvendetes,
Vichyben meglehetősen komor a hangulat. Csodálatos — í r j a a lap —, hogy Viehyben
A közvélemény figyelme Hitler üzenetén kí- még ma is vágyálmokat táplálnak, amelyek
vül a Marokkóban tartózkodó Weygand tá- teljesen távol állanak a valóságtól

WHikfeí távirati!mi visszohiitátf Washingtonba
London, febrnár 1. A Keuter-Ifoda jelenti?
Witlkie Hull külügyminisztertől kábeltáviratöt kapott, hogy rögtön térjen vissza as Egyesült-Államokba
és megérkezése etán jelenjék
meg a szenátus külügyi bizottságában, foglal-

jon állást as Anglia megsegítéséről szálú tör>
vényjavaslat ügyében. Ezért az amerikai diplomatának le kell mondania Írországba
&
Skóciába tervezett útjáról. (MTI)

Anglia varia a német tamaűásl

Zürich, február L Zürichi' jelentés szerint
Churchill
miniszterelnök Sonthamptonban tarMagyar toll ós keresztény toll nem lehet soha a türelmetlenség 6zítója 8 a gyűlölködés tott beszédében bejelentette, hogy a német inPolitikájának eszköze. Magyar toll és katolikus vázió küszöbön áll. Nem tudja megmondani,
toll „az egység és maradandóság" jegyében högy milcor következik be, do Anglia bizalomSzólalhat Csak meg s vallhatja és vállalhatja a mal tekint a jövő felé. Ugyanerről a kérdéstörténelmi hivatását A magyar újságíró fel- ről beszélt Knox amerikai tengerészeti miniszadata mindig kettős: meg kell őrizni azt, amit ter! is, aki a szenátus külügyi bizottsága előtt
Amekiharjjolt s folytatni a harcot az újabb ered- mondott beszédében kijelentette, hogy
rikának
a
legnagyobb
mértékben
folytatnia
ményekért S mint a katona a győzelmes csata után, a magyar toll minden munkása a jól kell Anglia megsegítését, mert az Időjárás kedVégzett munka s becsülettel megharcolt harc. vező fordulata folytán minden pillanatban betudatával nézhet végig az elmúlt két évtized következhet a német támadáse
útjain: milyen mélyről kellett elindulni s milyen varázsos magasságban pihenhet el —
Az olaszok elszántan T é d l k
Újabb feladatai előtt Gyűlölködéssel, a türela Benaázi leié vezető mat
metlenség szitásával, a katolikus szellem örök
Ankara, február L A öiranikai hadszintérEszményeinek. — örök útitársaiknak — megtai Kádasával egy töredékét sem végezhetjük el
Snnak, ami már a gondviselés jóságos kegyel- lénnyel tekintenek öreg evezőinkre. Mi ttz erőméből mögöttünk van. A lelkeket mi hívtuk szak ellen küzdöttünk, ők az erőszak pogány valkarcba, az ellenállás erejét mi neveltük nagy- lását prédikálják, mi a szellem szabadsága melba, a tompa fásultságból mi tenyésztettük ki lett tettünk h i t e t ők a szeljem leigázásút kö4
meg nem alkuvó helytállást az atomokra vetelik s követelhetik talán esak azért mei
tördelt magyar lelket mi forrasztottuk össze, az ő szellemük számára kényelmesebb, ha el
4
nemzet nagyjai számára mi voltunk a tnik- vannak tiltva a gondolkodástól, mintha arra
rófon, terjesztettük" és szolgáltuk az igét — ma- kötelezve vannak Mióta a katakombák falúra
Syati lélekkel és magyar tollal.
felrajzolták az első keresztet, azóta van szeS ha most fiatalabbuk állnak a g'átfa, az gényvédelem és szociális míinka a világon. De
jelentheti még azt, hogy mi megöreged- a keresztény szellem nem arra kötelezi a toll
tünk. Az elmúlt húsz évnek újságírói munkás- munkásait, hogy helycserére invitálják a tárá g a örök fiaüilságot ad minden harcosnak. sadalom Osztályait s szegénnyé és jogtalanná
J e t e r á n j a i lehetnek ennek a harcnak, de ki- tegyék azokat akik eddig azok nem voltak, —
engedettjei nincsenek. S örök eszmény k e l l nekünk kötelességünk az, hogy a gondolat válú°gy maradjon az igazság, ami ebben a két év- ságban, a Roskadozó életprincipiumok törmeléi e d b e n világított utunkon s melegítette el- kei között is hűek maradjunk az örök eszmégémberedett u j j a i n k a t Gyáva dezertálás letíne- nyekhez s ne a rombolásban, de az alkotásban,
44
» magyar és keresztény toll megtorpanna ne a gyűlöködésbeu, de az geymás megbecsüaz úi — motorosok előtt, akik hetyke fö- lésében tudjuk összefűzni ú j munkára és üi

ről érkezett jelentések szerint újabb erő vél indullak meg a harcok a háborúnak ezen a front
járt. Az ausztráliai gépesített osztagok könynyű tüzérséggel és tankkülönítménnyel támogatott olasz csapatokkal találják magukat
szemben. Az olaszok szívósan, védik a Béngazl
felé vezető úlat,

De Dono táborna&r
az olasz Hadsereg ncaeis egeiről
Róma, február 1. D e B o n o tábornagy a »Me
diterranea* cimü folyóiratban cikket irt .Olaszország és & háború* címmel A tábornagy szerint
Olaszország 1915. é\i és mostani hadbalépése között van némi liasonloság. Az olasz hadsereg
1915-ben is válsággal küzdött a libiai háborúban
elhasznált felszerelés hiánya miatt. Jelenleg
Olaszországnak az abesszíniai és a spanyol hákeresztényibb testvériségre a lelkeket
Ostorozzuk a bűnt, de csak a bűnt ostorozzuk s ne azokat is, akik öregebbek, akik.munkájukkal egy harapás kenyérrel többre tették
már magukat érdemessé, vagy akiknek helyére
az érvényesülésben mohó fiatalság le akar ülni. A toll ne legyen soha tőr, a tinta ne változzon át ecetté és epévé előttünk 's érezzük
mindig, hogy nem kenyérkereset, de hivatás
az, amit betoltunk. A csanádi püspök ú r ki
tüntető szavai' adnak erőt annak az áldozatos
munkának folytatásában, amivel magunkat el
jegyeztük mi; a magyar és becsületes toll mün
kásái. Végzett munkánk záloga jövendő mun
kásságunknak s h a Kassán és Kolozsváron ma
m a g y a r ' zászlót lenget a szél, abban nekünk
is részünk van, a tiszta toll magyar munkásai
nak. Ez a tény kétségbevonhatatlanul igaz, kí
kételkedhetnék ebben, amikor a Csanádi püspök
úr! erkölcsi tanúságtétele igazolja.

2

maga kőavetían problémáit mit megoldóit*, és
azonban nem jelenti azt, hogy ki akarja magát
vonni szövetségesi kötelezettségei alól Minden
bábomban voltak sikerek és balsikerek — irta a
továbbiakban a tábornagy —, as a fontos, hogy
az ellenségnek a döntő pillanatban megadjuk a
végső csapást (MTI)
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borúban elhadSmátt hadianyagot kell pótolnia. 'A
háború jelenlegi szakában a legsúlyosabb feladat
Olaszország vállaira nehezedik. Németország a

Sí harcok kezdődlek az albániai fronton
Belgrád, február L Görög jelentés sZerinf
az albán-görög hadszíntéren újabb harcok kezdődtek. A jelentések szerint a háború új szakaszához érkezett.

Ankara, február L A Tőrök Távirati Iroda
jelenti: Donovan ezredes, Roosevelt elnök különmegbízöttja Isztanbülból jövet szombatén
délelőtt Ankarába érkezett (MTI)

Tlfhos szeri odfs Transziordőnla emirte
es Anglia M i i t i
Berlin, feSruár L A Német Távirati Iroda
jelenti"? Arab nacionalista
körök
szerint
'Abadalah, Transzjordánia emirje és Anglia között titkös szerződés jött létre, amelynek életeimében az emi» 50.000 embert bocsát Anglia

rendelkezésére azzal, Hogy Anglia 500.000 fontot, fejenként 10 fontot fizet neki. Az emir
eddig 5000 embert küldött az angoloknak. Az
arabúkat hadimunkásokként használják fel angol katonai szolgálatban. (MTI)

üoría Sima ni ellenállást szervez ?
Belgrádból saármazó értesülés most azaal
gátolja meg Eoria Sima vasgárdista vezér sorságéi, öngyilkosságáról, megöletéséről és szökéséről szóló híreket, hogy közlik azt a Bukarestben terjesztett röpSédulát, amely
szerint

Horia Simának sikerült megmenekülnie és újjászervezni a vasgárdisták ellenállását. Romániában még mindig a katonaság páncélkocsis
küönítményei tartják fenn a rendet

Asszonyon az utcán megöltek három román tisztet
Bukarest, február L A bukaresti főiskola
épülete előtt szombaton reggel ismeretlen asz
szonyök a nyilt utcán lelőttek három román
tisztel, köztük egy alezredest. (MTI)
Antones'co: újabb rendelkezést adött ki,
amelyben elrendelte, hogy esetleges, újabb lázadás esetén a hadsereg könyörtelenül
járjon

el és a helyszínen lőjje le azokat, akik megbolygatják a rendet. A rendelet szerint a hadsereg
haladéktalanul megnyitja a tüzet azokra, akik
gyülekeznek és nem tesznek eleget a hatósági
felhívásnak. A helyszínen végzik ki
azokat,
akiknél fegyvert tálálnak. A vasgárdistáktól
eddig 19 ezer katonai fegyvert koboztak el.
143
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Korinánurendclet
RfclYl kisebbségek s z a b a d i s k o l á i r ó l
Plindenhmeh tóga «on a maga anganqelven tanulni

Budapest, február 1, A kormány rendeletet
adott ki a nyelvi kisebbségekhez tartozó gyermekek népiskolai oktatásának szabályozásáról. A
rendelet szerint azokban az iskolákban, amelyekben a nyelvi kisebbségekhez tartozó gyermekek
oktatása az 1935. évi 11.000. M. E. számú rendelet
t . §-ának 3. és 4. bekezdésében meghatározott
rendszer szerint történik, azokat a tantárgyakat
la a gyermekek anyanyelvén kell tanítani, amelyeket ezidoszerint magyar nyelven tanítanak.
Azokban a községekben, amelyekben a nyelvi kisebbséghez tartozó 15 éven aluli gyermekek szülői kívánják, a vallás- és közoktatásügyi miniszter SL helyi viszonyok figyelembevételével a miniszterelnökkel egyetértöleg elrendelheti, hogy a
tanítás további intézkedésig az 1935. évi 11.000 M.
E. számú rendelet 1. §-ának 3. és 4, bekezdése szerint történjék. A magyar nyelv kötelező oktatására vonatkozó jogszabályok érintetlenül maradnak.

Telehi Pál miniszterelnök
a rendeletről
Gróf T e l e k i Pál miniszterelnök a rendelettel kapcsolatban a következőkben nyilatkozott:
— A nyelvi kisebbségek kulturális egyenjogúságának biztosítása ezentistyáni tradíció. A szentistváni álíamesnme a népek mfcgértésének, a népek
helyéi, ée úszáss -ecetéssnsk állasieEZses eaes *

területen, amelyet politikailag a nagy király szervezett meg. Egységes és összetartozó olyan terület allameszméje, amely sokfaju embereket fog
össze egységes életformában közös életre, közös
törekvésre, közös boldogságért.
— Ezeknek az ősi hagyományoknak szellemében vallom, hogy mindenkinek vitathatatlan joga
a maga anyanyelvét, ősi szokásait, a maga tradícióit ápolni és a magyar államnak, mint minden
államnak, kötelessége más anyanyelvű polgárait
ebben a törekvésükben támogatni, az ismereteknek anyanyelvükön való tanítását lehetővé tenni,
sőt azt istápolni. Biztositanunk kell. hogy & nemzetiségek knlturájnkat szabadon fejleszthessék,
külön nemzetiségi jellegüket — modern szóval:
népiségüket — megőrizhessék és ápolhassák, de
gondoskodni kell arról, hogy ez egyetértésben és
kölcsönösségben történjék és ne szembenállás
formájában a különböző nemzetiségek között.
• •— Az u j rendelet — folytatta a miniszterelnök — az ősi hagyományok szellemében és a gyakorlati élet követelményeinek megfelelően készült.
Gondoskodik arról, hogy a nemzetiségi vidéken
és mindenütt, ahol kellő számú nem magyar anyanyelvű tanköteles van, a nyelvi kisebbséirrkh"/
tartozó szülők gyermekeiket minden befolyástól
és korlátozástól mentesen, szabad elhatározásuk
szerint járathassák anyanyelvükön tanitó isko.lífcíL. ,,-'

iy manói
keserűvíz
a természetes

g y o rs h a s h a j tó

elég 3 ujjnyi

—t Természetesen, továbbra is fennmarad **
a korábbi rendelkezés, hogy ahol kellő száma
gyermek szülei kívánják, ezeknek a magyar tannyelvű iskolákban is külön tantárgyként kell tanitani anyanyelvüket és módot ád a rendelet arra is,
hogy a szülök határozott kívánságára a tanitá®
továbbra is két nyelven történjék ott, ahol ezt a«
érdekeltek gyakorlati okokból kívánatosnak és
szükségesnek látják. Változatlanul fennmaradnak
a magyar államnyelv kötelező tanítására vonatkozó törvényes rendelkezések és azok is, amelyek
a nemzetiségi és vegyes lakosságú községekbe"
lakó magyar gyermekéknek anyanyelvükön v a l ó
oktatását biztosítják.
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Hóviharok az országban
Budapest, február 1. Pénteken Országszerte
nagyarányú havazás kezdődött. A késői órákban Budapesten válósággal hóvihar dühöngött,
a viharos szél hatása Szegedre is elérkezett, itt
azonban szerencsére még nem okozött nagyobb
hófúvást. A havazás 'Országszerte tartott szombaton is és a viharokhoz még hozzájárult, hogy
sok folyó félelmetesen megduzzadt. Különöse®
nagy az áradás a Dunán, ahol a jégtáblákat
bombázással és robbantással igyekeznek eltüntetni a dúzzadó víz útjából. A , d u n a i áradás
egész vonalán a honvédség csapatai önfeláldozó munkát végeznek az ítéletidőben. A havazás Budapesten és az ország számús réezú®
szombaton is egész nap tartott és ez a Helyzet
több helyen közlekedési nehézségeket okozott-

Vörösbarna

jégeső

Szegedért

A szegedi Horthy Miklós-tudomány egy étert
földrajzi intézete jelenti, hogy szombaton, atn'-ö
Budapesten havas téli időjárás volt, Szegeden 3
nap folyamán hó nem esett, lianem heves dél! é*
délkeleti irányú széllel apró, 1—2 milliméter átmérőjű jégszemek hullottak. A jégeső igen süt"
volt és vöröses-barna színben volt áttetsző. A jégszemek elolvadása után finóm vöröses-barna V0*
maradt vissza. Budapestről autón Szegedre érkező utasok megfigyelése szerint már L a j o s r t b
zsén észlelték, hogy a régi havat 1—2 millünéW*
vastagságiban vöröses-barna réteg takarja.
Cegléd, február 1. Cegléden és környékén *
déli órákban a havazás megszűnt, majd vöró®
szint öltött az égbolt, mint nyári viharok e!Ő"
szokott lenni és a sötét felhőkből földszínű
röses-bama por hullott a friss hóra.
Budapest, február 1. Budapesten és környék^
délután valószínűleg afrikai eredetű szines porr*'
vegyes hó hullott.

KESERŰVÍZ
A Maior gyorsíró szakiskolában
1941
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Ipartestül®

Részletre

MINDENKINEK ADOK ÉS KÉSZÍTEK tele
lószobát 300 P-töL — Külföldi diófa teli
500 P-töl. _ Kombinált szekrényt külföldi ért
fából 260 P-töl. — Konyhaberendezést 16° F "

KAKUSZI miiasztalo?
SLOSSUTH LAJOS SUGARHE 5 BZ

Bartiia hnnvfdelm! miniszter
látogatása BOnkirchenben
Berlin, február L A Német Távirati Iroda jelenti: Vitéz Bartha Károly honvédelmi
miniszter németországi látogatása során törzsKarának több tisztjével felkereste a német katonákat a La Manclie-esatorna partján. A magyal vendégek kétnapos szemleútat tettek a
nemet küzdelem színhelyén és a bejárt hadszíntéren harcolt német tistzek szemléltető magyarázatai alapján megismerhették a korsze-rü német hadvezetés módozatait. Az egyik német hadseregparancsnok törzskarával együtt
azután Ypernen át DönTcireheribe kísérte a
vendégeket. A teljesen elpusztult
kikötöberendezések mély benyomást keltő képet nyújtottak a német légihaderő támadásának eredményes voltáról. Ugyanakkor megszemlélhették
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a vendégek a nagyarányú helyreállítási munkálatokat is, amelyeket a német katonák és a
Todt-szervezet végeznek, hogy a kíkötőmedeucét szabaddá tegyék az elsüllyesztett
hajók
százaitól.
A szemleút további során bemutatták működés közben néhány messzehordó ágyút. A
nap St. Quenlinben ért véget zenés takaródéval. (MTI)

Irta: Parragi György

Wassmuss, a német Lawrence
Elsősorban L a w r e n c e legtehetsegeseüb ellenlábasával W a s s m u s s perzsiai német kouaul személyével kell foglalkoznunk. W a s s m u s s
konzul tevékenységéről a nyilvánosság alig szeraett tudomást, noha a konzul neve oda kívánkozik
a nagynémet törökországi hadvezérek, L i m á n
v o n S a n d e r s , G o l d t z pasa, K r e s s v o n
K r e s s e n s t e i n neve mellé. W a s s m u s s Teheránban volt Németország konzulja a világháború kitörésekor. Perzsia abban az időben a régi
perzsa 6ahok autokratikus uralma alatt nyögött
és érdekterülete volt az orosz és angol befolyásnak. Az 1907. évi angol—orosz egyezmény értelmé,
ben Perzsia északi nészét orosz, a déli részét angol érdekterületnek nyilvánították. Anglia szempontjából Perzsiának létfontossága volt akkor is
éa most is. Perzsia, a jelenlegi Irán alkotja
Úgyanis az angolok szárazföldi hídjának egyik
oszlopát India felé. W a s s m u s s ezt jól tudta és
igyekezett a tőle telhető módon ezt az oszlopot
felrobbantani. A mohamedán vallásra áttérve, a
nomád hegyi perzsa törzsek közé elegyedve sikerült fellázítania néhány törzset az angol-orosz
barát teheráni kormány ellen. Ennek az lett a kö
vetkezujénye, hogy Angliának meg kellett szállnia
Afganisztánt, meg kellett erősitenie az indiai határt A Közelkeletről tehát el kellett vonnia igen
jelentős erőket, hogy védekezzék W a s s m u s s
lázító tevékenységével szemben. Az indiai hadosztályok nagyrészét Anglia kénytelen volt W a s s htu83 miatt az Afgán-Indiai határon lekötni, sőt
ausztráliai és newseelandi ^sapatok egy részét is Afganisztánba, illetve Perzsiába irányitahi W a s s m u s s jelentősége tehát abban áll,
oogy személyében egymaga lekötött több brit hadosztályt, mint amennyit a Közeikeletre kiküldött né.
•het és K. u. K. hadsereg le tudott kötni. Joggal
hevezík tehát W a s s m u s s t a német L a w r e n heneh.

Gertrude Bell
A'a angol titkos szolgálat legsikeresebb tágjai
'alán nem is azok közül kerülnek ki, akiket az Inte
lligence Service vezetősége hosszas kipuhato-
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A nagysikerű magyar film! — Bors István óta
a leghamisitatlanabb magyar film!
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Mikszáth Kálmán örökbecsű
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WESZELY PALI, stb.
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Régi és uj Lawrence-k a Közeikeleten
A Dói magyar ország legutóbbi számában a Közelkelet növekvő fontosságára és a Vöröstenger
partjain kifejlődő uj és ugylátszik döntő jelentőségű arcvonalra való tekintettel felelevenítettük
T. K Lawrenoe legendás alakját és megígértük,
eogj a Délmagyarország olvasóinak bemutatjuk
Lawrenoe kortársait, illetve jelenleg a Közeikeletem működő utódját
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magyarázza és elfogadtassa a sejkekkel az arab
királyság megteremtésére irányuló határozatát
G e r t r u d e B e l l nevét tehát jogosau említik
L a w r e n c e - é mellett.

Glubb ezredes
* A Vöröstenger menti helyzet alakulása leginkább Gluiib ezredes személyeve liivja'íei a 1) gyemet. L a w r e n c e , W a s s m u s s , G e r t r u d e
Bell személye is a múlté, G l u b b azonban a jelené, sőt talán a jövőé. Teljesen ellentétes egyéniség L a w r e n c e - s z e l . Aktiv katona volt egesz
eleteben. Az arabok között jelenleg talán nugyofci;
tiszteletet élvez, mint annakidején L ' a w r e n c i
El is nevezték ezért »A b u íl a j n e kt-nek a
^Szellemek Atyjának).. G l u b b ezredes, akinek »
jelenlegi közeikeleti események - fejtesztéseben
óriási szerepe van, nem mostanában került az
^Ezeregyéjszaka® csodálatos világába. Nevét az
arabok háború után ismerték meg, amidőn meg•szervezte Transzjordáuiábau a híres »Tba Desevi
Patrol«-l vagyis a sivatagi őrjáratai amelynek
kimondott célja az voll hogy megvédje az iráki,
moszuli olajforrásokból a palesztinai Ilaifaba vezető mintegy 1500 km-es olajvezetéket. G l u b b
ezredes csapatát a múltban ugy tekintették, mint
egy angol idegen légiót. Ez a csapat csupa sivatagi arabból állt, akinek igen jó a fizetése, de
akiktől vak engedelmességet követel. Nem törődik
azzal, hogy mi hajtotta őket a sivatagi őrjáratba,
azonban, ha egyszer hozzászerzöd'te.k, akkor életre-hálálra engedelmeskedniük kell. G l u b b eddig
Transzjordánia emirjének fővárosában tartózko
dott, most azonban a legújabb hirek szerint többször járt Egyiptomban, Szudánban, sőt -Abesziniában is. A N e g u ? kíséretének Glubb ezredes leg•
fontosabb alakja. Személyét valószínűleg olyan
mitosz fogja egyszer körülvenni, mint amilyen
L a w r e n c e körül fonódott.

lódzó eljárás után és magas fizelés mellett tagjai
közé felvesz, hanem akik erre a veszedelmes, titkokkal terhes vállalkozásra önmaguk jelentkeznek. Az ilyen önkénles kémeket talán a vadászszenvedéllyel összehasonlítható, különleges érzés
sodorja legfantasztikusabb kalandokba. Az lr.telligence Service önkéntes tagjai közé tartozott
többek között G e r t r u d e B e l l is, akinek nevét
különösen azóta, hogy nyilvánosságra került ?Xhe
Letters of Gertrude Bell® cimen megjelent három
kötetes levelezése, L a w r e n c e neve mellett
szokták emlegetni Angliában. Ez az angol kisaszszony dúsgazdag bányatulajdonos családból származott. A világon nem érdekelte más, csupán a
kaland. Pénzzel dúsan megrakva elindult még
1900 tájában a Közeikelet felé. A mohamedán világ. varázsa, a sivatag kietlen biblikus fensége
annyira rabul ejtette, hogy nem tudott többé viszszatérni a sivatag) beduin kunyhók alól szüleinek
londoni palotáiba és angliai kastélyaiba. Inkább
érezte jól magát a nomád arab törzsek közöli
akikkel szemben még azt is letagadta, hogy nő. A
nagyvilág örömeitől megundorodott angol milliomos leány elsajátította a sivatagi arabok összes
M e g h ó d í t o t t u k a vásárló közöusé«et mert
nyelvjárásait Ez a körülmény tette lehetővé,
• sép,
hogy F e y s a l H u s s z e i n mekkai serif fiát,
Jó é s
akivel mint előbbi cikkünkben megírtuk, Lawrenolcsé
ce sirig tartó barátságot kötött Irák trónjára
áll rendelkezesére raktárunkban.
299
tudta emelni. Tudni, kell .ugyanis azl hogy a sivatagi arab törzsek uiegleiietősen nagy függetlenAsz'a'osmesferek Buíorcsarnoka, .
ségi érzést tanúsítanak és nehezen hajtják fejüPiendrényi Géza és Társai, DoTOuíes-tér 11. Telefoni 19-S2, J
ket egy központi hatalom szolgálata alá. Ezért
volt nehéz összeabróncsolni az iráki arab királyságok amelynek élére Anglia F e v s a i t állította.
A sivatagi sejkek hallani sem akartak arról, hogy
Visszavonják a csapatokat
fölibük király kerüljön. F e y s a l trónját kizárólag G e r t r u d e Be 11 n e k köszönhette. Amikor Indokína és Thaiföld határáról
ugyanis kilátástalanná vált F e y s a l restaurálása őseinek, a próféta utódjainak bagdadi kalifáVighft, február L "A g y a r a a t ü g y í ' minisztusára, Gertrude Bell mentette meg a helyzetei
összehivatott körülbelül 30 sivatagi sejkel akik térium közli:
annak ellenére, hogy arabek, mohamedánok volSaigonban aláírták as Indokina 'és Thaitak, nem ériették meg egymást. Nem értette meg
megszüntetéséőket leendő királyuk Feysal sem. így történt az- föld közötti ellenségeskedések
után, hogy az egymással rivarizáló és egymást ről szóló megállapodási. Az egyezmény intézinegnemértő arab törzsek vezérei tanácskozásán kedéseket tartalmaz arra, hogy mindkét fél abG e r t r u d e B e l l játszotta a tolmács szerepét, banhagyja a katonai tevékenységei
és bogy
ö ugyanis minden nyelvjárást .elsajátított arábiai
egyidejűleg
visszavonják
'csapataikat.
A frantartózkodása alatt. A tanácskozáson olyan ügyesen forgatta ki a sejkek felszólalását, hogy a vé- cia thaiföldi viszály átfogó rendezése ügyében
gén azon vették észre magukat, hogy F e v s a 11 aránylag rövid időn belül megkezdethetnek a
királyukká kiálltották ki. Pedig pont" az ellenke- tárgyalások Tokióban. (MTI)
zőiét akarták. G e r t r u d e B e l l diplomáciai művészete ezzel a trükkel npm éri végei hanem
menvolt benne az a bölcsesség, hogv utána meg-
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a mosoly, az ifjúság, a jókedv hősnője meghívja önt
egy békebeli vidám vasárnapi farsangra:

Xarzóban
KÉT ÉS FÉL ÓRÁS ELŐADÁSOK
Előadások kezdete hétköznap: i, fél 7 és ' ' 9
vasárnap: 2, fél 5, 7 és fél 10-kor
BETTE DAVIS, CHARLES BOYER
ragyogó művészi alakításával
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asszony három fiíele
ESS! '

UDVARI BAL

Egy magyar kislány nagy kalandja a kenngök
városában, a Ferenc József-i idők Bécsében.
Partnere: RÓBERT CUMklINGS
Zene: RÓBERT STOLZ
Vasárnap fél 3, fél 5, fél 7, fél ff
hétfő fél 5, fél 7, fél 9

SZÉCHENYI

MOZI

A SZEGEDI EGYETEM MODERN ÉLETE Szegedi Leányegyiet
tantermekben, diákklubokban, diákhangversenyeken, irói szemináriumokban
Folyó hó S-an este 8

(A Délrnagyarország
munkatársától)
As
egyelem a tudomány tűzhelye — mondotta egy
altalommal Szent-Györgyi Albert rektor —,
amelynek munkássága a közös emberi értéknek, a tndománynak szolgálatában áll, Ugyanakkor pedig meg kell felelnie napi feladatának
is. Es a klasszikus megállapítás azt jelenti,
hogy as egyetem nem álhat meg a múlt értékeinek vizsgálatánál és a jövö várhaté kialakulásának tanulmányozásánál, hanem a mindennapokkal, a jelennel is szoros kapcsolatot
kell fenntartania. A twdományös leutatás és a
gyakorlati élet etkri egész emberré a fiatalságot, amelynek éppen Szent-Györgyi Albert szavai szerint a jelenlegi középiskolai rendszerben uinös meg a lehetősége arra, hogy a mindennapok életébe belekapcsolódjék: üínjs as
életre nevelve.
Ezen az állapoton kíván segíteni SzentGyörgyi Albert és minden munkatársa, amikor
a tudományos élet és a gyakorlati élet, valamint a professzor és a tanítvány között akár
mély, lélekből fakadó kapcsolatot teremteni.

Rektor a diákklubban
Ez a kapcsolat nemcsak a
tantermekben
eredményez közvetlenebb hangulatot, amelynek természetszerű következménye a könnyebb
tanítás és a könnyebb tanulás, hanem a katedráról lelépve otthöndban hozza közel a tanárt
és a diákat. Szent-Györgyi rektor klubhelyiségeket Bocsátott a diákság rendelkezéséin s
ezeket a klubhelyiségeket nemCsak azzal teszi
a hallgatók egyetem! otthonává, hogy játéktermeket, Olvasótermeket, tanulószobákat rendez Be, Hanem főként azzal, Hogy 6 maga ts,
mifít as egyetem 'és a 'diákok vezetője, megjelenik a kMbhelyiségékben diákjai kőzött, résztvesz játékaikban, gyűléseiken. Gyakran Hív
Össze diakgyűlésekef, amelyeken a Hallgatók
saját parlamentjük előtt vitatják meg a felmerülő problémákat. Eeül velük a klubasztaloSKoZ, ahol együtt énekel, együtt tölt velük
néhány vidám Órát, Hogy aztán a tanulás ideién í« együtt töltse 'diákjaival a komoly elmélyedés éráit. 3! mindennap! apró, mégis súlyos
göndoKtóI is igyekszik mentesíteni Szent-Györgyi rektor a 'diákságSt, ezt már az eddigi intézkedésekkel, diáksegélyezési akciókkal is sikerült megközelíteni. A gondatlanság, a vidámság felszabadítja a Hallgatókat a sokszor rájnkneHezedett depresszió alól s ennek Hatása
megmutatkozik abban, Hogy a kom'óly munka
h könnyebben megy. Ez az elv érvényesül és
ér el Csodálatos eredményeket a nyffgateUrópai
egyetemeken, ahol a tanár és tanítvány nem a
pad ée a katedra távolságában, hanem a tc
véri, baráti éssés meghitt közelségében végzi
munkáját.

»Fel kell rrmi az iijuságotU
Ennek az egyetemi szellemiségnek kialakításával Kapcsolatban kérdést intéztünk SzentGyörgyi Albert professzorhoz, aki a következőket mondotta":
~ Otthont kell adni az egyetemen az ifjúságnak. Otthont, ahol testvért és barátot talál, ahol adva vannak azok a lehetőségek, amelyek megmentik a tudományt, megmentik az
életet a szárazságtól. Erre a fiatalságra a jövőben nagy feladatok várnak minden pályán
és minden tekintetben. S ha ma körülnézek, akkor azt kell mondanom, hogy fel kell rázni az
ifjúságot, hogy lásson, hogy megérezze:
mit
hogyan kell és mit hogyan nem szabad csinálni. Az előbbire meg lehet tanítani, mert a fiatalság tanulni is akar, az utóbbira pedig elég
példát szolgálhat a kor, amelyben élünk. Tanítani Hsak úgy lehel, ha a diákság érzi a vele

LUCZA JÓZSEF

való törődést. S ezzel kapcsolatban ki kell térnem arra a kérdésre, amelyet még igen sokszor érinteni fogok, hogy az általam életrehivott
diákegység voltaképpen nem szervezet és nem
diákegyesület, hanem as egyetem családiasságánap kifejeződése. Én sokáig nem akartam
ezzel a nyilvánosság elé lépni, mert minél többen tudnak valamilyen dolgot, annál többen
szeretnek ellenkezni. De az a lelkesedés, amelylyel ennek a tervemnek megvalósítását a diákság fogadta és elősegítette, őszintén szólva
meglepett és igen nagy örömmel töltött el.
Most más nyűgöd tan léphetünk a nyilvánosélé? mi. a tanárok és ők, a hallgatók együtt
vagyunk . , .

50 filléres zongorahangverseny
az egyetemen
Legutóbb Szegeden hangversenyesett Fischer
Annié, akit a hangverseny szünetében felkeresett Szent-Györgyi rektor és megkérte, hogy a
szegedi egyetemen lépjen fel kizárólag a diákoknak adott hangversenyen', amelyre a beléptidij 59 fillér. A kiváló zongoraművésznő
lelkesen csatlakozott Szent-Györgyi Albert tervéhez s ígéretének megfelelően
hangversenyt
ad a szegedi egyetemen. Hat Hétig most Svéd-
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ellen legjobb

a Lcinzinéer-féle

órai

kezdettel tartja

a

jótókonycéln Rádai Imre-estjét, amelyre szeretet*
tel elvárunk mindenkit Jegyek elővételben ®
Thália-papirüzletben (Kárász-u.)
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a kezdetén van, remélem azonban, hogy as év
végére mát kialakul olyan helyzet a mi munkánk viszonylatában, amely alapja lesz a tő*
vábbi munkálkodásnak. Akkor, amikor; már leszűrhetem egy esztendő tanulságait, majd töb;
bet mondhatok erről.
A diákok nagy érdeklődéssel és szeretettel
kapcsolódnak ebbe a munkába, amelynek ati
üjítás jellegét az adja meg, hogy eddig nerá
volt szokás as egyetemen előadni a ma élő
írókról. Maguk a hallgatók is élénk levelezés*
ben állanak az írókkal, ami kétségtelen jele annak, hogy fokozott érdeklődés kíséri az egyetem irodalomtörténeti munkásságát. De bizonysága ez annak' is, högy bár a mai kor, nerá
kedves az irodalomnak, a fiatalságban él a jövő hite. él az a tudat, hogy az elkövetkezendő
kor talán a tudomány és a mű vészet virágzását
hozza magával,
A jövő hite csendül ki Sik professzor szavaiból. Ez a hit az. amely erőt ad ma és Csodákat ad át örökségül a jövőben a világnak
Ez a bit nem engedi, bogy csak egy pillanatra is megálljon a kéz, amely szerszámot, vagy
írótollat tart: dolgozni kell fáradhatatlanul,
megalkuvás nélkül a — jövőért.
Kalmár-Maron Ferenc.

Gyóni-emlékest
a vitézi székházban

Mimmmr

(A Délmagyarország munkatársától) A Vitézi Rend szegedi Zrínyi-Csoportja a Gyóni Irodalmi Társaság közreműködésével nagysikerű
Gyóni-emlékestet rendezett szombaton a vitéKapható egyedül:
zi székházban. Gazdag műsor Keretében eleveL e í n z i n g e r gyógyszertárban nedett fel a tragikus sorsú költő életének egyegy mozzanata, költészetének egy-egy gyöngya Szeged-Csongrádi palotában.
szeme. Az emlékest alkalmából nagyszámú közönség gyűlt össze a vitézi székház nagyterméországban és Finnországban
hangversenyez, ben, megjelent vitéz Silley Antal altábornagy
utána visszatér Budapestre, ahol v á r j a a sze- hadtestparancsnok, Szilágyi Eereng üzletigazgagedi egyetem rektorának értesítését a hangver- tó és még sokan mások.
seny idejét illetően. Ez a kedvezményezés kiAz emlékest műsorát a leventezenekar veszélesíti a szegedi egyetem munkájának terü- zette b~e, majd vitéz Meskő Zoltán székkapitány
letét: nemcsak tudósok és irók, hanem zenemű- bevezetőjében a nagy magyar hősökről szólott,
vészek is szerepelnek az egyetemi „katedrá- megemlékezett Gyóni Gézáról, akiben a katüna'
kon." Nagy távlatokat nyit ez az újítás, a di- eszmény megtestesítőjét látta. Vitéz PottyondD
ákság knltúrigényeinek kielégítését és széle- Károly ny. ezredes, a Zrinyi-Csőport szegedi elsebb alapökrn. helyezni.
nöke mondott ezután rövid beszédet, majd
logh István Bejelentette, hogy a Gyóni Társaság a szombati esttel, mint a többi alföldi vá
Tisztítsa
rosokban,
úgy Szegeden is kibontja zászlaját
meg olykor szervezetét a bélben
Ismertette, högy Gyóni Géza holttestének a ha'
felhalmozódott sok káros salaktól
zassdllítására már megindították
as akciótakkor is. ha nincs székrekedéso.
„Gyóni háborús költészete" címmel olvasott fel
JÓ tisztító
«rf<S2EBI
hashajtó a
vJ**1
ezután Balögh István értékes tanulmányt.
Korényi Livia szerepelt ezután nagy sikerrel.
Gyóni verseket szavalt, majd saját költ®'
Sik Sándor
menyeiből
adott elő. Dr. "Némedy Gyüla Gyó®'
az irodalmi szemináriumokról
szerelmi költészetét ismertette tanulmányába®'
Hasonló újítás az is, amelyről már beszá- felolvasását nagy sikerrel egészítette ki Ho*'
molt a Délmagyarország, hogy Sik Sándor a kits Erszébet, aki Gyóni néhány költeményt
modern magyar írókról tartott irodalmi szemi- adta elő hatásössan. Nagy tetszés fogadta 19*
náriumokra meghívja azokat as írókat, akik- náth Gyula szereplését, aki Fricsay Ferenc
ről az előadás szól. Erről az újításról Sik pro- gorakísérete mellett Győni-dalokat énekelt, Ge*'
fesszor a következőket mondotta:
gely Gergely tanár Gyóni-verseket adott
— Most még csak bölcsőjében ring ez a elő, majd a leventezenekar magyar dalokat 3®
munka. A tervnek megfelelően irtam néhány szőtt- A műsort mindvégig szellemesen kon!®"
magyar írónak, a válaszok nagyrésze már megfalta Veressné ecsedi Csapó Mária. A
érkezett. Mint minden terv keresztülvitelénél, replőket a nagyszámú Hallgatóság meleg®1®
ennél is mutatkoznak némi akadályok, amelyek megtapsolta.
.
nagyrészt a jelenlegi helyzetből adódnak. Az
11
erdélyi irók tekintetében például a közlekedési H o n v é d - t é r i iskolában tantHf"
viszonyok jelentenek némi nehézséget, a többieknél pedig tekintettel kell lenni arra, hogy
Államvizsga. Ingyenes állásközvetítés.
milyen időpontban állhatnak az írók a szege- vizsgaeredmények. Beiratkozás kezdő, h a l a d ó
di egyetem rendelkezésére. A munka még csak beszédiró tanfolyamokra. HONVÉD TÉR
*
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(A Dclmagyarország munkatársától) őszinte
eiker jegyében nyilt meg szombaton délben az erdélyi háziipari kiállítás a Váro»i Zeneiskola emeleti nagytermében. A megnyitóünnepségen megjelent Szeged város társadalmának színe-java és
cs lelkes örömmel szemlélték az erdélyi népművészet szépségeit. A pcmzcti színekkel és a Nemzeti
Munkaközpont jelvényeivel pompásan íeldiszitett
terem ezines, élvezetes látványt nyújtott: a vitrinekben és boxokban felsorakozott mindaz az értékes és nagyszerű erdélyi népimunka, amelyről
s szombati számunkban már részletes beszámolót" adtunk. A kiállítás konstrukciója L a t a b á r Károly
Iparművész, a háziipari központ főtitkárának kitűnő és ízléses munkája.
A megnyitóünnepséget a Himnusz hangjai vésették be, majd a Rákóczi-induló hangzott fél. az
egybegyűlt, nagyszámú közönség ajkáról. < Dr.
R o s t a Lajos, a Nemzeti Munkaközpont szeged1
szervezetének elnöke üdvözölte a megnyitóünnep
cégre Szegedre érkezeit vitéz M é r e y László ny
altábornagyot és a szegcdi előkelőségek lelkes
csoportját.
,Vitéz M ó r c y László ny. altábornagy, az NMh
országos szervezetének társelnöke lépett az emel- •
vényre és elmondotta megnyitóbeszédét. A viszont
látás meghitt örömével köszöntötte Szeged város
minden polgáeát, akikhez a nehéz időkben itt
töltött három év minden gondja és baja ellenéi-e
is szeretet és megértés füzi.
— A mai kiállításra elhoztuk a Székelyföld
íotgos népének kincseit abba a \ árosba, amely a
hontalanná vélt kolozsvári egyetemnek husz éven
át hajlékot adott — mondotta —, majd rátért arra
is, hogy a kiállítás tiszta jövedelmét az árvizká
rosultak javára ajánlották fel. Azok, akik a kiál
h'tást látogatják és vásárolnak, székely kezeke>
jutalmaznak cs szegedi könnyet törölnek l e . . .
A megnyitóünnepség a Hiszekegy hangjai mti
lett órt véget. A közönség szétszéledt a tcrenxbei.
a színpompás, szőttesek, varrottasok, famunkák
1
cserepek és egyéb erdélyi háziipari- remekek kö
eött és ki-ki tehetsége szerint vásárolt
A kiállítás előcsarnokában minden délután á
érakor tea lesz azért, hogy a látogatók csakugym
jól és otthonosan érezzék magukat. Az erdélyi kiállítás egyébként minden nap reggel 9 órától este .
7 óráig nyitva van a Városi Zeneiskola emeleti
termeiben.
Az erdélyi kiállítás ünnepélyes megnyitása után
délután 2 órakor 50 személyes díszebéd volt a Tiszában, amelyen megjelent vitéz nagyselmeczi Mó
Pey László altábornagy, Széchenyi István országDiozgósitási kormánybiztos és sokan mái*>k.
Ebéd közben R o s t a Lajos, a Nemzeti Munkaközpont szegedi elnöke Horthy Miklós kormányzóra emelte poharát, B o d a llákosné, országos alelnöknö felvázolta a Nemzeti MunkaközPont célkitűzéseit, amelyek közölt mint igen fontos, hogy a háziipart' közelebb kell hozza a magyar iparostársadalomhoz.
Az üdvözlésekért Mércy László altábornagy
teeghatott szavakkal mondott köszönetet
..„ Nehéz időket élünk — mondotta pahárkőszöntöjében , Isten akarata és vezetőink bölcsesség
•áegóvott eddig attól a vihartól, amely körülöUü
száguldja be Európa országait. Most nem lehet a/
» feladatunk, hogy egyik, vagy másik oldalon' spekuláljunk: most arra kell törekednünk, hogy bór
tilt hozzon is a jövő, itt ogy orős Magyarország
álljon, mert akkor semmiféle vihar nem fenvegetMost el kell hallgatni a személyi ellentéteknek, hallgatva keli elviselni a kis lemondásokat a
tygy célok érdekében, most pártállásra és feleke| tetre való tekintet nélkül kell összefognia és
^szeforrnia • itt minden magyarnak
Nagyhatású
teazédét Kossuth Lajos szavaival fejezte be Mé
tey altábornagy: várjon még a sajgó kebel és
tárjon még a teljesedést váró kivánság. az idő
behozza a maga gvömcVleselt
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autószervice -állomás?
és iav'tó műhelye
Boldogasszony-sugárut 3. sz. alatt, Hösök
Kapuja mellett.
A Iegfokozóttabb igényeket is kielégiti.
Modern gépeivel minden javítást, stb.
tökéletesen elvégez,
^'őzékeny kiszolgálás.
Szolid árak
Telefon: 29-09.
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tudták, hogy amelyik háztartásban fclvfí
daráló van, ott jobb a kávé, mert mindem
kor frissen darált kávéból készíthetik. Sökar
rájöttek azonban arja is, hogy mindig elő:
nyös, ha a frissen megőrölt" kávé mellett a
kávéfőzéshez megbízható és odavaló kávéi
pótlékot is használnák,
J -I

•

-V

,1828 óta viseli dobozán a ^Lfranck
kávépótlék a megbízhatóság jelét: a kávéi
jlarálót. Azóta - is mindig, mint szemnek
és szájnak kedves, igazi érték szerepel cz a
gyártmány a fogyasztók előtt. És méltán!
Sötétebb színt, kiváló ízt és tökéletes finom
zamatot ad mindennapi kedves kávéitálnnkt
nak a
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KISS
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Tiszában

JUDIT

dzsesszénekesnő és eimbalomvirtuóz szórakoztatja a közönséget
5 órai tea-tancdéiutánok és minden este tánc
Asztalrendelés: 10—44 telefonon.

Hoch Bandi tánczenekara

VASARNAPI KONFERANSZ
HÖLGYEIM Éi> URAIM, tessék csak sietni ezzel
heves vita dűli az .elsőrendűi jelleg fölött és
a vidám farsanggal, nemsokára itt van a böjt
enDek során két ifjú és szenvedélyes hősünk
és nyakunkon a szeszélyes-veszélyes tavasz;
bizony szabályszerűen egymásnak lendült az
bokrétájában ki tudja, milyen virágok nyil®
öltöző viharában. A közelharc azonban nem
nak . . . Színházunk
mindenesetre
lázas
tartott sokáig, rögvest megindultak a békítési
tempóban halad előre, mintha csak
behozkísérletek és még mielőtt nekiültek volna a
nivalója volna. Farsangra még megprezentál
segédurab a bősz haditervnek, az ellenfelek
stílszerűen a Fővárosi Operettszínház .-.zezonbölcsen kiegyeztek, hogy mindkettőjüket jogkezdő » H á r o m huszár«-jávai, sőt hir szegel megilleti a .vezető művésze epitetonja,
rint ezen a héten kétszeri halasztás után
mire ebédidőig elpárolgott a lőporfüst és a
mégis csak sor kerül V á n d o r Kálmán uj
két művész ur nemcsak kibékült, de azóta válszínmüvének, az »A r a n y G r i f főnek ős-,
tozatlanul a legjobb barát is . . .
bemutatójára. A premier kétszeri eltólasáuak SZEGÉNY ZACH JÁNOS felé hullámzik most a
egyedüli oka az a tény, hogy Kardoss igaznemes társulat minden szívverése és együttgató valóságos suttogó baritonná változott és
érzése. A fiatal színész alig utazott Pestre
az ő stílusához mégis a teljes hang tartozik.
nagybeteg feleségének betegágyához, alig válMost már hogy kilábalt az influenza összes
tottak pár szót, amikor a kis sápadt diáklánymellékterményeiből, talán mégis számíthatunk
arca asszonyka behunyta a szemét. Zách Jámajd
Márai
Sándor
százeiőadásos
nos előre érezte a kikerülhetetlen véget, el»K a l a n dójára is, amelynek Rajnay-szereindulása előtt alig tudták megvigasztalni pápét fogja prezentálni, ha lesz ideje elkészüllyatársai És másnap estére itt volt a sürni a szereppel és a betanítással.
göny, amely a tragikus véget jelentette. A
HIR SZERINT még, sőt. a . S z e n t I v á n - é j i
tragikus sorsú fiatalasszony alig volt még IS
á l o m is sorra kerül a közeljövőben, ha a
éves, alig tette le az érettségit, amikor Zách
beavatottak értesülései nem csalnak. Már a
János feleségül vétte és alig egy óv ideális
szereposztás is megtörtént, — Pack: P á l o s
harmóniája után el kellett bucsuzniok egyGyörgy, Titánia: F o g a r a s s y Mária. «—
mástól. A társulat a koszorúval együtt elküldMinden ellenkező hir ellenére a közeljövőben
te megrendült szivét is egyik legkedvesebb
ujabb operaelőadás készül, a tervek szerint a
szinészbajtársa 19 éves feleségének ravataláv B o h é m é l e t * ... .
hoz . . .
MÉLTÓZTATNAK MEG EMLÉKEZNI GÍOVAAPI AZ ELMÚLT HÉTEN beszámolt arról a Konferansz, hogy a nagy jelenet középpontjában a
B r e v i a r i o úrra a felejthetetlen szabadtéri
a méltóságos asszony t á r g y a l á s a állott,
játékok aranjuezi szép napjaiból, _ 8 volt
amelyen többször előfordult egv fiatal szíaz a fiatal olasz tenor, aki Gina Cigna sénésznő, T ö r ö k Rózsa neve is. A művésznő
jourja idején az első dómtéri »Turandot»
hiába várta, nem kapott idézést a főtárgyaKalaf hercegét énekelte. Breviar©
barálásra, felolvasott vallomásában önként montunk nagyon megszerette akkor Szegedet, azdott el mindent, amit tudott Mátyássyné Kláóta már járt egyszer nálunk átutazóban, most
riról. Közben az is kiderült, hogy Török Rópedig jóbarátai meghívták Milánóból egy
zsa egy év alatt igen szép karriert futott be,
hangversenyre. A fiatal olasz tenorista boljelenleg Beleznai-Unger István vezetése alatt
dog örömmel fogadta el a meghívást és hira pécsi társulat legelső énekes primadonnája,
. szerint a koncert után egy estén talán a színaki nemcsak valódi primadonnaszerepekben
házban is fellép . . .
arat
szép sikereket, de legutóbb a »Faust«
VOLT EGY VÉRBELI farsangi jelenet is színelőadásán operisták között Siebelt énekelte
házunk falai kőzött, de szerencsére az égzenszép elismeréssel. Török Rózsa Szegeden végés nem tartott sokáig. A művészurak kőzött
gezte a nyolc gimnáziumot, aztán Ocskayéknél tanult énekelni, ma pedig már pécsi
primadonna. Maga sem tudja, hogyan került
ismeretségbe a méltóságos asszonnyal . . .
KEDVES VENDÉGÜNK érkezett volna Szegedre: D é r y Sári raüvészenő. aki mielőtt férjével, Klamár Gyula kollegánkkal Pestre nem
startolt, a szegedi színház kedves és reA Mindenható faju.umas rendelésdbeti
mek Lipinskaja-haju művésznője volt. Szommegnyugodva tudatjuk, hogy az eszmébati szegedi vendégszereplése ezúttal elmanyi feleség, a drága gyermek és szerető
radt ő i« belépett az influenza-regimentbe. A
testvér,
szegedi deszkák óta elsőrendű sztárrá avanz-ált
fővárosunkban, sőt a filmszerepek után most
Zách Jánosné
öt bivták meg a Kamara Varieté u j kamaraoperettjének. a .Tabáni álonu-nak énekes priszül. Gaubek Ancy
madonnaszerepére. Az első számú sztári siéletének 19. évében, boldog házasságának
kerek utón vannak . . .
7. hónapjában, rövid szenvedés és a halNAGYSZABÁSÚ OLASZ ESTRE készülnek a fildoklók szentségének ájtatos felvétele Után,
harmonikusok. A koncertet 18-án rendezik a
január 30-án délután 5 órakor nemes lelszinházban és főeseményét Verdi emlékének
két Teremtőjének visszaadta.
szentelik. A legszebb olasz áriákat N é m e t h
Szeretett drága halottunkat február hó
Mária. L a c z ó István és C s ó k a Béla énekli,
1-én délután fél 4 órakor helyeztük a
a zenekart F r i c s a y Ferenc vezényli. A mű®
kispesti uj temetőben őrök nyugalomra
sor középpontjában az .Aida* teljes harmadik
Az engesztelő szentmiseáldozatot az elfelvonásának
pódium-előadása
szerepel...
hunyt lelkiüdvéért február S-án reggé)
Nemsokka! később klasszikus hangversenyre
egynegyed 8 órakor fogjuk a kispesti ró-,
is vállalkozik a filharmónia és az értékes
mai katb. plébániatemplomban az Egek
szimfonikus műsor mellett ezen a hangverseUrának bemutatni. — Kispest, 1941. janyen mutatkozik be mint szólista a zenekar
nuár 30. — Lakás: Kispest, Petőü-u. 34.
19 éves kitűnő klarinétosat ifj. T ö r ő k MiMélységes fájdalmunkat enyhíti, hogy An.
hály.
akinek klarinéthangjára már nem egy
cykánk lelke visszaszáll a Mennyekbe.
karmester felfigyelt ..
Zsámbéki Zách János férje. Gaubek Jóm ssef apja, Gaubek József né sz. Dóka Anna
TEGNAP JÁRT le az a nagy érdeklődést kelteti
pályázat, amelyet S z e n t - G y ö r g y i
Alanyja, Gaubek Hermin JuHa, testvére.
bert rektorunk irt t i e®- szegedi diákiüdu'ó
komnonálására. A diákok a náyazátot a leg-

t

Zsámbéki

nagyobb lelkesedéssel fogadták, egymásután
érkeztek he a iőgkülönDosíshb pályamunkák,
hiszen nemcsak az 50 pengő kincséről vau
szó, de a dicsőségről is. Jelentkeztek olyan
ifjú ^zeneszerzők* is, akik még nélkülözik a
kontrapont tudományát és akik a zsűri előtt
— fütyülve fogják előadni pattogó indulójukat. A zsűri nemsokára összeül, meghallgatja
a lekottázott és elzongorázott pályamüveket,
hogy meghozhassa döntését . . .
HA MAR AZUJ ÉLETRE sarjadt egyetemi életűéi
tartunk, arról is be kell számolnunk, hogy a
közeljövőiben a szegedi diákélet — ba átmeneti időre is — elveszíti egyik legagilisabb
tagját, Veress Lászlót, akit Kolozsvárra neveztek ki gyákornoknak a gyógyszerészeti
intézetbe. A szegedi egyetem diákjai nehéz
sziwel válnak tneg tőle, egyik legfáradhatatlanabb és legmegértöbb diákvezető volt . • .
A LEGNAGYOBB BOLDOGSÁGGAL jelenti »
Konferansz, hogy annyi hallgatás és elfelejtkezés után hogyismondjuk, d i v a t b a n v a n
a szegedi föld és a szegedi sziv nagy poétája:
J u h á s z Gyula. Egyre-másra jelennek meg
róla emlékezések és méltatások, sőt — utca.táblák . . . A :.divatból* persze jelentős rész
illeti a- fáradhatatlan szegedi Juhász-muzeumot, amely nem restel fáradtságot, ha egy
egy emlék felkutatására van remény. Legutóbb például az egyik várad i lapban szép
cikk jelent meg a költőről Laekóné dr. Kiss
Ibolya tollából. Nemsokkal később a Juhászmuzeuin kincsei közül egy elsárgult névjegy
került elö, amelyet az egykori orvostanhallgató, — Kiss Ibolyka irt Juhász tanár urnal •
A névjegyen ez állott: .Anna dalosának szeretettel küldi az első tavaszi virágokat, eg?
talán már elfelejtett nagyváradi tanítványa*A Juhász-muzeum lelkes dircetrice tovább nyomozott és nemsokára megtalálta a névjegy
Kiss Ibolykáját, aki azóta orvos Liptó-Szent
Miklóson. Kiderült, hogy az orvos-iró Juhász
Gyula tanítványa volt Váradon és minden alkalmat megragadott, hogy üdvözölje volt ked
ves tanárát, a szegedi költőt I aekoné dr. Kiss
Ibolya most érdekes levelet irt a Juhászmuzeumnak, beszámolt arról, bogy a szlovákiai magyarság között milyen állandó és átható kultusza van a Juhász-verseknek, sm
egy pozsonyi szlovák iró: Emil B. Lukács
szlovák nyelvre fordított le egy sorozat J"
hász-verset . . . íme igy nő a halott költ"
halhatatlan élete . . .
A KISASSZONYRÓL is el kel! beszélni egy töf J
déri történetet. Mostanában feltűnő sok afférja van — az órával. Történt pedig, hogy *
kisasszony édesanyja bejelentette, hogy déulán fél 5-kor el kell mennie hazulról. nii£
visszatér, vigvázzon a házra. Anya és lány*
egyet-kettőt fordult n lakásban, amikor a vidáman ketyegő óra váratlanul és viharosa®
— fél ötöt mutatott. A kisasszony édesanví*
sietve öltözött, búcsúzott és ment. Alig éri
az ajtóhoz, harsányan megszólalt a telefax
Mondani sem kell. a drót másik végén az ifi1*
lovag jelentkezett, hogy a kisasszonnyal
varatlamil és anvai jelenlét nélkül kibeszól'
gessék magukat a leghalaszthatatlanabb t*
mákról . . . • A beszélgetés jó félóráig tartó©
és a kisasszony hálásan nézett fel az órárf<
amely _ f é l ó r á t s i e t v e vidáman ketf*"
gett a falon, hiszen — a n v a m e n t e s s é tette
a levegőt . . . Valljuk he Hölgyeim és Urairt
az é l e t á l o m . . .

ÉBífésjffik. Háztulajdonosok fimrelmábe \
A H. M által elrendelt és a szegedi légolta!©1'
bizottság által engedélyezett

fláz- és szllánkblztos,

valamint szükség gázbiztos óvóhelv-ajtók gsK
tását megkezdtem.
Rend-lést felvés**)
6 A Í L fémíoari vállalat, Zrinvi-n. 10.

A Korzó Mozi r.
szegcdi bej cég az 1940. február hó 10-én
tartott közgyűlésén a részvénytársaságnak

felszámolását
határozta el*

Felszámolóul 3 évi időtartamra dr. K o v á
Sándor ügyvéd, budapesti V. Visegrádi-n.
j.
alatti lakost választotta meg. A K. T. 202
^
bekezdése alapján felhivatnak a
hitelezőkJj
esetleges követéléseiket e hirdetmény köezet ^
tol számított 6 hónapon belül érvénvesitsek-

Korzó Mozi r. t.
& a . D r . Kovács S á n d o r
felszámoló.
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1941 február 2-tö! február 8-ig.
•17.15: Sándor vagy Alexander Felöli? Halász
Gyula előadása.
17.30; Ki a hatszázezrődik?
Rádióélet tarkaestje a hatszázezredik rádióélőfizető ünnepléBUDA FEST I.
se alkalmából. Közvetítés a Magyar Művelődés Házából. Közreműködik: Bulla El ma,
8.00; Ébresztő. Szózat. Hanglemezek.
Dayka Margit, Éhn Marietta. Iloutliy Hnji8.45: Ilirek.
na,"
Kiss Manyi, 'Lengye] Gizi,' "Lenhardt
.10.00: Egyházi ének és szentbeszéd a s árosptajori
Ilona, Simor Erzsi, Muráti Lili, Rácz Vali,
plébánia templomból. A rzembeszéd.t dr.
Somogyi Erzsi, Annia Suli, Simor Erzsi.
.Mátrai G;, uir mondja
Szörényi
Éva, Túray Ida,
Buday Déacs,
11.15: Evangélikus istentisztelet
a
Deák-téri
Eisemann Mihály, Erdélyi Mihály,- Fek'e-e
templomból. Prédikál dr. Ratfay Sándor
Pál, TIosszu Zoltán, Komjáti Károly, id.
püspök.
L-Rabár
Árpád: Lalabár Kálmán, ii'j La12.20: Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés..
taliár Árpád, Mutáliy Antal, Mecseki—Had12.30; Székesfővárosi Zenekar. -Vezényel liajtej'
ív—Solymossy—Vécsei
négyzongorás ja?z
Lajos.
együttes, Palló Imre dr., Pataky
Jenő,
13.G0: Rádiókrónika. Elmondja Fapp Jenő.
PÍubár
István,
Somiay
Artúr,
Sala
Domo13.45: Ilirek,
kos, Tímár József, Uruy Tivaddr, valamipt
.t-t 00; Hanglemezek.
a rádió szalonzenekara, Polgár Tibor ve15.00; Vízkárok tanulsága. Lászlólfy Valdeüjár
zénylésével, Mögyofóssy tangóharmonikáelőadása. (A földművelésügyi minisztérium
zenekar, az Ostende rajkózenekara és Sárádióelöadássorozala.)
rai Elemér cigányzenekara. A keret szö15.30: BESzIíRT-zcnekar. .Vezényel-Müller Kávegét és egyes jelenetéit irta és konferálja
roly.
Kővávy Gyula.
16.30; A táblabiróvilág költője: Berzsenyi, vitéz
20.40: Az Operaház zenekara. Vezényel Fridi FriBodor Aladár előadása.
gyes..
17.00: Hirek magyar, szlovák és ruszin nyelven.
Weidia22.00: Közvetítés a Palatínus-szállóból.
17.15: Honvédmüsor.
ger Ede szalonzenekara játszik.
18.00: Az ifjúság a gyermekért. A Budapesti római katolikus egyházközségek hangverse- r 22.30: A batszázezredik rádióelőfizető megjutalmazása. Köszöntőt mond vitéz Somogyvaiy
nyének II. része. Közvetítés a ZeneművéGyula. Közvetítés a .Debrecen-étterem Hotszeti Főiskola nagyterméből.
tobágyi különterméből. Beszél dr. Legényei
18.45: Február. Babav József előadása.
József.
19.00: Hirek magyar, német és román nyelven. :
3.0.20: Utazások a vörös postakocsin. (Krúdy '23:00: Hirek német, olasz, angol, francia és eszGyula emlékezete). Közreműködik Főidéperantó nyelven.
nyi László és Somogyi Erzsi. Bevezetőt 23.30: Lovászi Ferenc cigányzenekara muzsikál.
mond Márai Sándor. Hanglemezekkel.
( 21.00: Hirek.
\
ao.ao: Sporteredmények.
110.30: A rádió szalonzenekara. Közreműködik:
BUDAPEST II.
Mariay Erzsébet (ének). Vezényel Bertha,
István.
18.30: Olasz századok. A Dugento. irta drGí.40: Hirék,1 időjárásjelentés.
Huszti Dénes. Felolvasás. 19: Hanglemez. 19.39:
G2.00: Közvetítés a Spolarich-kávéházból. Farkas Német nyelvoktatás. Dr. Szenlgyörgyi Ede előJenő cigányzenekara muzsikál.
adása. 20: Hirek. 20.10: Országos Pöstászenckar
Hirek,
német, olasz, angol és francia nyel- Vezényel Eördögh János, 21.10: Miért kell a mai
tÍ3.00:
ven.
nőnek pénzt keresni? Dr. Takaréné Gáli Beatíixe
A dal nagymesterei. Hanglemezek.
előadása. 21.40: Időjárásjelentés.
&Í.00: Hirek,
KASSA
BUDAPEST JU
10—11: Azonos Budapest 1. műsorával. 10-kor
11: Kuríná Süni cigányzenekara. 12.03: "Le-, hirek. 11.05: Százötven év''előtti kassai folyóira*
«rente rádiófélóra. 15.05: A Felten-gyári Dalkör. tök. Dr. Pongrácz Alajos előadása.. 11.20: HangVezényel Kézdi Krén Géza. 18: Tánclemezek. IS lemezek. Operetfrészléték.' ll.'lO: Hirek. 12.íö: A
óra 40: Nagy Lajos elbeszélései. 19: Melles Béía- 21-ik honvéd gyalogezred zenekarának műsora,
Wnekar Vezényel Vlncze Ottó. 20: Hirek. 22.10: vezényel Iladányi Antal. 16.05: A 31-es magyar
ÜgetöversenyeredményeL 20.20; Hanglemezek. 'Pl gránátosok napja. Miskolczy Rudolf előadása, lo
lóra 35: Időjárásjelentés.
óra 25: A világháború dalai. Hanglemezek. 16:45
—00.5: Azonos Budapest I. 'műsorával.
KASSA
V A S A R N A P,
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Egyházi ének és szentbeszéd a Szent 0r&8Ivarénd kassai templomából.
A szentbeszédet
Brezanóczy Pál mondja. 10: Református istentisztelet a kassai református lemplumbok Az t'gyhás.i beszédet Abary István s. lelkész mondja. 11:
Hanglemezek. 11.15: Hirek, beli bcszámolc, "műsorismertetés. 11.35: A magyar farsang. Költemények és hanglemezek. A verseket a kassai középiskolás diákok adják elő. 12.05: Levente félt i a 12 35—00,15: Azonos Budapest 1. műsorával.
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BUDAFEST 1,
4(1.20: Regényes utazás Hátszeg vidékén. l'elb>
vasás.
30.45; A magyar térkép születése. Irta Joos r
Imre. Felolvasás.
32.10: Balalajka-zcuekai',
13.30: Szalonőtös.
15.20: Hanglemezek.
36.15: A görög szobrászát 1. rész. SeU az athéni
AkrcspoIisoH, a p e i t a vész elölt, tvl* úri
Erdélyi G'izflla Felcl-asás,

K E 1 ) D ,

F E B R U Á R
BUDAPEST - í .

10.20: Régi szivek, í égi lelkek. Felolvasás.

Divat tudósi tás. Felolvasás,
Bórsav Pál zongorázik.
Kricsfalvy Margit énekel. zongor akissreUeTs
A rádió szalonzenekara,
ltácz József cigányzenekara.
Mit főzzünk? Háziasszonyok beszélgetned,
Gyermekdélután. Aladdin és a csodalámpa,
Hangjáték. Irta Fáy Anna (Az Ezeregyéj*
szaka mesegyűjteményéből). Vezeti Kilián
Zaltyu. Előadják a gyermekszereplők.
17.15: A szabadidő-mozgalom. Dr, Borbély Mihály:
előadása.
Kálvin-téri református egyházközség
; 17.35; A
hangversenye.
Közvetítés a Kálvin-téri
templomból.
.18.20: Közvetítés . a Gellért-szállóból. IInLczkjj
László tánczenekara játszik.
.19.20: Tanulnak a falu legényei. Közvetítés az ér*
,di népfőiskoláról.
19.45: Az Operaház előadásának közvetítése. —*
Tanhauser. (IT. felv.) Dalmű három feiro-i
násban. Szövegét és zenéjét szerezte Wagncr Richárd, Fordilotla id. Ábrányi K. és
részben Várady S. Vezényel
Berg Ottó,
Rendezte Márkus László.
22.05: Mursi Elek cigányzenekara muzsikái.
23.00: Hírek, német, olasz, angol és francia nveD
ven.
23.25; Szórakoztató hanglemezek,
.24.00: Hirek.
10.45:

12.10:
12.55:
13:3015.20:
15.40:
•16.10:

BUDAPEST 11.
17,30: Ruszin hallgatóinknak. Kovács László
ruszin népdalokát énekel zongorakísérettel. 17.55;
A földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági
félórája. 18.25: Az Operaház előadásának kőzve-*
titése. (í. felv.) üalmu három felvonásban. 19.39;
Francia nyelvoktatás, 20: Hirek. 20.10: Közvetítés a Gellért-szállóból. Mursi Elek cigányzenekara muzsikál. 21: Tarka színészvilág ~ Erdélyben.
Thury Elemér előadása. 21.30: Időjárásjelentés,
22.10; Tánclemezek.
KASSA

10—11: Azonos Budapest I. müsorávaL 10-ki**
hirek. 11.05: Felvidéki turisztika: Téli képek a
Keleti Bükkből Dernői Klekner Emil előadása.
11.20: Hanglemezek. Magyar nóták. 11.40: Hirek.
12.10: .Szórakoztató hanglemezek. 17.55: A földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági előadá*
sa. 18:25: Móryné-Szakmáry Magda énekel, zongorán kiséri Schnndt. Bella. 18.50—CO.lü: Azonos
Budapest I. müsorávaL
S Z E R D A ,

F E B R U Á R
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BUDAPEST I.
10.20: Pillanatfelvételek a Madeira vidékén. Irta
Matolay Tibor. Felolvasás.
10,15: A királyi futároktól a tizfilléres postáig.
Halász Gyula előadása.
.12.10: Hanglemezek.
13.30: A15. honvéd gyalogezred zenekara. Vezé*
n\ el Seregi Artúr.
15.20: 51 agy ar Revü Tánczenekara..
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16.10: Asszonyok tanácsadója. Arányi Mária előadása.
17.1d: Bura báudor cigányzenekara.
16.05: Erdély, hegyei. Dr. Cholnoky Jenő egyetemi tanár előadása
18.35: Holéczy Akos-együttes műsora.
19.20: Godin Imre, a bécsi állami Opera tagja
énekel zongorakísérettel.
19.45: Külügyi negyedóra.
$0.00: Közvetítés a debreceni Csokonai Színházból. Gsókháboru. Operett bárom felvonásban, öt képben. Irta vitéz Vadady Albert
Zenéjét szerezte Fehér István. Vezényel
Fiscber Károly. Rendező Daniss Győző.
3345: Közvetítés az Ostende kávéházból. A Raj.
kók zenekara muzsikál
33.00: Hirek, német, olasz, angol és francia nyelven.
23.35: Tánelemezek.
24.00: Hirek
BUDAPEST H.
18.10: Olasz nyelvoktatás. Gallér
Bonaventura előadása. 1S.40: A rádió szalonzenekara. 19
óra 40: Regényhősök Kolozsvári Grandpierre
Emil előadása. 20: Hirek. 30.10: Ügetőversenyeredmények. 20.20: Mindenből egy keveset Közvetítés az Ostende-kávéházból. A Buttola Ede tánczenekara és a Rajkók cigányzenekara. 31.10: Egy
muzsikus németországi naplója. Ottó Ferenc előadása. 31.35: Idöjárásjelenfés.
KASSA
10—11: Azonos Budapest i; műsorával. ÍO-kor
hírek. 11.05: Utazás a Szepcségen. Schmidt Lehel
előadása. 11.25: Hanglemezek. 11.40: Hirek. 15.20:
Kriszt Klára énekel, zongorakísérettel. 17.40: Szivárvány-est. Jelenetek, dalok és költemények. 18
óra 35—00.15: Azonos Budapest I. műsorával.
CSÜTÖRTÖK,

Vezényel SzöUössy Ferenc. 19.30: Mi minden történt ötven évvel ezelőtt Elmondja a régi idők
krónikása. 20: Hirek. 20.10: Hanglemezek. 21.10:
A fácán ünnepe. Irta dr. Haraszti Emil. 21.35:
Időjárásjelentés. 21.40: Közvetítés a Flórián-'távéházból. Gáspár Lajos cigányzenekara muzsiKál.
22: A rádió szalonzenekara.

10—11: Azonos Budapest L műsorával 10-kor
hirek. 11.05: Szlovák hallgatóinknak. 11.25: Magyar tánclemezek. 11.40: Hirek. 16.15: Hanglemezek. 19.20: A Kassai Szalonnyolcas műsora 20:
Kassai Legenda. Történelmi képsorozat. Irta parké István. A Fro Hungária magyar nők világszövetsége kassai esopprtjinak előadása, 33—00.15:
Azonos Budapest I. műsorával.
F ÉN f EK,

BUDAFEST L
10.20; A görög-római sebészet és a mai kor sebészete. Irta dr. Sattler Jenő. Felolvasás.
10.15: Béri Balogh Adára. Irta dr. Bodnár István.
Felolvasás.
12.10: Ifjúsági Énekkarok.
12.55: Kálmán Mária hegedül, zongorán kísér vitéz Pongrácz István.
13.30: A rádió szalonzenekara.
15220: A Mária Terézia 1. honvéd gyalogezred zenekara. Vezényel Pongrác? Géza.
15.40; Mit főzzünk? Háziasszonyok beszélgetnek.
16.15: Hires kereskedők: Rhodcs Cecil, kisléghi
Nagy Dénes dr. előadása,
17.15: Munkában az erdélyi fiatalság. Hérosz Béla előadása;
17.35: Régi gordonkamuzsika. Kerpely Jenő gordonkázik, zongorakísérettel.
17.50: Sportközlemények.
18.00: Sárai Elemér cigányzenekara
muzsikál,
Vargha Imre énekel.
19.20: Csalódások Irta Kisfaludy Károly. Rádiószinpadra alkalmazta Turchányi István és
Galamb Sándor.
23.00: BESzKRT-zenekar. Vezényel Müller Károly.
23.00: Hirek, német, olasz, angol és francia nyelven.
23.25: Hanglemezek
2-1.00: Hirek.
BUDAPEST II,

FEBRUÁR

BUDAPEST L
40.30: Elsó szerelem. Eartóky József elbeszéléseiből. Felolvasás.
10.45: A nagybányai Pénzverő-utcában. Irta dr.
Incse Gábor. Felolvasás.
12,10: A József nádor 2. honvéd gyalogezred zenekara, vezényel Seregi Artúr.
13.30: Lendvai Jóska cigányzenekara.
15.20: Szórakoztató hanglemezek.
16.15: Ruszin hallgatóinknak. A fiatal ruszin költök u j almanachja. Az összekötő szöveget
Mankovich Mária, a verseket Baleczky
Emil mondja el.
17.15: Hanglemezek.
17.30: Szántóföldi növények kártevői. (A földművelésügyi minisztérium rádióelöadássorozata.)
18.00: Hanglemezek. Magyar nóták és csárdások.
18.30: A magyar baromfi utja a külföldi fogyasztóig. Közvetítés a Hangya kecskeméti baromfi-, tojás- és gyümölcsexport telepéről.
10.35: Az Operaház előadásának közvetítése, l!
Csodálatos mandarin. Táncdráma egy képben. Zenéjét szerzette Bartók Béla. Lengyel Menyhért szövegét átdolgozta, az előadást rendezte és koreográfiáját tervezte:
Harangozó Gyula. Vezényel Ferencsik János. 2. Gianni Schicchi. Vígjáték egy felvonásban. Szövegét irta Forzano G. Fordította és rendezte Nádasdy Kálmán. Zenéjét szerezte Pnedni. Vezényli Ferencsik
János.
20,05: Szép magyar novella. • Kosztolányi Dezső:
Omletté á Wobum. Felolvasás. "
22 35: A rádió szalonzenekara.
2300: Hirek német, olasz, angol, francia w eszperantó nyelven.
23 30: Közvetítés a Valéria-kávéházból. Oláh Kálmán cigányzenekara muzsikál,
24.no- Hirek."
BUDAPEST M,
16.15: TánclemezeL 18: Ango!
& Su Thornssoa .slöádisfc SEÜOs

F E B R U Á R

17.55: Kerpely Jenő gordonkásak, zongorakísérettel. 18.10: Gyorsirótanfolyam Szlabey
Géza
előadása. 18.40: Wagner Bayreutbban. Hanglemezek., 19.40: Csengery Ilona meséi. 20: Hirek. 20
ÓT* 10: Közvetítés a budai Kis Royal-étteremből.
Pertis Jenő cigányzenekara muzsikál. 21: Afrika
nyersanyagai. Csiszár Béla előadása. 21,30: Időjárásjelentés.
KASSA
10—ti: Azonos Budapest I. műsorával. 10-kor
hirek. 11.05: A nemzetiségek iskolái. Dr. Sziklay
Ferenc előadása. 11.25: Hanglemezek. 11.40: Hirek. 15.40: Szlovák ifjúsági félóra. Verne Gyula,
az ifjúság bálványa. Grega Sándor előadása. 16
óra 10: Tánclemezek 16.45—00,15: Azonos Budapest I. műsorával.

Varr A n é n e M kerékpárok

gumik és alkatrészek az ismert olcsó árakban
kaphatók. RÁDIÓK: Philips rádióujdonságok nálam beszerezhetők

Szántó SéndorSfKtSixíS
SZOMBAT,
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10.20: A gyermek hétköznapja. János Alfréd előadása.
10,45: Mit nézzünk meg? A középkori vizöntö edényeket a Nemzeti Múzeumban.
12.10: Csorba Gyula cigányzenekara,
13.30: Hanglemezek.
15.20: Szórakoztató sene. Hangfelvétel
16.15: Épül az uj kassai rádióleadó. Közvetítés
Enyickéröl.
17.15: Rádió postája.
17.40: Hanglemez.
18.00: A táplálkozás időszerű kérdései: Néjjiny
íotanétis disaioőito ideién.

18.30: Pázmán György aongorimk
19.20: A hercegkisasszony. Operett két felvonásban, előjátékkal. Részben Edmund About
elbeszélése nyomán irta Leon Victpr. Zenéjét szerzette Lehár Ferenc. A rádió szalonzenekarát vezényli Marthon Géza. Rendező Kiszely Gyula.
21.10: Elbocsátó szép üzenet. Bevezetőt mond Ottlik Géza A verseket elmondja Tímár József.
22.00: Farsangi tánczene. Közvetítés a Flóriánkávéházból. Gáspár Lajos cigányzenekara
muzsikál, Kékes Irén énekel.
23.00: Hirek, német, olasz, angol és francia nyelven.
24.00: Hirek.
BUDAPEST H,
18.10: A földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági félórája. 19: A Székesfővárosi Tűzoltózenekar. Vezényel Magyar Dénes László 20: Hirek. 20.10: Ügetőversenyeredniónyck. 20.20: Szentgyörgyi vonósnégyes. 21: Egy kolostor Savóvában. Dr. Dénes Tibor előadása. 21.30: ldőjárásjelenlés,
KASSA
10—11: Azonos Budapest I, műsorával. 1.0-kot
hirek- 11.05: Szép felvidéki novellák. Rácz Pá!
elbeszélése. 11.35: Hanglemezek 11,40; Ilirek. 18:
Hanglemezek. 18.10: A Földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági előadása. 19,10 00.15: Azo
nos Budapest I műsorával.

KOZMETIKA
M

faggyuképtés

ségei

rendellenes'

(Folytatás.)
Az ifjúkori akne (pattanás) ai arcbőrben gyorsan keletkezik mint élénk-piros fájdalmas esomócska, melyben hamar megjelenik a geny. E>
vagy kiürül vagy beszárad és a pattanás pár
nap alatt elmúlik, bogy helyette ujak jöjjenek. A
gyomor és béltractus, valamint a belső kiválasztó su mirigyek működési zavarain kivül gyakran
okoz aknát a brómnak és a jódnak belső gyógyszeres alkalmazása, melyeknek ogy része a fagygyuban ürül ki.
Máskor az ifjúkori akne a felnőtt korban, a
20-ik életéven tul átmegy az indurált v a g y beázik
remkedett akne kórképébe. A folyamai lassú;
hoeszu ideig, hetekig, néha hónapokig tart, mig a
csomók teljesen eltűnnek s helyükön besüppedt,
előbb rózsaszínű, majd lassan kifehéredő, himlőszerű helyek maradnak vissza.. Évek folyamán «
bőr valósággal ragyássá válik.
A harmincas években, ritkán előbb kezdődik
az akne rosacea (orr- és arcpirosság) többnyire
ugy, hogy az orr és az orcák bőre hirtelen ro»
hamszerüen kipirul, legtöbbször szeborreés bőrön
bő étkezés, alkohol, fűszeres vagy forró étel fogyasztása után vagy belső kiválasztási mirigyek
zavarai következtéiben. Ez a kipiruláai szak néha
évekig is eltarthat, mig később u gyakori értágnlás következtében a bőr hajszálerei már nem
tudják visszanyerni eredeti szűk voltukat, hanem
állandóan kitágulva maradnak és az arc és orr
bőre a tágult hajszálerektől állandóan zsíros
vagy vörösen lilás lesg.
t . 0,-né.
(Folytatjuk'.}
KfWMFTtKAI ÜZENETEK:
Szomorú awaaony:
szomorkodjon, meri
rendszeres ápolással és kitartással teljesen helyre jöhet archőre. írja meg pontos óimét, hogy lőréiben válaszolhassunk.
Félegyháza, 18: Száraz arcbőre Is oka tehet
ráncosodásának. Használjon nappal is a putter
alá éjjelenként is bőrtápláló zsiroe krémet.
FíMhI leány: Felesleges szőrw'álaitól véglegesen és fájdalom nélkül elektromos epil atlova!
szabadulhat meg.

ftmirikal
citromát
készítményt*
krémek, etejafc pmfesvk
fényróAé .gnwih.
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ÍÁ Délmagyarország munkatársától) Korareggel igy panaszkodott a teje&iáoy;
— Olyan hideg van, hogy még a kutyákat
sem engedik ki!
Bizonyos tekintetben állatbarát kijelentés
volt ez, de azonnal eszembe jutott, hogy nem
fedi teljesen a valóságot. Előző este is »ku t y a - h i d e g t volt, de azért találkoztam két
kóborkutyával. Olyan szomorúan magányosak, elhagyalotlak voltak szegények, amilyen
csak az ember tud lenni n é h a . . .
Mi történik az ilyen elcsavargott, elkergetett, kiűzőit kóborkutyákkal? lSheiipusztulnak, vagy megveszi őket az Isten hidege ebben a kegyetlen téli időben... Bizony, ez
volna a sorsuk, ha nem léteznének meiegszivt'i állatbarátok, akik megmentik és felkarolják ezeket a szerencsétlen kitaszított dakszlikat, pulikat, foxikat és komondorokat s gondoskodnak a sorsukról addig, amíg a pártfogoltak szerető otthonra nem találnak.
lCuttya~tne,nt*etty

Szegedet*

Nem sokan tudják a lelkes állatbarátokon
kívül, hogy Szegeden létezik egy kutya-menhely, ahol kutya-sorsokat igazítanak egyenesbe 'és veszendő kutya-életeket
mentenek
meg. Nemesszívű kutyabarátok tartják fenn
ezt a menhelyet a Kálvária-sor végén, ott,
ahol a villamossínek elágaznak s ahol a körtöltés integet felénk a szikrázó, hideg, téli nap' fényben. Amerre a szem ellát hó borilja a
földet s az apró házak tetejét; csikorgó hóba
mélyed a csizmánk, ahogy a kutya-menhelyként említett házal igyekszünk megközelíteni.
Fakerítéssel határolt telek közepén emeletes épület áll, az egyetlen emeletes ház a
környéken. Téli csönd mindenütt, még csak
egy kutyavakkantás sem hallszik. Talán nem
is jó helyen járunk?
Csöngetésre öreg néni csoszog elő s csak
hosszas tárgyalás után bocsájt be a kapun
Amikor megközelít jük az épületet, csak akkor
hangzik fel a többszólamú kutyakórus a hátsó udvar kerítése mögül.
— Van itt m i n d e n f a j t a
kutya,
k é r e m s z é p e n , — udvariaskodik az öreg
asszony, aki bizonyára kutyabarátot sejt bennem.
A palánk mögött vígan ugrándozik a kutyasereg. Egyik bozontos farkált csóválja és
szopránhangon, hízelgően ugat, a másik mélyen, dühösen és barátságtalanul, a harmadik
félénken, szinte bizalmatlanul. A deszkák között meg-megjelenik egv-egy feketés, rózsaszínes orr és csakhamar bizalmaskodó vak
kantások jelzik, hogy nem gyanítanak ellenséget a jövevényben ..
A tágas, kerítéssel ellátott udvar mögött
dróthálós »futtató« terjeszkedik, itt hancu roznak nyáron az állatok s az épület alsó részében sorakozó ketrecszerű helyiségekben
különítik el azokat. »akiket* ápolnak, vngy
xnegfigvelnek. Az épület felső fblvosóián
dróthálóval ellátott ablakok mögött gömbölyű és kecses macskák nyújtózkodnak a sziporkázó. déli napfénvben.
— N é h á n v m a c s k a is v a n itt —
magyarázza az öreg néni —, a z o k n a k
sem szabad elkóborolni...
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lyet, ahol megbecsülik őket és hűségükéit jó
bánásmódot kapnak cserébe.
— Sok k u t y á t
megmentettünk
in i rn á r . . . — meséli a gondnok, aki hozzáteszi, hogy tulajdonképpen nem illetékes a
nyilatkozattételre felesége távollétében. Az
asszony vezeti a ,kutyabarát
intézmény*
ügyeit, az ő szerelő gondoskodása adja vissza
a kutyák egészségét s kedvét az éleihez . . .
— Vannak még jószívű emberek, akik
megsajnálják az oktalan álhatót s magukhoz
veszik az utcák kis csavargóját — folytatódik
a mese —, de előbb elhozzák ide megfigyelésre, mert nem tudhatják, nics-e valami baja,
könnyen veszett is lehet, különösképpen ebben a nagy hidegben...
AucUá

tikUnett

A legbájosabb kutyatörténet Lurkó löt lénete. Ez csakugyan ugy hangzik, mint egy
szép mese. Még Axel M u n l h e , a legköll'.'.i. ti
kutyatörténetek csuipasziv szerzője is megirigyelhetné . . .
Fekete korcs-terrier Lurkó, olt lakik néhány nap óta — megfigyelés végett — az
. egyik alagsori »szanalóriumszobában«. A zószerszúruot, szabályszerű orvosi segítségben
gondnok előhozza, karjába veszi és szereteltei részesítette. A gennyes sebeket felvágta és
babusgatja. Az okosszemü, soványka, fekete- í kitisztította, bekötözte és két napig otthon
szőrű kutya halkan vinnyog amikor a gond- ' ápolta a kutyát. Csak amikor a Mirizis* cl
nok a nyaksérülését mutatja. Még élesen lát
ntúlt, került Lurkó a megfigyelőbe, cgv kis
szik egy elképzelhetetlenül kegyetlen nyaköv > szanattóriumi ápolásra ...«
helye a fekete szőrcsomók között. Szegény
Szegény Lurkó példája mulaij o hogy miLurkó valami szeges drótból font »nyakövet« k e n gonoszak néha az emberek. Bizónyosa®
viselt a nyaka körül, amikor a történet Axel a" kibírhatatlan kínzások elől kellett elmeneM u n t h e-szerű, nemesszívű orvoshőse ráta- külnie. De Lurkónak szerencséje volt, inert
lált. A kutyabarát orvos — »civilben* kivál" olyan nemesszívű kutyabaráttal találkozott,
sebész — magához vette a kutyát annak el- aki visszaadta hitét az emberekben
lenére. hogy néhány kedves, okos kutváia
(cs. p.)
van már a háznál s lefejtve nyakáról a kin

KENGYELFUTO
Irta; Babay József
__ Jön a kengyelfutó!
Babos Döme ezt hirdette:
— Maga előtt tartja a nagy kalapot, fesafeí
kék nadrág van rajta, kakassarkantyu a bokáján. Jaj, milyen sovány!
A városiba vivő simongáti utcán egyszerre
megteltek a kapuk. A padok, az ablakok. Mindenki látni akarta a messziről vágtató kengyelfutót,
aki fülig porosan, bokáira kakasszárnyat kötve,
szájában sivító nádsippal, végigszalad a városon.
A "poros ut közepén haladt, jobbra-balra lengette az óriás kalapot. Integettek neki, éljenezték,
de az asszonyok csak sopánkodtak.
De azért elhatározták, hogy mindannyian kimennek a piactérre. Hiszen »szenzáció-mulatság«
legyen ott holnapi

Megbarnult már a délután estidő emelgette
fekete kalapját a nyugati határ felől. Tikkasztó
és verejtékes volt az egész nap. Késett az eső,
— akár a kengyelfutó . . .
Mert ez az országutat boronáló különös ember is. aki futással kereste a kenyerét, kétheti
híradás után sem akart megjelenni. Pedig mi.
atádi gyerekek csapatostót vártak a simongatí
hidnál. A kengyelfutó ugyanis rohamlépésekkel
szokott megérkezni a határba azután betrappol
a községházára, kikéri az engedélyt és — fellep . . .
Mindig, mindenhova szombaton érkezett. Vasárnap délelőtt aztán ^kifutotta a kengyelt*. Egy
tucat legény sorakozott fe] ilyenkor a piactéren.
Mindenkivel ötször futotta meg a kört, tehát
n.
összesen tizenkétszer ötször kelleti futnia megállás nélkül, hogy az összegyűlt kiváncsi r.ép
így is volt. Másnap délelőtt, a vasárnapi nagybelehullajtsa kalapjába a tizfilléreseket. A nagy mise után, egyszeribe megfeketedett a piactér
látványosság Után senki sem ódalgott el jobbra, Még Ballonka ur te kitolatta magát háromkerekű
vagy balra ez aztán nem lett volna illő dolog kocsiján, mert béna volt s évek óta ki sem moztiz fillér miatt
dult vasrácsos kapujából. Zsivajos gyürüt font a
Megtörtént ugyan éppen tavaly, hogy Sánta uép a piactér körül. A cementhid előtt gyülekezKutyasacwU,
—
Uutyokictyédiák...
Bükk Mihály cserepes a produkció után meg tek az urak, el jött a volt alispán is. Bőségéé kaakart lépni. De Sáfrány esztergályos ur észre- laplengetéssel fogadták Dolinecz Istvánt, a legA cirmos-cicákról figyelmem ismét a ku- vette az ármánykodást És igy szólt:
népszerűbb városi szónokot, mert ar. ő müve volt,
tyaseregre terelődik. Van közöttük
korcs
hogy van már Kossuth-szobrok is.
—
Ejnye-ejnye.
Bükk
uram,
ugv
látszik
szive
spitzkutya, fehéren hömpölygő kis spitz. pin°A nagy tér szegélyét befonta a nép. Az északi
csi, egyszerű juhászkutya, fürge foxterrier és olyan kemény, mint a fa. amely után a nevét viki tudná felsorolni, helyesebben felismerni seli. Mesterember kegyed, vagy őrménwérü! Meg saroknál állott fel az »Iparoskori Hangdafárda*,
hány féle-fajta? A fajtisztasággal itt tobbnyi- akarja kárositani ezt a szegény ocszágutbolond- Ferely karmester ur vezetésével.
Ugy hozta a sors, hogy az elöljáróság tagjai
. re b a j van, állatszakértő legyen a talpán, aki ját?
— A, á — zavarodott Bükk — távol áll a? valamennyien egy csoportba kerültek. így elkemeg tudja őket f a j szerint különböztetni . .
A hűséges, okos szemek és bozontos kutya- ilyen szándék, az eszem legkisebb ágazatából is, rülhetetlen volt, hogy Sánta Bükk Mihály uram,
tejek mögött megannyi szomorú kutyasors, Csák amikor itt futott előttem, megrémültem tőle. aki tavaly óta sem talált vigaszt az elherdált
Hát nem hasonlít megszólamlásig a boldogult I tizfilléres miatt, ne álljon Sáfrány esztergályos
fájdalmas kutyatragédia rejtőzik...
Kössi Gyurira, aki felkötötte magát Noszlopyék ur szomszédságában. Mert hát mindketten előlA gondnok előkerül s bemutatja a kutyá- szérűjében? Kileli az embert a hideg.
kat. A legtöbbnek már van gazdája s csak át— Jó. Jő, de azért csak nyújtsa ide kegyed a járók voltak . .
menetileg tartózkodnak a menhelyen. Mert
— No, szomszéd — kezdte Sánta Bükk Mihály
igen sokan fordulnak meg ebben az állatba- félbatost?
Sánta
Bükk
Mihály
mit
tehetett
egyebet,
fizeés
összehúzott szemmel nézett az esztergályosra
rát >intézetben- olyanok, akik hűséges háztett. De ott nyomban megesküdött, hogy szán- —, mit gondol a tizfílléremről?
őrzőt. kedves, jó barátot* keresnek Kivá
_ Ha a kengyelfutó u*m győ*' a tizenkét telasutják a kutvát s akkor a gondnok elmegy szorosán ftz°ttéH vissza Sáfrány György észterrálvoe úrral.
géoyt, akkor mit se kap, csak a falusiak pénzé1»b á z t ű z n éz ő b e* ellenőrzi, hogy jó he
Ezen a roggyant nvárdélutánon. már ugy hét S akkor kegyednek se kell fizetni. Bár tavaly is
Ive lesz-e a kutyának Mert az a fontos, hogy
jo helyet, igazi otthont biztosítsanak a sze- óra felé. amikor a szombati hangulat letéteti a győzött . . . De legyen nyugodt, birja az tüdővel,
akár kegyed eszével. Sári molnár adott *Hs1
sorsüldözött* á l l a t o f e a í . Olyan he- szerszámokat. .végre v5a®»ffva vágtattunk elő:
saáHáaL jól evett, jól ivott, jól aludt asawgg*
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fári, olyan erőben van, hogy kifutna ínég Stájerországba is.
— No jó, jó, de azért ne feledkezzék el Sáfíány UÍ- a tizenkét legényről . . . Elsőnek fut
vele a Csányi gyerek. Dongás • valaki az, az tbadtal Aztán a két Ruüneri Aztán a kis Kulor!
Kutor pláne diákfele is Kapósba, tavaly érdembronzot is nyert. Aztán jón még a hét futó, ez
tizenegy az előbbi néggyel együtt s a végén lesz
Pál Feri. A cigány kovácslegény. Hallja, szomszéd?
Sáfrány ur megdöbbent. Ezt még nem hullotta.
Ha így áll a helyzet, akkor befűtötték neked, szegény kengyeles! Már pedig azt elviselni, hogy pz
szűkmarkú gyalázatos keblű Sánta Bükk, „akit;
egy mar a fösvénység, hogy raeginná az .aíjano-'
r á t is, ha ingyen jutna hozzá, hogy ez ne fizessen, azt már nem lehel! Ennek adózni kell! Akármi
történik is, a tizfilléres nem maradhat a böribe!
Kern a!
Háromnegyed tizenkettőt kalapált az apósharang a barátok tornyában, amikor, mint egy 1
idegen látomány, megjelent a kpngyelfutó. Térdig,
érő, szűk kék nadrágot, píros' trikót viselt, flízes
haja a vállát verdeste. Bokáin most is ott csif-,
lógott egy-egy kis kakasszárny, szimbólumaként •
kenyerének, óriási kalapját letette a tér közepére,
meghajolt a piac négy szeglete felé és sorban
kezetfogott a tizenkét legénnyel, akik fehér gatyában, trikóban, meztéláb várakoztak rá. .Sovány aszkéta arcából messze kibukott bajiolt,
vékony orra, egyre nevezett nagy, 6árga fogai
hézagosan sereglettek a beszédet spóroló szájban.
Újra meghajolt, ezúttal csak az előkelőségek felé,
majd felugróit kétszer, hihetetlen magasra, aztán roppant üvöltéssel kiszaladt a tér közepéről.
Kalapját most az urak csoportja elé tette, jelezve, hogy onnét indul s a hatvan kör megállás?
nélküli efutása után itt fog megpihenni.
Dombi biró ur ekkor nagyot kiáltott:
— A tisztáit kengyclfutó ur első partnere fisaDyi Gcrzson.
Csányi Gerzson ottermett, szödelve, pirosan.
A kengyclfutó sovány, csontos tcslc magasba
nyúlt, mint a nyárfa.
A kis, tüdős Csányi-gyerek alig ért a válláig.
Dombi biró ur most összecsapta a tenyerét
& kiáltott:
— Möhét a futási
Nekiiramodtak.
A kis Csányi ugy szedte a lábait, mintha bika
hergelte volna. A kengyelfutó délceg tartással,
honok pontossággal ügetett mellelte és szakadatlanul vigyorgott. Ila a versenytárs nekilendült,,
n kengyclfutó
ugylálszik _ kétszer-háromszor
iieiemártja póznabosszu két lábát a levegőbe és
égy szemernyit már meg is előzi. A negyedik
körnél felriadt a város.
— G'erzson, Gerzson! Ne hagyd a becsületet
Gerzson 3
Gerzson nekilendült. Képe messzevöröslött,
íujf, fujt, köpött is itt-ott — Beke Tóni előtt, biz o n y o s a n köpött, mert szerelmi riválisa volt —„
de hiába . . .
.
Az ötödik kör vége felé kitárt karokkal rohant, de versenytársa megint csak beletaposott "a
levegőbe és kerek négy méterrel hagyta el Gcrxsónt.
•
•
Ám 9. verseny második rész© már feledtette a
vereséget
A nagyobbik Ruttner ügetett a kengyeles
mellett. E-z a barna, híres lábu legény már ravaszabb volt. Szép lassan indult. Aztán neki! Aztán 'újra lassan. Aztán megint hajrá s pár lépéstel le Is hagyta a kakasszárnyas bokákat. Re az
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ötödik körben a kengyeles megiut megtaposta a
levegőt és lehagyta a R ü t t h e r - i i u t , .
Jöhet a harmadik:
Jött is .". .
. . '
* A kisebbik Ruttner. Nagyon-nagyon dühösen.
Három kört olyan sebesen szaladt be, hogy a
kengyclfutó alig tudta utolérni. Igaz, bogy a negyedik körnél kidőlt. Tehát egy kört nyert a kakasszárnyas bokáju. Igen,. viszont ott állott még
kilcn futó! Kilenc! Úristen, még kilencszer öt
Lört kell körüllóbolnia, hogy elvigye a pálmát s
a városka-lakók tizfiüércpeit.
És a végén kivel kell futnia? Pál Ferivel,- a
cigánypatkolöval. Az lesz még csak az ádáz küzdelem!
A negyvenharmadik körnél, amelyet egy hoszszo, száraz bogná'rlegénnycl vitt a kengyelfutó,
kikiáltott a ccmentkidnál: .
— Citromkát! Citromkát!
— IIol a Rák Mári? — heveskedett a jóindulatú gyógyszerész —, citromot a szerencsétlenjének, citromot!
Rák Mári, a piaci eukrostofa, aki emberemlékezet óta ott cs ücsörgött parap'lís sátrával és
csöppnyi sétabotjával a tér sarkán, ijedt rebbcnéssel hozott citromot. De azért erről sem feledkezett meg:
—- Nyóc fillér szentöm. Nem fizeti?
A kengyclfutó hirtelen megállt, kettéharapta
a. gyümölcsöt, a felét visszaadta, a másik felét a
szájába tette. És igy válaszolt lihegve:
— Csak négy fillér édesanyám.
Dörcjcs nevelés.
A vékonyszára legény, aki most versenyzett
vele, hátranézett s látta, hogy a mutatványos lemaradt. Azt hitte, valóban lemaradt. Kedvet kapott erre és ugy kezdett vágtázni, mintha liz nyúl
riadalma szállott volna belé. Am a kengyelfpló
ugrott kettőt, megrázta lompos fejét és utácairamodott A negyedik körnél, cppen a kalapnál, a
versenyhö után kifulladt.
Sem a kilencedik, sem a tizedik legény nem
álta az öt kört, sebességet. Pedig a szegény, hórihorgas, .piros trikós, vándoratléta már kezdett
kidőlni. Cudarul megfuttatták a gyerekek. Feje
lehanyatlott, néha ugy látszott, előrebukik és el-;
terül holtan. Iramlatában fujt, zihált, hörgött,
szeme pillája becsukódott, egyszer meg is botlott
és fantasztikusan hossza karja a főidet súrolta.
Sánta Bükk Mihály meglegyintette Sáfrány
esztergályos ur vállát.
— Tiz fillér? — kérdezte kajánál.
— No várjuk csak meg a végezetit!
Eljutottak a tizennegyedik versenyzőhöz. A
kengyclfutó lábai'szinte uszjak. KalimpáltakRossz volt nézni. De fűtött . . .
"Mindenki sajnálta.
Még négy kör és sorra kerül a legveszedelmesebb ellenség, Pál Feri, a nyulfoga kovácslegény
Blazsó urnái, cigánygyerek volt, az apja hozta
be a somogyszobi erdöbőL Azon a napon patkoltatta hátaslovát Nőttig doktor ur. A paripa egyszerre megugrott. Nosza a kis cigánygyerek, usgye, a nyomába. El ís fogta a lovat Meg is hozta.
•— Tudja mit vajda — mondta akkor a kovács,
a vén cigánynak —, iparost kell nevelni az ilyen
gyerekből.
így aztán ottmaradt,
•— Mi a neve a páráénak — kérdezte a kovács,
amikor a vajda nagy sirással-rivással elbúcsúzott a gyerektől.
, • H á t kezsit csókolom tekintetes majsztrasi
uram, hát csák ugy Pál is", Feri is . . .
így lett aztán Fái Feri az inaskábóL
III.
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Pál Feri aiár készülődött a nagy kalap felé,
ahonnét majd indulnia kell, amikor egy öreg
cigány tört keresztül a tömegen. Egyenesen ki a
térre. És keserves jajveszékeléssel futott Pál
Ferihez:
— Ide ogy sép fiám! Haldoklik az édesanyád
a sobi erdőn, csókollak drága Ferenesem, gyere
a lelkit megmenteni!
A cigány kovácslegény hallva a gyászhírt rá
sem hederített a nevét kiabáló biróra. Az apjára
meredt s azzal usgye, vesd cl magad, hihetetlen
sebességgel iramodott el keletnek.
No most mi lesz?
, ..

Senki se venné jóuéven, ha bárki betolakodnék a megugrott cigány helyébe.
Szétröppent a hir. Sáfrány esztergályos us*
felsóhajtott, nó, hála Isten . . . Aztán rásandított
Sánta Bükk Mihályra. A cserepes viszont elsápadt.' Sőt számolta: a tizenegyedikkel jutja már «
kengyeles az utolsó kört. Ha nem akad még egjf
jelentkező, akkor fizetheti csidén is a drága tia»
fillérest És . . , hogyan fog majd ez a Sáfiáoy
nevetni. A villogó ménkű vágjon abba a cigányba, hogy éppen most viszi az ördög az anyját!
. , Egyszerre csak elveresedett. S ledobta a
bátját Csodálkozó - moraj kísérte hirtelen moss*
dulatuit.
— Én futom a tucat végéti — kiáltotta 6 amikor odaért a kengyeles, melléje ugrott Rohanni
kezdett. A tömeg hangulata egyszeribe felváltó*
dott. • Tapsolni kezdtek.
— Miska bácsi! A becsületért! Ne hagyja ma*
gát.
Nem is hagyta. Erei kékre dagadlak. Hiába,
Pedig futott, futott kegyetlenül.
A kengyeles nyert.
Sánta Bükk Mihályt kocsin kellett hazavinni,
Az igaz, hogy a tizfillérest senki 6em kérte töla.
De soha többé fel nem kelt az ágyból.
Meglátogatta végre Sáfrány ur is.
— Hát — kezdte Sáfrány bácsi és íoült a be*
teg ágya mellé •— szegény szomszéd, mi tagadás,
bár volt azért a futásért . . •.
— Téved kegyed — nyögte konokul az öreg
.cserepes —, mert a tizfilléres mégis megmarad...
Ezzel befordult a fal felé.
Azt mondják, ezek voltak az utolsó szavai.
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Tartós onűolálás,
hatfestés legújabb eljárással
modern k o z m e t i k a
H e i m n é l
Takaréktár utca 8. szám.

Párisir Nagy ttruház Rt.

Szettst! Cseken:es és Hiss°n?ea sarok
ÉLELMISZEREK:
•Kvargli 1 csomag
—22
Libamaj pástétom 1 doboa
—.32
ömlesztett sajt 1 doboz
—.62
Mustár 40 dbg uettő (üvegbetét —.20)
—68
Qroszhal 3 decis üveg (üvegbetét —12) —.92
Oroszhal 1 literes (üvegbetét —.22)
P 1-65
Aszalt szilva negyed kg
—.62
•^togyoróbél negyed kg
—87
Narancs "1 kg
~-83
Mazsola fél kg
F 100
Mandarin 1 kg
P 1.18
Maróm 1 kg
P 1-18
Sütőpor vagy vanilin 3 levél
—.24
Rizspótló fél kg
—44
Levestészta 2 tojásos negyed kg
"--01
Kaiéiba kávépótlék negyedes
Tarhonya 2 tojásos fél kg
—60
Góliát vagy Gyöngyvirág kávépótlék fél t g —.98
Nápolyi vegyes 12 drb
—34
Krémes csokoládé 12 drb
—-2"1
Diaupás csokoládépalack 6 drb
—JM
Cubu dessert 12 drb
—•

SZEGEDI FARSANG. Í94Í
Görbe

éjszaka

Pompás Hangulat, farsangi vidámság, jókedv
Jellemezte a Tisza-szálló kávéházi termeiben rendezett Görbe éjszakát, amelyre a rendezőgárda
összegyűjtötte Szeged bohémjeit Este 10 órakor
már zsúfolásig voltak a Tisza kávéházi helyiségei, főleg az étterem és a télikert, amelyet farsangi pompáiba öltöztettek ezalkalommal és ahol
színes, tarka gomolyagként táncolt, mulatott az
elegáns közönség. Éjfélkor kitűnő műsor emelte
W hangulatot, a színtársulat kiválóságai: Antal
Ha, Fogarassy Mária, Krémer Böske, Nagy Erzsi, Frank Anna, Madarász László, Horváth Jenő,
Ignáth Gyula, Szokoly Gyula, Márky Géza, Solymossy Imre, Pálos György, Balajthy Andor és
Pagonyi Nándor szórakoztatták a közönséget
énekszámokkal,magán- és pár jelenetekkel. A mulatság a legjobb hangulatiban a reggeli óráktan
végződött,

iparos

bál

Sfegy sikerrel tartották meg az iparosESlat az
ipartestületben, amelyen résztvett az iparosság
szine-Java. Kilenc óra után R a i n e r Ferenc elnök az ipartestület vezetőinek kíséretéiben kisérte a fényesen kivilágított és feldiszitett mármányteremibe "a megjelenteket.
Megjelent a bálon dr. P á l f y József poglármester, dr. T ó t h Béla helyettes polgármester,
Sr. T o n e l l i Sándor, kamarai főtitkár és még
számosan.
(Vitéz S f f v e g H Dezső Bélelnék engedélyt kért
a bál megnyitására, R a i n e r Ferenc elnök néhány szó kíséretében a bálát megnyitotta. Az első
bálozok bemutatása következett. Szebbnél-szebb
ruhákban tizenkét pár vonult be, igy történt a hagyományossá vált bemutatás. Az első bálozok ztán
székely táncbemutató következett, amelyet négy
leány és egy legény lejtett. A nagysikerű bemutató után kezdődött a tánc, amely a legiobb hangulatban hajnali 4 óráig tartott

S* TK'báí
A Tisza-szálló ejneleti nagytermében a Szegedi Testgyakorlók Köre tartotta farsangi mulatságát szombaton este. A bál fél 10 óra tájban kezdődött a „Nem lehet as SzTK-val 1;
kukortSáznü' kezdetű Csárdásra. A hangulat
PsakHamaíl legfelső fokra emelkedett és a fiatalság mindvégig a kgvidámabban szórak
aotf.
A táncot a következő párok nyitották ineg :
Tóth Rózsa—Nagy Albert, Illés Magdi—ifj.
Székely Péter, Vigbi Ilonka—H. Kovács József,
Yeges Erzsébet—NeHíj Tibor, Kirchsteier Honka—Napsa István, Újvári Mária—Balogh Imié.
A rendezés nehéz és fáradságos munkáját
as SzTK atlétagárdája végezte kifogástalanul.

A Sxeni

Imre-bál

A forró siker és a diszes elegancia jegyében
sajlott le a Hungáriában a Szent Imre-bál. Ragyogó estélyi ruhák, frakkok és csillogó uniformisok adtak pompázó keretet annak a hangulatnak,
amely a Szent Imre-bálon a kora reggeli órákig
rabul ejtette a bálozókaL
A nyitópárok hófehérrubás, gyönyörű képet
nyújtó ifjú hölgyek sorfala között lépkedtek be a
vendégek. Harsonák jelezték
Glattfelder
Gyula megyésfőpásztor cikizését. Megjelent a bálon vitéz S i l l e y Aliiul ullábornagy, hadtestparancsnok, S z e n t - G y ü i g y i Albert egyetemi
rektor és sokan mások a város társadalmának
vezetői közül.
'A Hungária feldiszitett termeiben kezdődött a
megyésfőpásztor báltnyitó engedélye után a nyitó,
párok tánca, majd a bálelnök jeladására megkezdte a táncot az egész fiatalság. A hullámzó keringők, a tüzes csárdások, a régi békeévek bálidejének boldog, gondtalan hangulatát idézték fel.
Zsúfolásig megteltek a Hungária termei, mindenütt szólt a zene s mindenütt egy gyönyörű,
gondtalan este varázsában táncoltak a párok. A
Szent Imre-bál méltán sorakozik az idei farsang
legszebb, legelegánsabb báljainak sorába.
A nyitópárok sorában az első Szijjártó Petronella és dr. Tézsla József, a hajdani első Szentimrés bál elnöke, aki néhány szóban köszönetet
mondott a megyéspüspöknek á kollégiumi ifjúság iránti jóindulatáért és támogatásáért. Sorban
következtek a nyitópárok közt Deák Margit —
ffbssawöip Eásjlán. Kolozsvári Nóra **

Imre, Kardos Piri — Késői tetváa, Bitó EszÖ — I D É L M Á G Y Á R O R S Z Á G
dr. Tiszavári Ernő, Láng Nelli _ dr. Szolga | VASÁRNAP, 1941 FEBRUÁR %
Gyula, Gőmöry Klári — Lakács Vladimír, Hemnon
mert Erzsébet — Csapó Árpád, Hirsehbticb Valéria — Homoki László, Szolga Teri — Antal ImPölgár György, Damásay Dóra _ Hntter Győr£7,
re, Poberay Györgyike — Papp István, Bokor Simonffy Zsuzsa - Chiovini Károly, Sármásy
Gabi — Czakó Lajos, Tárnok Éva — Rusznyák Gizi _ Sápi Sándor, Hargittay Margit _ Láng
JuErvin, Egert Ica — dr. Rényi Géza, Géczy Mari- László, Verbó Magda _ Péter Pál. Rá/sonyi
J
ka
Popoff Borisov Krnm, Ábrahám Vali — dit — dr. Nóvák.

1941* február hó 5-én, szerdán este háromnegyed 9 órai kezetteí

JAZZ PARÁDÉ

Hungária-kávéházban,

K tagn jazz-zenekar!

Asztalrendelés

a kávéházi

Belépődíj nines.
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főpincérnél!

k
- 1 » A Meteorológiai Intézet jelenti este
I\7
ÍCIQ 10 órakor. I d ő j ó s l a t : Mérsékelt
szél, több helyen még havazás, havaseső, vagy
eső, egyes helyeken ónoseső. Az enyhülés tovább
folytatódik és olvadás valószínű.

HIREK

• • • b h i h i h h

— Újra dr. Széli Gyula lett a református egyház fögondnoka. A szegedi református egyházközség választói közgyűlése egyhangú lelkesedéssel újra dr. Széli Gyula ügyvédi kamarai elnököt
választotta főgondnokká. Elsőizben 1919-ben, tehát a legválságosabb időkben állították dr. Széli
Gyulát az egyházközség világi elnöki székéibe. Azóta bátor helytállással és töretlen hűséggel viseli
a főgondnoki tisztet. Gondnoknak Miskolczy Gyulát választották, aki egyik legöregebb tagja az
egyházközségnek. A most elsőizben választott
presbiterek a mai vasárnapi istentisztelet keretében tesznek esküt, közöttük: dr. Szilágyi Ferenc
MA V-üzletigazgató, Falábú Jenő gimn. tanár,
Tolcsvai Nagy Géza polgári iskolai igazgató, dr.
Csillik Bertalan egyetemi könyvtárnok, dr. Illyés
Tivadar kir. ügyész, Bene Emánuel kereskedő, dr.
Kovács László postatitkár, Bajcsy Lajos körzetvezető, Sztankó József borbélymester, dr. Kalmár
László egyetemi adjunktus, Bándi Lajos ny. MAVfőintézö, dr. Kiss László kir. járásbiró és Lázy
István városi adóellenőr.

— Influenza ellen gyógyszermérgezés
Fürcsa tünet ütötte fel fejét Szegeden az
influenza-fronton. Az emberek — természetes módon — óvakodnak az influenza-megbetegedéstől, de furesa ahogyan
önmaguk
kurúzslásdval foglalkoznak. Valóságos ka*
ruzslási szenvedély harapódzott d az influenzától megmenekülni óhajtók között, a
leglehetetlenebb és legkülönfélébb „megelőző
szereket" szedik, mégpedig mérték nélkül és
kis túlzással mondhatnánk — kilószámra.
Lehet, hogy az influenza elkerüli ezeket az
ön-kufuzslókat, de csak azért, mert
valamennyien, kivétel
nélkül
olyan
súlyos
gyógyszermérgezéseket
kapnak, hogy egy
kis influenza ide, vagy oda már nem is
számít a szervesetünknek . . . A klinikákon
jelenleg az a helyzet, hőgy sokkal
több
olyan beteg fekszik, aki a „megelőző-szerektől
gyógyszermérgezést
kapott,
mint
ahány az influenzás betegek száma. Furcsa
kórtünet ez, helyesebben talán — kortiitt(sfr • • •

Most i s g y ö n y ö r ű d i v a t
k ö t ö t t áruk
LAMPEL é s HEGYINÉL
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— Dr. Rusznyák István professzor előadása
Bécsben. Április első hetében tartják meg Bécsben a nemzetközi belgyógyászkongresszust, amelyen résztvesznek a világ leghíresebb nemzetközi
nevü belgyógyászai. A magyar orvostudományt
nagy kitünletés érte azzal, hogy dr. R u s z n y á k
István professzort, a szegedi egyetem belgyógyászati klinikájának Európaszerte ismert kiváló
igazgatóját meghívták a kongresszusra előadás
tartására. A professzor a legkiválóbb belgyógyászok sorában tart előadást és beszámol kutatómunkájának legújabb eredményeiről. Rusznyák
professzor bécsi meghívása a magyar tudományosság ujabb értékes megbecsülését jelenti
Kapossy Gyula a legényegyletek egyházközségi elnöke. G l a t t f e l d e r Gyula megyésfőpásztor K a p o s s y Gyula püspöki tanácsost a katolikus legényegyletek egyházközségi elnökévé nevezte ki. Az uj elnök kitűnő ismerője az ifjúságnak, több mint egy évtizede vesz részt az ifjúság
munkálkodásában. Az évtizedes munka alatt szerzett tapasztalatait kitűnően gyümölcsöztetheti majd
a legényegyletek egyházi elnöki székében.
— A Magyar Vöröskereszt Egylet házibetegápolási párhuzamos tanfolya délelőtt 10—12-ig,
délután 6—8-ig, február 3-án nyílik meg Jelentkezni lehet a Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület székházában (Korona-utca 18. alatt). Az önkéntes vöröskeresztes ápolónői és a házibetegápolási tanfolyamok már végzett hallgatóit kérjük,
február 4-én az egész nap folyamán saját érdekükben okvetlenül jelentkezzenek a Nővédő székházában, Korona-utca 18.
— Szeged város köztisztasági hivatala folyó évi
február 8-án délelőtt 10 órakor gyepiéri telepén
trágya árverést tar A tteenjvezetőség.
85

— A Baross Női Tábor disztáborozása. Február 12-én este 7 órakor a Baross-Szövetség Női
Tábora disztáborozást tart Budapesten. Megjelenés' diszmagyarban, vagy magyaros ruhában. A
megjelenést február 8-ig kell bejelenteni a szövetség központjánál (Budapest, Muzeum-u. 17.v,
eddig az időpontig kéli jelentkeznie azoknak is,
akik a vasúti kedvezményre igényt tartanak. A
disztáborozást február 13-án díszvacsora követi.
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(Bécsi Vásár)
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1941 március 9-16-ig
Vasúti k e d v e z m é n y ü k
Díjmentes
vízum

Jelentkezési határidő: F e b r , 1 2
F e l v i l á g o s í t á s t nyújts
a Wiener Messe magyarországi kirendeltsége, Budapest, V., Vörösmarty-tér 1, Hamburg—Amerika Lánie, tel. 183-059, a Német
birodalmi vasutak idegenforgalmi irodája,
Budapest, IV., Váci-utca 1—3, tel. 180-229
és az összea IBUSz utazási és menetjegyirodák.
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— A természetes »Fcreno József* kescrttriz
régóla kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és 'annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és azétvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!
N l - P l í l F ű f a M.
Budapesti I. bonvéd
P l t U J t L E J l i hadtestparancsnokság 39377/eJn.
i. 1940. szám alatt kiadott engedélye alapján a

„Honvédelmi

tisjíjcw

utmutaiOIa"

Kapható minden könyvkereskedésben, ára 4 pengő. SIEG RISZT LAJOS könyvkiadó, Budapest,
Ráday-u. 19.
llö
— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten
született 19 fiu és 14 leány. Házasságot kötöttek:
Patkó Lajos és Varga Rozália, Iíaller Jenő József és Szilágyi Ilona, Jáksó László és Sztankoyícs Mária, Kopasz György és Gombkötő Ilona Rozália, Molnár István és Virág Erzsébet, Dér Gyula
és Kársai Rozália, Szulcsán János és Szekeres Erzsébet, Orosz János és Balogi Veronika, Hevesi
István és Király Rozália, Kovács József István és
Kaincz Ida Mária, Bánkuti Károly és Karkus Mária. — Elhaltak: Csermendi István 69, vitéz ördög
József 51, özv. Császár Vincénó 66, Salga István
58, özv. Harnisveiger Károlyné 69, Tkurzó Erzsébet Kata 2 hónapos, Imre Sándor 64, özv. Ilodács
'Józsefné Csikós Anna Terézia 15, Molnár Sándor
67, Katona Szilveszter 19, Kiss Pálné 66, Tóth
Istvánné 83, özv. Balogh Jánosné 79, özv. Ungvári
jVendelné 70, Papkó Lajos 82, Szabó Ferenc 56,
Bubi Jánosné 79, Horváth Istvánné 46, özv. Gerebecz Andrásné 81, Fejes Piroska 19, özv. Hulmaun
Józsefné 78, Mészáros Mátyás 74, Eichner Antalné 72, Szalma Antal 40, Somogyi Irén 26, özv.
Lapping Ferencné 82, Papp Miklós . 1 hónapos,
Szepesi Imre 40, Szabó Ferenc 44, Németh B. Ferenc 1 napos, Zelei Piroska 2 napos, Daróczi Pál
55 éves, Móricz Julianna 54, Csóti Mihály 44, Lűrincz Józsefné 59, Konstantin Mihály 58, Oláh Ágnes 65, Kisspéter Józsefné 76 és Yidacs Mária
(Veronika 1 napos korában.

B l e y e r konyha

132
házias kosztja minőség
Ebédmenü P: f — • P:
1*40.
Csak kihordásra 1 Horthy M.-u.8., t. cm. Tel.: 27 30.
— Magántanári előadás. Dr. Pável Ágoston
gimnáziumi tanár, folyó évi február 6-án, csütörtökön délelőtt 12 órakor »Mátyás király a szlovén irodalombon és népi hagyományban* cimü magántanári próbaelőadását a bölcsészeti kar I. sz.
tantermében (II. emelet 28.) tartja.
— Értesítés. A szegedi izraelita hitközség kullurbizottsága február 2-án, vasárnap este egynegyed 9 órakor a fűlött régi templomban kulturestet rendez, amelyen dr. Silberstein Adolf hódmezővásárhelyi főrabbi tart előadást. Az előadó kitűnő személyére, valamifit az előadás tárgyának
érdekességére való tekintettel minél nagyobb
számban való megjelenést kér a kulturbizoHsági
elnök. A kulturestén;résztvesz dr. Ribáry Géza, a
budapesti izr. hitközség elnökhelyettese is. Belén/tdíí
*f
66
pödij tiiri/**
nincs.
. Uláb Teréz és Fonyó Andrásné szül.
Oláh Mária mélységes fájdalommal tudatják, hogy . forfón szeretett Nővérük

Oláh

A^nes

n y. magán tisztviselőnő
rövid szenvedés után visszaadta nemes
lelkét Teremttyéiék. Felejthetetlen halottunk temetése- U Ló 3-án délután 3 órakor lesz a felsővárosi Gyevi-temetö halottas házabőj* Az engesztelő szentmisét lelkiüdvééri f. hó 3-áu reggel 8 órakor matatják • be a felsővárosi r. kath.
templomban. ; A GYÁSZOLÓ CSALÁD

•v 'f
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m n l M m é s t r l

és a magyar filmért

Az Actio Catholica keretében megalakult Czap i k Gyula veszprémi megyéspüspök elnöklésével
az országos szinház- és filmszakosztály. Czapik
püspök nagyobb beszédben mutatott rá az uj megmozdulás fontosságára. Vázolta, hogy XL Fius
pápa a »Vigilonti eurac enciklikájában foglalkozott a rossz színdarab és film romboló hatásával.
Kifejtette, ma már letagadhatatlan, hogy a szinház és a film a jelenkor tömeghatásának legnagyobb eszköze. Népünket nevelni és irányítani
kell — mondotta a továbbiakban Czapik püspök
— és ezen neveléshez nem elég a templom szószéke és az iskola padja, az egyetem, a rádió és a
politikai megnyilatkozás, hanem ezt a nevelöeszközt be kell vinni a szinház és a film kérdésébe
is. Éppen ezért olyan színdarabokra és filmekre
van szükség, amelyek helyes útra terelik és tartják meg a mi népünket. Nagy kérdés — folytatta
a -püspök —, hogy a közvélemény támogatása nélkül érvényre tudják-e juttatni azokat a kardinális tételeket, amelyekért dolgoznak az illetékes intézmények és koraiányhatóságok. Nagyon jól ismerem a nehézségeket — folytatta —, éppen ezért
minden erőnkkel azo-n leszünk, hogy mindazokat
a tényezőket, akik irányítják a magyar színjátszást és a filmet, valamint minden színigazgatót,
szinház- és mozilátogatót, filmgyártó céget és forgalombahozót, a milliós katolikus tömegek Sorompóba állításával támogatni akarjuk abban az
esetben, ha azok a nemzeti és valláserkölcsi szempontokat tartják szem előtt. Azonban, mivel nekünk mobilizálható tömesek állanak rendelkezésre, sorompóba tudjuk állítani ezeket akkor is. ha
olyant látunk, amelyet a valláscrkölcs és a nemzet
szempontjából kártékonynak tartunk. Tisztnltahb
légkört kell teremteni a szinház- és filnivonalon, —
fejezte be fejtegetéseit Czapik Gyula püspök.

(jyo'nyyök, (ííUecck, kocsány, cs
eyyéb szedayok, uiUadiszek,
yyfatyfoü, uiiáyck, teyotcsób&an
fvaz&i. vátascdck&an

Bahamát
— Bittó János nyolcadik önálló magyar notacstjo. Február 9-en délután 5 órai kezdettel
rendezi Bittó János, az ismert szegedi magyar
daiénekes idei »Magyar Dalnokréta*-hangv<-i
senyét. A hangverseny iránt széles körben
élénk érdeklődés nyilvánul meg, hiszen Bittó
évek óta egyik legavatottabb művelője Szegeden a magyar dalénekiésnek. A fiatal énekes
először 1926-ban szerepelt koneertpodiunion,
ettől kezdve szinte állandó szereplője volt jotckonycélu és népművelési hangversenyeken
abból a meggyőződésből, hogy a magyar dalt
a legszélesebb körökben terjeszteni kell. Énekmestere Kertész Lajos volt, akivel azóta is
állandóan együtt dolgozik. Hét év előtt rendezte első önálló hangversenyét olyan szép
elisniéréssel és sikerrel, hogy azóta minden
évben megismétli önálló dalbokrétáját. Célja
ezeken a hangversenyeken az is, hogy egy kis
daltörténelmet i§ adjon a XV. század magyar
dalaitól napjainkig önálló szereplései mellett
Bittó János baritonszólistája a Székesegyházi
Énekkarnak, az Egyetemi Énekkarnak, sőt végigjárta magyar dallal Ausztriát, Lengyelországot és Magyarországnak csaknem minden
nagyobb városát, sőt községét, faluját. Legutóbb négy izben hivták meg budapesti szereplésre és rádiórellépései is szép sikert szereztek számára. Most ezen a pályán ujabb állomást jelent február 9-iki, Djolcadik önálló
hangversenye.

Francia — o asz — némei — amerikai
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Szetfcdl roluélrolhitlcsönzö Oroszlán-u. 5.
— Magyar ruliabomulató. Folyó hó 6-án este fél.
9 órai kezdettel a belvárosi IíLOSz rendezésében,
a Tisza télikertjében ritka érdekcsségü magyar
és magyaros divatbemutató, illetve ruhabemutató
lesz. A ruhákat mintegy 40 féle változatban és
különböző alkalomra dr. Tiszamarti Antalné országos nevü magyarrulia-tervezö tervezte s a ruhák óriási siker mellett először a székesfővárosban, a Vigadóban kerültek bemutatóra. A bemutató iránt országos érdeklődés nyilvánult meg,
Kassára, majd Ungvárra és Szegedre kapott dr.
Tiszamartiné meghívást, Szegedre Ungvárról érkezik, ahol ugyancsak nagy tetszést és sikert aratott a magyarrahákkaL A szegedi bemutató érdekességét még növeli, hogy a ruhákat teaest keretében a szegedi urilársaság szép leányai mutatják be. s,hogy a bemutatót éjfélntán 2 óráig tartó
farsangi tánc fogja követni. Az est iránt már eddig is igen nagy érdeklődés nyilvánult meg a város egész társadalma részéről és a teaasztalok
biztosítása már igen előrehaladott állapotban vau,
Jegyeket elővételben a Katolikus Házban és a
Tisza irodájában lehet biztosítani
157

T A N G Ó H A R M O N I K A
303
G R A M O F O N nagy választékban
C T C l K I C O hanaszerOzem Yz«q«d, Kcle•ü I E l f ® E®®» men-utca 7. Inqyenez tanítás!

TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat Az értéktőzsdO
irányzata barátságos volt Külső megbízások folytán élénk volt a vételi érdeklődés, árukínálat viszont — különösen az üzletidő első felében — alig
jelentkezett és igy az árfolyamok a tőzsde egész
területén egyenletesen emelkedtek. Bár a vas- és
cukoripari értékek álltak az érdeklődés előterében, de a többi részvénycsoportban is cmlitésreméltó árnyereségek jöttek létre. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 215.—, Kőszén 496.5.
Ganz 26,40, Izzó 196.—, Szegedi kender SS.5.
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. Angol font ——. belga fr. —.—, dán kor. —.—, dinár 7.60—790, dollár 343.00—348.00. francia frank
——, hollandi forint — , cseb-sztovák korona
.
, (20 K-nál nagyobb címletek kivételé*
vet), szlovák kor. 11.45—11.80 (20 K-nál nagyobb
címletek kivételéveti, kanadai dollár 256—300, teva
leu 3.20-3.40, lira 17.40-17.90, aémefc
márka
, svéd korona 81.70—82.70, svájci fr»
79 60—8080.
tr_
PATTANASOK •
SZEPLŐK
ellen b i z t o s és k e l l e m e s hatású a

KERTI-VIRÁG

arckrém.

Gyártja:

12b

TAKATS

ISTVÁN

KIGTÓ-gxógj-íiertéra. Szöged, Klauzál-tér S. Kise Dirid

palota.

A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 78 kg-os 23.90, rozs 71 kg-os 19.90, sörárpa
kiváló 26.80, L r. 25.80, sörárpa 2-1.80, takarmányárpa I. r. 21.60, zab 22.50, tengeri uj 18.30.
Német-francia szakos középiskolai tanár teljes ellátásért és némi díjazásért

házitanító] vagy neveifii
állást vállal. Aj'ánlatokat »Kitüntetéssel végzett* jeligére Blockner I. hirdetőirodába, Budapest, Yarosház-u. 10.
é

Csikágói torménytőzsdezárl&t. Buza tartott
Májusra 81 ötnyolcad—81 háromnyolcad, Juliimra
— Kutyaharapás után törvényszéki epilógus. 75 ötnyolcad—75.75, szeptemberre 76. Tengeri tarEgy 78 esztendős hódmezővásárhelyi napszámos- tott. Májusra 61 háromnyolcad, juliusra 615, szépasszony került szombaton délelőtt a szegedi tör- ternberre 61.5. Rozs. tartott. Májusra 43 ötnyolvényszék B ó k a y-tanácsa elé A 78 éves Z s a r- cad, juliusra 45, szeptemberre 45.75.
k ó Sándorné ellen az volt a vád, hogy augusztus mmmm^mmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmm^rn
S-án nem kötötte meg pocokfogó kutyáját, a kutya M ö s s z e s
szenseahioák
kiszaladt a tanya udvarából és megharapta H a t
n
e
g
s
z
t
tniefise.
l a s i Jánosnét Zsarkó Sándorné elkeseredetten
Modern arcápolás. Biztos hatású arcápolóvédekezett a törvényszék előtt a gondatlansághói
szerek. Púder rouge, hajfesték.
okozott súlyos teslisértés vádja ellen. Hangoztatta, hogy Hatasiné bosszúból jelentette fel. A ta- Fürs* ®ó*f
J*
nuk vallomása után a törvényszék a számos eny- .ELSö SZEGEDI KOZMETIKAI I N T É Z E T E
hitő körülményre való tekintettel megszüntette
Horváth Mihály u, 9 (Széchenyi Mozival
.Zsarkóué cllea1 az eljárást,-. ••
Mfaijbett.) Díjtalan tanácsadó. Telefon 3032.

SPORT

s z í n h á z
P.S

MŰVÉSZET
„Szühlcíés a szerálijbdá"
feüruár 11-en a színházban
Kardoss Géza színigazgató áldozatot nem kiméivé a szegedi operakedvelö közönségnek február 11-én, kedden este mutatja be a m. kir. Operaháznak a teljes elsőrendű kiosztásában a ^Szöktetés a szerélybóU cimü Mozart-operát. Ugyanazok
a szereplők vendégszerepelnek a szegedi színházban, akikkel az Operaházban kerül szinre Mozart operája s akikkel a m. kir. Operaház reprezentálta magát a kultuszminisztérium által rendezett »Pécsi Ünnepi Hetekc-em Az opera főszerepeit
Gyurkovics Mária, Szabó Ilonka, Rösler Endre,
Kóréh Endre és Sárdy János fogják énekelni, akinek legutóbb olyan átütő sikere volt a »Pillangokisasszonyí-ban a szegedi színházban. Az operát
Rubányi Vilmos, az Operaház karnagya vezényli
és természetesen a zenekar a filharmonikus zenekarral lesz megerősítve és kibővítve. Tekintve,
bogy a teljes elsőrendű budapesti szereplők jönnek le a íSzöktetés a szerályból* cimü operára, igy
a helyárakat az eddigi operabelyárakhoz mérten
az igazgatóság egy kissé felemeli. Jegyek 4-étől,
keddtől kezdve válthatók a színházi pénztárnál
délelőtt, de 4, 5, 6-áig a bérlők helyeit a szinház
fenntartja, hogy bizonyos kedvezménnyel bocsássa a bérlők rendelkezésére, igy 7-től, péntektől
kezdve a bérlők által nem igényelt jegyeket is a
pénztár a jelentkezés sorrendjében fogja eladni,
—oOo—
Harmónia
haiíöversenuch
ll-cn Tisza. V. bérlet

WANDA
népszerű kiváló olasz
estje.

LUZZ&TO
hegedümüvésznő

—oO©—
A VÁROSI SZÍNHÁZ HETI MŰSORA:
Vasárnap délután: Csavargólány (Mérsékelt
hely árak).
Vasárnap este: Kék Duna,
Hétfő: Kék Duna (A-bérlet 16.).
Kedd: Az ördög nem alszik (Filleres helyarak)
, Szerda: Kék Duna (B-bérlet 16.).
Csütörtök délután: Farsangi esküvő (Katonaelőadás. Filléres hélyárak).
Csütörtök este: Sárgarigóíészek (Filléres helyárak).
Péntek: Arany Griff (Eredeti prózabemutató.
Premierbérlet 17A.

Amikor két héttel ezelőtt hozzákewftek a
szegedi jégkorongtorna megrendezéséhez, abban a hiszemben tették, hogy egymásután le
léhet bonyolítani a mérkőzéseket Az időjárás
azonbatí
keresztülhúzta
a
jégspogt
híveinek
számítását,
a
versenyt
abba
kellett
hagyni,
pedig
budapesti
vendégekkel
jégakadémiát
műkoresolyázást
is
szerettek volna nyélbeütni. Néhány n a p óta
ismét keményebbre fordult az idő, így vasárnap sok kerül a szegedi jégkorongtorna mdsodik fordulójára,
amelynek keretében
az
SzKE az SzTK-val méri össze e r e j é t A mérkőzés délelőtt fél 11 órakai; kezdődik a Szukováthif-téri
pályán.
—oO«—

Szeged—UTC a Liga-utcában
Miután a Soz^ed-játékosok befejezték előkészületeiket a tornateremben, vasárnap már sor
kerülhet a pályaedzésre. A piros-fehérek az
UTC-vel játszanak a Liga-nteában délelőtt 10
órakor. A Szeged-játékosok délelőtt fél 10 órakor tartoznak jelentkezni Hesset Tibor edzőnél a Temesvári-kőrnti sporttelepen, onnan
mennek át a szomszédos pályára. Amikor a
hivatásos játékosok befejezik edzőmeccsüket
az újszegediekkel, a piros-fehérek többi futballistái tartanak edzést.

A SZÍNHÁZI IRODA HIRBls
Ma délután 4 órakor mérsékelt helyárakkal a
szezon egyik legmulatságosabb és legszórakoziatóbb operettje, a »Csavargólány« kerül szinre. A
legutóbbi felújításon olyan őszinte és kirobbanó
sikert aratott ez az előadás, hogy a szinház igazgatósága elhatározta, hogy közkívánatra újból
műsorra tűzi ezt a remek darabot. Jegyekről ajánlatos gondoskodni.
Ma este, hétfőn é s szerdán este: Kék Duna. Ma
este a pénteki felújításon olyan nagy sikert aratott Strauss-operett, a »Kék Dűnac kerül ismét a
i,játékrendre. A kitűnő operett muzsikáját a legszebb Strauss-keringőkböl állította össze Nagypál
Béla. Az előadás ragyogó, uj díszletek között játszódik le. A több képből álló operett minden jelenete a közönség általános tetszésével találkozott Eddig két zsúfolt báz tomboló lelkesedése
mellett folyt le az előadás a kiváló együttessel,
amelynek élén Antal Ila, Fogarassy Mária, Jurik
Julcsi, Nagy Erzsi, Madarász László, Szokoly
Gyula, Solymossy Imre, Márky Géza, Horváth
Jenő, Juhász János, Ignátb Gyula, Pálos György,
Balajthy Andor és Vámossi Lajos áll. A »Kék
Duna* ma este bérletszünetben, hétfőn A bérlethen (A-bérlet 16), szerdán B-bérletben (B-bérlet
16.) kerül szinre.
Pénteken este: prózabemutató, Vándor Kálmán eredeti színmüve: Arany Griff, Kardoss Géz*
felléptével.
Kedden este filléres helyárakkal a szezon legmulatságosabb zenésbohózata: »Az ördög nem alszik* megy. .Tervek már válthatók.
Arany Grill _ Kardoss Gézával _ Arany Griff.
Pénteken este premierbérletben mutatja be a
jprözaí égyütte* Vándor Kálmán erdélyi vonatkoCfcu szinmüv. Kardoss Gézával a főszerepben.

—

Az egyetemi csapat egyike volt azoknak az
együtteseknek, amelyek m á r néhány nap óta
pályán készülnek a tavaszi idényre. Mivel a
SzEAC vezetősége elérkezettnek látta az időt
arra, högy kétkapusjátékra is kiálthatnak a
futballisták, vasárnapra lekötötte a SzFIE-t.
A játékra vasárnap délelőtt fél 10 órakor kerül sor az egyetemi stadionban-

VASUTAS

verseny kugli pálya
L •• •»•

V e c s e u K á l m í k n korcsmáros.
I
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Különbé járatú utcai bútorozott szoba azonnal
kiadó. Rudolf térl4, II.
emelet

—.

X Vasutas-játékosok hazatérése. Annakidején
megírta a Délmagyarország, hogy a Vasutas—
Zugió-mérkőzésból kifolyólag üat hónapra eltiltották a nyilvános szerepléstől S o ó s t, a p i r o s kékek tehetséges játékosát. A futballistát Közben
áthelyezték Békéscsabára. Most arról értesülünk,
hogy ; Soósnak február 1-ével lejárt a büntetése és
mire az idény megkezdődik, ismét az együttes
rendelkezésére áll. Rövidesen visszajön vidéki
tartózkodási helyéről T ó t h is, a csapat jobbfedezete és B e r d e , a vizipólócsapat középfedezete.
X Honti-Herbich visszaamatörizálási kérelme.
H o n t i - H e r b i c h Imre, a Szeged volt futballistája visszamatörizólási kérelmet nyújtott be
a DLASz-hoz. A kérelem elihtézésének most már
nincsen akadálya és mihelyt az amatőrzsüri összeül, Honti ismét amatőr lesz. Hontinak ez már a
második kérelme; az első kérését annakidején elutasították, mert jóllehet, régen nem szerepelt a
piros-fehéreknél, de betegsége alatt táppénzt élvezett. Ugy értesülünk, hogy Honti az SzTK-ba
megy, anyaegyesületében fog futballozni.
X A Szeged kiadta Gyarmatit. Tekintettel arra,
hogy G y a r m a t i n a k ,
a Szeged j'átékosának
február 15-én lejár a visszaamatörizáláshoz szűk
séges várakozási ideje és a futballista Budapesten a BVSC-ben óhajt szerepelni, a piros-fehér
egyesület kiadta a sok éven volt kitűnő és lelkes
szegedi játékost a budapesti vasutascsapatnak.
X SPORTEMBEREK BESZÉLGETNEK . . .
Két szegedi sportember találkozik az utcán és
a következő párbeszéd folvik le közöttük:
— Jössz vasárnap korcsolyázni?
— Megőrültél? Ilyen hidegben!
— Hát hová mész?
— Eutballmérkőzásre..

Kétszobás modern lakást keres május l-re
nyugdíjas házaspár. —
Közvetítőt
díjazunk
Molnár. Újszeged! F ő
fasor 24b.
2 szobás modern lakásomat elcserélném
1
szobással. Modern 10

Bútorozott tiszta "szoba
azonnalra kiadó tanu- Egy szobás modern la
lónak • reggelivel. Ne- kást keresek május 1ére: Csendes 5.
mestakács u. 30.
Egyszoba.
elöszobá?
Belvárosi földszinti lakásából szobát fürdő- garzonlakás irodának,
rendelőnek, lakásnak,
szoba használattal kiadna jobb urinőnek, — bútorozva vagy üresen
Jelige: Belváesetleg kettőnek magá- kiadó.
nyos úriasszony. Aján- rosban
latot: Úriasszony jeligére a Délmagyarország Kétszoba. nagy Pallos
ballonos összkomfortos
kiadóhivatalába.
lakás kiadó. Erzsébet• Elegánsan
bútorozott rakpart 4. II. em. márszoba fürdőszoba hasz- cius l-re.
nálattat.
kapukulocsal 2 szobás lakás
kiadó
kiadó azonnalra is — március l-re. TudakoHorthy M. u. 6.
zódni Tápéi u. 7a.
Különbé járatu elegán
san bútorozott,
erké- Üres szoba kiadó. Horlyes szoba kiadó. Tisza váth Mihály u. 9 szám,
félemelet 1 ajtó.
Lajos körút 52, II. 5.
Szép bútorozott szoba
egy. két úriembernek
azonnatkiadó. Deák F.
Különbejáratu bútorozott szóba kiadó magányos urinőnél. esetleg
teljes ellátással tisztv.
vagy nyugdíjasnak: —
Kellemes otthon jeligére.
Különbejáratu bútorozott utcai kis szoba féregmentes. kapukulcscsal kiadó.
Tud házmester. Vitéz n 29 sz.
LH

vasárnaptól megnyílik.

1

APRÓHIRDETÉSEK

U. 18.

SzEIC—SzFiE az egyetemi stadionban
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X Vétójog a játékvezetőkkel szemben. A JT felhívta az NB-egyesületek figyelmét arra, hogy a
játékvezetők elleni vétójogukkal február 9-i.g éi
hetnek. Február 9-ike után beérkezett vétót nem
veszi figyelembe a Játékvezető Testület.

Vasárnap: Sihl—SrfK
teghorong-találKozo

hegedű-

Jegy kapható Délmagyarország jegyirodában.

DÜCMXGYXRÖESZKG
VASÁRNAP, 1941 FEBRUÁR 2-

MÁJUSRA KIADÓ
lépcsőházi L etn. S utcai szoba és mellékhelyiségek; jelenlert állapotában irodának, átalakítás után
modem
lakásnak. Szeged legszebb helyén. Csekonics
utca 1.
221
Május
l-re,
esetleg
előbbre is keresek 1
vagy 2 szobás komfortos lakást, lehetőleg a
Szentgyörgy utca nagykörút és Kossuth Lajos
sugárut keretén belül:
Jó fizető jeligére a kiadóba.
A Szegedi Népbank Szövetkezet Széchenyi tér
12 sz. alatt épülő bérházában 1 szobás garzon, 2—3 szoba hallos
LAKASOK
üzlethelyiségek központi
fűtéssel, állandó melegvízzel, légvédelmi óvóhellyel 1941 május l-re
kiadók.
131
Elcserélném háromszobás modern szegedi lakásomat hasonló, esetleg kettöszobás budapesti lakásra. Cím
a
kiadóhivatalban
megtudható.

Margit utca,
Polgár,
vagy Báró Jósika utca
környékén szárax raktárhelyiséget, vagy ennek megfelelő
ndvarl
szóba, konyhás lakást,
keresünk: Raktár jeligére a kiadóba
Kiadó modern lakás, 3
szobás komfortos vagy
1 szobás, konyhás és 2
szobás garzon
Szentgyörgy u. 12.
Kétszobás emeleti lakás
előszobával, mellékhelyiségekkel, viz, géz.
villannyal kiadó, Petőfi sugárut 79
Keresek
belvárosban
vagy közelében modern
4 szobás magasfőldszlntes vagy elsőemeleti lakást májusra: Komfor
tos jeligére.

IGAZOLVÁNYKÉPEK
sürgős esetben 16 perc
alatt készít Kozó fotó.
Mikszáth Kálmán n. 13.
8 drb gyorsfénykép 76
fillér.
Felvételek este
is készülnek.
Stoppoitassa ruháit a
»Budapesti« kézmüszövönél. Eredeti gyári
beszövések. Üzlet: Hági sörkerttel szemben.
M Á V . háztél házit
forgalom Hgyoököégfi
BMtorszalIrté*
helyben vidéken
üápkeetlkkál *
Fuvar felvételi wodtL
Kölese* Htea 1*.

Azonnali állandó
OTTHONI
MUNKÁT
kaphatnak
neocalapozást és befűzést (filé)
Májusra kiadó Fodor- tudó nők. A munka átvehető Párisi kőrút 1.
utca 10 alatti
trafil
a
helviséoe Érd. Hung;. i sz. alatt, lehetőleg
déle'őtti órákban.
140
n a Edénvházban.

D É L M X G Y A K Ö k S Z X G j Mlnueaes fözőuő jelent(bejáró is lehet)
VASÁRNAP, 1942 FEBRUÁR 2. kezzen
hosszú bizonyítvánnyal
Mars tér 5.
HA RENDES ÁRON AKARJA ELADNI HÁBejáró házvezetőnőnek
ZÁT VAGY FÖLDBIRTOKÁT, ÜGY BÍZZA
ajánlkozik jő családtól
MEG ANNAK ELADÁSÁVAL
való intelligens középkora leánv megbízható
minden tekintbeu:
Jő
gazdasszony, jeligére.
«<l
§£

m

H é u r n é

K M, i n g a t l a n i r o d á i át
HORTHY 31, UTCA 2 SZÁM. (KalturpalotáuAI.)

iladő háztelkek, családi
és bérházak
HázteJkek körúton belül 5000 P-U51 oO.ÜÜO
P-jg. Adómentes családi ház, 2 szobás lakás,
kert, vízvezeték Felső városon 6200 P. Magasföldszintcs ház 4 lakással, vízvezetékkel Brüszszeli-körutnál 7800 P. Csinos családi ház 2
lakással, kövezett utcán, Mátyás-templom közelében 12.500 pengő. Emeletes ház 2 és
1 szobás lakásokkal Mars tér közelében
16.000 P . Családi liáz 3 szobás lakással kerttel, vízvezetékkel, kőrútnál 10.000 P. • Családi ház 3 szobás lakással, minden komforttal,
kerttel belvárosban 23.000 P. Családi ház 4
szobás lakással, minden komforttal, kerttel
belvárosban 24.000 P. Családi ház 5 szobás
lakással,, minden komforttal, kerttel, f a - és
fémipariskolánál 30.000 P. Úri ház 6 szobás,
komfortos és 2 szobás lakással, kertfel. Boldogassabny-sugárutnál 42.000 P. Bérház, üzlet 2X2, fürdőszobás, 10 x l szobás lakással évi
2800 P jöv. 26.000 P. Bérház belvárosi piacnál
üzletekkel, 2 és 3 szobás modem lakásokkal
52.000 P . Bérház 3, 4, 5 szobás komfortos lakásokkal, pince, kerttel, városháza
mögött
60.000 P. Belvárosi bérház üzletekkel 2. 3, 4
szobás modern lakásokkal, pince, kert, 10.000
P évi jövedelemmel 120 000 P. Ujszegedi villák, gyümölcsösök, szöllő és szántóbirtokol-:.
'Alkalmi vételek.

M é z e m é
HORTHY M. UTCA 2. SZ. ("Kulim-palotánál)
Mosogatóleányt felvesz
Kalánka cukrászda, —Rudolf tér 6 sz.
Fehérnemű varrónőt ön
állót elsőrendűt keresek. Rottenbei"gné fehérnemű szalon, Lőw
Lipót n. 9.
Gyakorlattal biró izraelita nő laeres elhelyezkedést gyermekek me'lé: Németül beszélő jeligére.
Gyenge tanulóknak .gyakorlott. lelkiismerete*
correpetálás
jutányosán. Feketesas u. 13j I.
emelet 1.
G'yerniekszerelő,
megbízható. jólfőző mindenest felveszek.
Horváthné, Hullám u. 8, I.
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MOTORKERÉKPÁROK
segédmotorok speciális
javítóműhelye
Fekete
motorüzem, Tisza Lajos körút 39. Brucknervasudvar. Tel. 15—13.
151
Tanuló felvétetik Kecskeméti István uriszabónál, Kossuth L. sugárut
27 sz.
'
2 kocsis,
szorgalmas,
gazdaságba
felvétetik
Petőfi sugárut S-t. Jelentkezés délelőtti órák
ban.

Reszeldvágas
I . E 0 J 0 B 6
r c w h 6 n s i
Kossuth Lajos sugárut
34 szám.
148
ii
i•
MegjbiZhaló üg*os fiút
tanulónak
felveszek.
Győri Béla müórás -—
Szeged. Klauzál tér 2.
Házmesternek evermeí
felen házaspár felvétetik. Tistto 1. '<j> k.icl

63 Ü zárn.

Perfekt irodai gyorsirónőt vagv férfit keresek ügvvédi irodai —
gyakorlattal. Telefon:
23-77.
Keresünk azonnali belépésre a füszerszalcmában lehetőleg jártas
keresztény.
komely,
óvadékképes urat (lehetőleg nyugdíjas is),
felügyeleti! revizori és
raktárnoki teendők ellátására.
Az összes
személvi adatokat, eddigi alkalmaztatásokat
és referenciákat tartalmazó kézírásos ajánlatokatDiszpozirióképes jeligére a kiadóba
kérünk.'
Irodai gyakorlattal ren
delkezö, gyorsan és jól
számlázni is . tudó őskeresztény tisztviselőt
azonnali belépésre felveszek. Élőbben! alkalmaztatásokat és személyi adatokat tartalmazó írásos
ajánlatokNagykereskedő' jeligére
a kiadóba küldendők.

KrSZOLOALóNÖT
felvesz Lucza kelmefestő, Rákóczi-tér. 155
BüRVAGó SZÁRÁSZT.
I. OSZT. TÜZÖNÖT
és cipészmnnkásokat I.
oszt. férfimunkára felvesz a Szegedi Cipészipari Szövetkezet. Kossuth Lajos-sugárut 34.

Takarítónőnek ajánlkozik rendes fiatal
aszszony 7-től 2-ig. Tóthné
Somógyitelep 6-os utca
214 sz, a.

y StNöm-féTe Míírd sshnsit örömet,
a tulajdonosnak öröuiSfl kívül iöreclelmet
releiit
m

6&UHI«HJU SEESÍD

m
Kossuth Lajos s.-ut 14
ZONGORA
pianirió, harmónium ol
csó áron. Kedvező részlet. Csere, vétel. Olcsó
bérlet Dr. gebökné zon
gbratervnei. Petőfi sugárut 13.
143

Ház eladó, esetleg félrész.
Kossuth Lajossugárut 7. Tud. Rényi
Dezsőnél.

Egy világoskék bálimba és egy gázresó eladó. Boldogasszony sugárut 20. Csiszárné.

Elköltözés miatt Vajda
ü. 41 sz. ház eladó.

Ford Eifel autó 53C0
km. futott, eladó. Tisza
Lajos körút 59a.

ALKALMI OLCSÓ
HÁZ VÉTELEK!
Adómentes jövd 2 em.
szép_ u j bérház 8% tiszta jövedelemmel 5(5.000.
Adómentes 3
szobás,
fürdőszobás uri uj magánház 11.000 P. 'Másik
3 szob.. fürdőszobás uj
ház 10.000 P. 2 szob. uj
ház 0000 P. Másik 5000
P. Megvehető LÁZÁR
iroda. Attila u. 5. 307
4 házhely eladó Újszegeden, 430 n. öl területek Magasfekvésü, ta
lajvizmentes. kövesutUáí. Érdeklődni Bognárnál. Szöregi ut 4 sz.
Bérbevennék Fodor telep v. Turjánba magánházat május l-re Nyugdíjas jeligére a kiadóba.
Elveszett egy
fekete,
nagvszőrfl kutya. Pajti
névre hallgat/Megtaláló vagy nyomravezető
jutalomban részesül. T,
Párisi körút 17. Telefon 31-20. .
Vennék készpénzért 3—
4 szobás kertes magánházat Tigvnökök kizárva> Bálás. Tisza Lajos
körat 62.
Veszek: tizedes mászat,
ócskatériát. törmeléket,
kétkerekű kézikocsit —
Háztulajdonos, Vásárhelvi sugárut 105 (Fodortelep.)
Cimbalmot vennék bérbe. esetleg házhoz mennék gyakorolni: Cimbalom iriigére kiadóba.
Veszek férfi, női, gyermekruhákat. réniségeket stb. Csebő, Attila u.
8 szám.

QDW*V€Ttt
Motorkerékpár 350 cm®
eladó.
Cim: Székely
fényképész. Széchenyitér 2a.
UJ «s h a s z n á l t

Tixag&a
Oáron
LL
AT
vvairolonk'
„H8HGYB" 305
ffitéi Farkas Irtsef)

To'iüzem, Mérei u. 7.

Tolofon t a p - m
EGÉSZEN MODERN

Eladó gyalupad, kerekszék, egyéb
szerszámok, kézi kocsi, mosószék. Zákány u. 30.
KÖNYVVÁSÁR
f e b r u á r 15-ig
TRAUB
könyvkereskedésében.
Klauzál tér 3. Kiss Dávid-palota.
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Eladó 1 keményfa ágy
betéttel, matraccal, éjjeliszekrénnyel,
gyermekágy, asztalok, székek. függöny rudak, író
asztal, konyha kisszekrény és több
minden.
Szent István tér 5, cm.
balra,
Eredeti Brendorfi 6
személves, 4 drb
magvar perzsa összekötő
és 1 tavaszi női kabát'
alkalmi ftron eladó —
Báró Jósika u. 21, földszint 4.
Takarmánvkrumpli eladó. Férfi kerékpárat
vennék. Szent MibáíyUtca 4,. szijgvártó üzlet.
Bőröndót vagy
szekrénykoffert. körülbelül
85 bosszút veszek. Jelige: Hibátlan kiadóba.
100-as
MOTORKERÉKPÁR
eladó, vagy pedig nagyobb motorért elcserélhető. Vajda utca 18.
152
Régi fajta
ebéd'őkredenc. asztal, rézágy eladó. Mikszáth Káímánu. 12.
Larnpart fürdőkád, cserép- és kaíorkályba és
egy öreg ebédlő bútor
eladó. Cim: Fuksz, —
Deszk. V. u. 29.
Uj, lapos és
féderesparasztkocsik
eladók,
Gyenesnél. Kossuth L.
sugárut 68.
350 cm. jókarban lévő
üzembiztos
motorkerékpár eladó. Érdeklődni Sándor u. 10, I. em.

VESZEK
mindenféle gumihulladéebédlő, kerékpár, Sin- kot, autógumikat Rókavarrógép, bálószo- u. 9, üzlet.
15
§era, Wertbeim
kassza
eladó.
158 Írógépek, egv talponál- Motorkerékpár
ló hajsza ritogép eladó. Tríumpb 260-as, 3600
Veszek zálogcédulát és km-t futott Boross Jómindennemű
használt zsef u. 1 1
tárgyat, bútorokat stb*
! .o&koSzinbprger, Mikszáth K. Olcsón eladó diófa íróutca
11.
311 asztal könyvszekrényÚjszeged legszebb henyel kombinálva Somolyén Népkertsor 7 sz. Rádió 3+1, 2+1 eladó. gy jtelep II. u. 21.
150 n. öl villatelek és Róka u. 1. Házmester265 n. öl
villatelek nél
Eladó: férfi, női télirégi házzal. 115 n. öl
balját. Ugyanott házivillatelek régi
házzal Egy fiatal farkaskutya
várrónö felvétetik. - eladó.
Érdeklődül eladó. Katona utca 20 Sziv+rvúiiv utca 5C- ajtó %
ugyautU

|

&oimg«n! ®!íé* g
berotvák, kések
nagy választékban kaphatók, azok köszörülését, javítását felelősség
Eoo mellett vállalja
F r á t e r műköszörűs
Mlkstíüi Sálain o. 5.

i A"
iéi®

Báli
hanguiatsapka s
a legszebb kivitelben kapható a készítőnél
ouftrffu Józsefnél
Feketesae ntea 13.
Egy alig használt széles ablakra való csipkebetétes grenadin szfór
hozzávaló
függönnyel
és
drapériával.
egy
ágyra
való grenadin
ágyterítő és rézkarnis
eladó. Fodor utca 4 —

i a

VESZEK
szépirodalmi 'és tudományos könyveket pengős,' félpengős és Tolnai lapokat, újságpapírt 20 fillér kilóját.
GRÜNWALD
könwkereskedés, Hortbv'M. u. 2.
141

raióvmfir
Félholdas kertembe felest keresek
konyhakert, virág és gvümőles
termelésre.
Újszeged.
Tusnádi ut 6 szám.
Feleséget keres belvárosi, önálló iparos, középmagas 20—30 éves
barna, gazdálkodó leánya személyében. Vá• laszt teljes' címmel —
Gondtalan
megélhetés
jeligére.
Teljesen egyedülálló —
idősebb urinö párezer
pengővel keresi hozzáillő tisztviselő ismeretségét házasság céljából
55—65-ig jeligére.
Istállók kiadók. Pulczu. 23.

'Antal-

FAÉPINCÉT
MEGNYITOTTA*
Kérem a régi verlft
szíves pártfogását
FERENCÉ JÁNOS
fakereskedö, Oroszlán?
utca 6,
149
Jutalék ügynök, ki Ssogeden és környékén
szerkereskedőlojö dolgozik, adja bő e&méti
Mellékcikk jeligére ®
kiadóba.

3 drb 6 hónapos malacok, egy 400-as keltetőgép és nád van eladó.
Krachlusz, Kecskéstelep.
Jóforgalmu fűszeredet
italméréssel elköltözés
njiatt azonnal is átadó.
Levélbem megkeresést:
Régi üzlet jeligére a kiadóba.

Bríláü

Magányos aö isgyeaa
lakhat csekőy maxikSr
é r t Jelentkezni Otha-i
"om vl 18. öav. Ungáí"
né.
AHandő foglalkozással!
biró 90 éves
saeréay
iparos szeretne megiemerkedni ' egy 20—54
éves növel
házasság
céljából. Kalandvágyók
kimélienek, választ £
kiadóba: Farsangi ismeretség jeligére. Csak
komoly levelekre válaszolok.
Kedden induló aatóhoa
társat keresek, érdeklődni telefon 14-87, hétfőn.
Magányos nö
vagyok,
lakásom van, szeretnék
magamhoz venni egy
nyugdíjas, egyszerűbb
igényű hölgyet. Cimem:
Hunyadi tér 17 sz. —
Lackner Rezsöné.
Magányos asszony saját lakásán elvállalna*
idősebb nyugdíjas embert vagy' nőt gondozás
céljából, ha beteg ápolnám: Pontos cimre válaszolok jelige.
35 éves nö házvezetőnőnek ajánlkozik magányos r.Öh5z vagy férfihez: Szerény jeligére.
Megismerkednék 35—40
év közötti férfivel, szóra
kozás céljából: Magas
jelige.
Egy kis iskolásleányt
kisleányom mellé polgári iskola közelébi
LAKÓTÁRSNAK
teljes ellátással felveszünk. Érdeklődni Londoni körút 13. I. em. S.
ajtó. d. u. 2—4-ig. 142
Husz pengő
futaimai
kap a mult hétfőn elveszett barna
szövei
megtalálója. Ringéi, Somogyi u. 22.

L É G O L T A L M I
szakember vállalja gyárak, üzemek és
házak légoltalmi ügyvezetését Jelige:
Jókarban

magánLÉGö.

levő

fűszeriiz'et berendezés
eladó. Érdeklődni lehet dr. Kemény László ügyvédi irodájában, Szent István-tér IÁ
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Szerkesztésért és kiadásért felelj

Berey Géza

főszerkesztő,
a Dclmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat R t
ügyvezető-igazgatója.
—oOo—
Szerkesztőség: Szeged, RudoJf-tdr A, f. ertu — Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 18-06.
Kiadótulajdonos:
Délmágyarország Hírlap- és Nyomdavállalat ÍR
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógépén
Szeged, Kálvária-utca 14., telefon 10-84.

