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A kormányt kövessük!
' A n t a l István igazságügyi államtitkár örökigazságu szavakkal figyelmeztette a nemzeti közvéleményt azokra a veszedelmekre, melyekkel az átalakulás ütemével elégedetlen elemek
kockáztatják a nagy nemzeti érdekeket A kormány nem a legyőzés, de a
meggyőzés, nem a megsemmisítés, de
az alkotó erők összeegyeztetése utján
valósítja meg a korszerű reformokat,
— mondotta az igazságügyi államtitkár Gyulán —, nem azt akarja, hogy
bukások és összeroppanások, hanem
hogy nyugalom, béke éa harmónia
kisérjék az alkotó munkát
Ez az elgondolkoztató figyelmeztetés annál megszívlelendőbb, mert a
magyar közélet jelenségeit egyre inkább szeretnék zavarni olyan tőrekrések, melyek csak azért szitanak
tlégedetlcnséget, hogy annak förgetegével dagasszák kalózlobogójukat Az
ülégedetlenség baktériumaival szeretnék megfertőzni a felelőtlenség lézengő ritterei a magyar közélet tiszta
levegőjét s ezek a bacillushordozók
ma szinte egyetlen veszedelmei annak a nyugalomnak, békének és harmóniának, melyet a világtörténelem
legszörnyüségesebb krizise idején is
meg tudott teremteni és meg akar
védeni a ynagyar kormányzati politika ereje és bölcsesége.
Vétkes kétlakiság teszi veszedelmessé azokat a kártékony ambíciókat, melyek az elégedetlenség mesterséges ködében keresik a maguk érrényesüíésének útjait Mert nincs bennük annyi bátorság, annyi becsületes
nyíltság s annyi egyenes kiállás, hogy
szembe merjenek helyezkedni a kormányzati politikával. A maguk számára biztosítani akarják a kormánytámogatás kényelmét és pozícióját s
ezzel együtt az elégedetlenség szitásának könnyű népszerűségét. Amikor
közéleti pozíciókat kell halmozni, amikor az egyéni érvényesülés útjait kell
szélesre taposni, amikor a maguk,
vagy hozzátartozóik exisztenciális célkitűzéseit kell megközelíteni, akkor
félléglával verik mellüket harsogván
politikai megbízhatóságukat, de ugyanakkor sanda tekintettel vesznek számba minden elképzelhető fordulatot s
válogatás nélkül melegítik fegyvereik
vasát minden tűzőn.
Az ő támogatásuk nem növeli, de
fogyasztja az erőket ÖK a kérlelhetetlenek, az üldözők, szenvedélyük a
közéleti parforce-vadászat.
Fegyverük a hang, vértjük az engesztelhctetlenség s közéleti fejvadászatukkal két
célt szolgálnak egyszerre: egyíciől el
akarják terelni a figyelmet arról,
hogy kik voltak és honnan jöttek,
másfelől a felkorbácsolt szenvedéllyel
vágnak le és szúrnak fel mindenkit,
aki tisztább célok felé tisztább eszkötökkel igyekszik. S amig a kormánypolitika s a kormánypolitikának minden exponense szinte áldozatos, önemésztő kiállással védi a töltést és
emeli az ostromlott vár falait, ők a
békét és harmóniát teremtő munka
legzajosabb megzavarói, mert sivárságuk alkotására képtelen, viszont
mohóságuk irtózik a tétlenségtől. S
igy nem marad más számukra, csak
az, hogy hangosabbak legyenek az alkotó munka vigasztaló zajánál s frázisaik tulüvöltsék az igazság zengését
Ebben az országban nincs. már. el-

lenebbnek lenni, mint amennyi keménységet és elszántságot a kormány
mutat s a kormánypolitika megkíván,
lenzék. Ezekben a apokaliptikus idők- — ez a receptjük, ez a harsonájuk,
ben minden magyar erő önkéntes szol- vélt népszerűségüknek ez a forrása.
gálatra jelentkezik a kormány honvé- Nekik nem elég a törvény szigora,
delmi munkájában s mindenki tudja, nem elég a törvény végrehajtására
érzi, vallja, hogy a magyar erőknek hivatottak hűsége, nem elég a rend,
és magyar lelkeknek egysége ötvöz- mely tőlük is beilleszkedést követel,
heti csak össze azt az egyetemes és — ők a maguk szenvedélyét léptetik
töretlen helytállást, amire ma a nem- elő törvényhozóvá s a maguk türelzetnek szüksége van. Ellenzék nincs, metlenségét nevezik ki a törvény
csak ezek a valóságos, belső, titkos egyetlen autentikus értelmezésének.
erők tevékenykednek s a /gyorsabb Közben egymással versengve magasztempó* sürgetésével szítják az erőt talják a kormányférfiakat s a kormálaszló elégedetlenséget Nincs az mánytámogatás salvus conductus-ával
az árverési hiéna, aki nem tanulhat- portyáznak a felelőtlenség gyepüin.
na tőlük tullicitálásban. Mindig töbEnnek a kétlakiságnak véget keli
bet követelni, mint amit a kormány vetni s véget kell vetni azért, hogy a
az ország érdekében valónak tart, min. kormánypolitika hűséges harcosainak
dig intranzigensebbnek lenni, mint útját ne állhassák el demagóg fegyelamennyit intranzigenciát a nemzet ér- mezetlenségükkel A n t a l István igazdeke megkíván, miDdig engesztelhetet- ságát kell valóra váltani s A kor-

mánytámogatás díszétől meg kell
fosztani azokat a piromániákusoKat
akik szavukkal magasztalnak, de esc
lekedetükkel gáncsolnak, akik tapsolják a hatalom urait, de hangban (
lélekben már azokhoz csatlakozna
akik eljövetelét türelmetlenségük !<•
és fékezhetetlenségükkel akarják gyorsítani. Meg kell szűnni minden pár
küzdelemnek — hirdette meg az iga,
ságot A n t a l István —, ám elsi
sorban annak a láthatatlan
küzdelemnek kell megszűnni, mely a fal
kon belül folyik a kormánylámogata
becsületes hűsége és a kor -ánytámo
gatás elégedetlenei között s annak a
bűnös kétlakiságnak kell véget vetr
mely a kormánypolitika sáncai ni
gül terjeszti kifelé az elégedetleas.
get s erősiti vele azt, amit leghangosabban éppen terjesztői bélyegeznek
meg, — a hamisítatlan és hétpróbák
destrukciót,

Megkezdődtek az előkészületek
a nagy tavaszi offenzívára
Áz EgyesGlí-Államokban elrendelték a tartalékolok behívását — Tangerbe irányuló fegyvercsempészéssel Anglia megsértette Spanyolország semlegességét

Carmona portugál államelnök és Salazar miniszterelnök látoga*
tést tesz Madridban Franconál
A tavaszi előkészületek határozzák meg a mostani események vonalát és a kommentárok hangját.
A harmadik háborús évben kétségtelenül olyan események készülnek
a tavaszi hónapokra, amelyek méreteikben s jelentőségükben túl fogják haladni az ú j világháború eddigi eseményeit is. A nemet termelés
rendkívüli arányokban indult meg,
at átcsoportosítások ntán nj és
új
csapattestek állanak készen,
ugyanakkor Washingtonban közleményt adtak ki arról, hogy az
USA és Anglia vezérkari főnöksége közös Csoportot állít fel, hogy a
két ország háborús erőfeszítését
összhangban biztosítsa. A közös főnökség főhadiszállása Washingtonban lesz. Résztvesz a bizottság munkájában Ausztrália, Holland-India
és Kina is. Arról nincs hír, nögy
milyen együttműködést határoztak
el Moszkvával és milyen közös lépést szándékoznak kidolgozni a
várható tavaszi nagy német offenziva ellen. Ugyanakkor ismét előtérbe kerül a Földközi-tenger keleti és nyugati medencéjének kérdése
is, ahol ugyancsak az események
továbbfejlődését várják. De legutóbb élénkebben felmerült Svédország szerepe és helyzete is. Stockholm felé Berlin ismételten erélyest
figyelmeztetéseket intézett.
Berlinben a szombati sajtófogadáson egy külföldi újságíró kérdésére
kijelentették — adja hírül az NST —,
hogy megfelel a valóságnak az a hir,
miszerint Benőit Mecen francia államtitkár napok óta Németországban

tartózkodik és megbeszéléseket folytat
illetékes tényezőkkel a Németországban dolgozó francia munkások ügyében. A megbeszéléseken jó eredményt
értek el. Elhatározták, hogy háromnégy német városban politikamentes
szervezeteket állítanak fel, amelyek
ellátják a francia munkások gondozását. Jelenleg párezer francia munkás
dolgozik Németországban.

A féli háború
A keleti front képére még mindig a nagy hideg és a kemény hófúvások nyomják rá bélyegüket.
Berlinben ismételten
kijelentik,
tavasz előtt már nem lehetséges,
hogy a szovjet nagyobb jelentőségű
hadászati eredményeket érjen el.
Ugyanakkor Moszkvában is szükségesnek tartották figyelmeztetni a
nyilvánosságot, hogy a kegyetlen
tél a szovjetcsapatokat is sújtja. A
rendkívüli kemény hideg ellenére a
front teljes hosszában állandó élénk,
ség tapasztalható. Egyszer itt. máskor ott látszik az elhárító harcok
súlypontja. Az is kitűnik a német
jelentésekből, hogy az utóbbi elhárító harőok és sikeres ellentámadások során a német közlemények
sokkal .több szovjelhalottat jelentenek, mint az összeszámlált foglyok
száma. Szombaton például Csak az
egyik szakaszról 18.000 halottat jelent az OKW. Igen heves küzdelem
folyik a Ponec-medencében, ahol
Timosenkó különleges erőfeszítéseket tesz. bogy megközelítse a Dnyepert, közelebbről Dnyepropetrovszk
térségét. Megélénkültek a harcok a

középső artvonalon Is, Charkovtó
Kurszk térségéig, itt nagyobb szovjetcsapatot zártak körül a néme
ellenakciók. Északabbra ugyancsa!
hoves harcok folynak az Iliaen-tó
tói délre és északra, elsősorban Ve
likije Lukitól keletre és délre, vala
mint a vjazmai térségben, attól ke
letre és délre, Roszlavitól keletre
valamint még tovább Brjanszktó
keletre eső térségben. A Donec-me
dence mellett a szovjet láthatólag r
moszkvai arcvonalon és Leningrá >
felszabadítása, vagy legalább is i
vasútvonalak birtokolása érdekébei
fejt ki erőfeszítéseket, míg az 010
tói rendelkezésére álL A szovjet ú
hadosztályokat vet a küzdelembe
de ugyanakkor különleges felszere
lésű új német hadosztályok is ér
keztek az arcvonalra, amelyek visz
szavortek minden támadást, sőt he
lyenkint sikeres ellentámadások;,
is indítottak.
Libc
Északafrikában, mint ahogy eioiu
látható volt, változatlan egyenes vo
nalbau folytatódik Rommel offenzíva
ja. A tcngelycsapatok tul jutottak
Dzscbcl-dombokon, ahol Auchinlcd
nem tudott megállani és igyekezett fő
erejét lehetőleg harcok nélküJ kim
teni a szorítóból, hogy az egyiptom
határ felé keressen védhető állásoka
valószínűleg abban a vonalban, ahon
nan novemberi offenzívája kiindn1
Láthatólag gyors visszavonulást rer.
delt el a főerők megmentésére, ez-'
kerüli továbbra is nagyobb harcok
ugy látszik, hogy csak hátvédeket '!>
gyolt a visszavonulás
fedezés

Az amerikai tartaEékosok behívása
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Stockholm, február 7. A Német
TI jelenti: A newyorki rádió szerint
Roosevelt
elnök
elrendelte
azoknak az amerikai
tartalékosoknak n behívását, akiket eddig még
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Roma, február 7. Az OFI jelenti:
A Popoto di Roma barcelonai levelezője szerint Carntona
tábornok,
portugál államfő és Franco tábornok spanyol államfő
Madridban
találkozik még február 15-ike előtt.

M
és

kaphati.

Carmonát

elkíséri

Salazar

minisz-

terelnök is. A tudósító hozzáteszi,
liogy a Carmona—Fran'éo találkozó a jelenlegi körülmények között

Ugyanakkor megkezdték a britek Tobr*k védelmére valé berendezkedést,
mert arra számítanák. tu>gy talán mraismctlödik itt a tavalyi oslrom.

Eqyiptom
Genfből jelenti ae NST: Amerikai lapok kairói tudósítói kénytolenek bevallani, hogy Nahasz pasa
miniszterelnöki kinevezésekor Alexandriában

és Kairóban

tüntetések

zajlottak le. A tüntetések az angol
hadsereg ellen Irányultak.
Az NST istanbuli jelentése szerint
Faruk király — mielőtt megbízta volna Nahasz pasát kormányalakítással,
levelet intézett a pasához, ebben rámutatott Egyiptom sulvos helyzetére és
arra. hoay az ország megmentéséhez
nos férfiura van szüksége, aki vállalja a felelősséget. Nahasz pasa válaszlevélében először "em vállalta a kormányalakításra vonatkozó megbízást.
Mint mondotta, nem akar hozzájárulni a válság előidézéséhez. A válság
feidézéséért különben lemondott elífd;'"» okolta.

Portuaália és Spanvolorszáa
Madridi mértékadó helyen Kijelentették _ táviratozza az NST tudósítója a spanyol fővárosból
, hogv
S a l a z a r portugál miniszterelnök és
darmona államfő néhány napon belül
látogatást tesz Spanyolországban. A
lortugál államférfiak látogatását arra
használják fel. hogy tárgyaljanak a
két ország közt fentálló kölcsönös
reg nem támadási szerződés kibővítéséről.
Vichyből jelenti az NST: Az
utóbbi napokban ismét felvetődött
.17 a bír, hogy Pétnin államfő találkozni fog Frankóval, a spanyol
államfővel. Szombaton illetékes he-

lyen kijelentették, Hogy ez
alaptalan.

a

hír

Sinaapor*
Singapore Ostromának első szakasza kezdődött meg akkor, amikor a
japán erők felvonultak a Maláj-félsziget déli végén. Az első szakaszt heves tüzérségi tüz nyitotta meg, napok
óta szakadatlanul szólnak az ágyuk.
Nyilvánvaló, hogy mielőtt a japánok
hozzákezdenének a közvetlen és tényleges ostromhoz, állandó tüzérségi
tűzzel >puhitjók meg® a védők állásait.
Az angolok is ugy vélik, hogy a japánok rohama nem sokáig késik, mert
a japánok meg akarják előzni a trópusi esős időszakot,
Tokió szombati jelentése szerint
számítani kell arra, hogy a közeljövőben ujabb nagy tengeri ütközetre kerül sor, amely arányaiban hasonló lehet a Makásszár-szorosban lejátszódott tíznapos iskagerraki® csatához.. Az
angolszász
flottához
csatlakozott
ugyanis a megmaradt holland erő és
Wavell most mindent cl akar követni,
hogy a tengeren megakadályozza, vagy
késleltesse a japán akciót HollandIndia legértékesebb szigetei, Jáva és
Szumntra felé.
Lisszabonból jelenti az NST: az
amerikai National Brondcasting Corporation szombati hire szerint ujabb
japán csapatösszevonások történtek
Johoreban. A jelentés közli, hogy Singapore ostromának hetedik napja heves
tüzérségi párbajjal kezdődött. A japán
nehéztüzérség Singapore. külvárosait
bombázta.
Tokióból jelenti az NST, hogv Surabaya és környéke ellen végrehajtott
japán repülőtámadások azt bizonyítják. hogy a hollandindiai szigetvilág
felett a japán légiflotta uralkodik. A
japán légierő különben most főként
arra törekszik, hogv Singapore repü
iőtámaszpontjait megsemmisítse
és
ezzel mintegy előkészítse az általános
nagy támadást

igen
nagy jelentőségű
lehet
az
lbér-áUamok
magatartásában
a
mostani világháború
szempontjából.

— Az északi aJovunalSzakiiszon a
nemet csapatok több vállalkozása sorari súlyos és véres veszteségeket okozlak az ellenségnek és elpusztítottak
nagyszámú ellenséges harci állást. A
karéllai arcvonalon német és finn lécihadcrök sikeres támadásokat intéztek
a Murman-vasut vasúti berendezései
ellen, valamint az ellenség baraktibor»i elten 4 tegnapi naDon saiát vesz-

Egy fontos helység elfoglalása
e keleti fronton
Berlin, február 7. A Német TI
jelenti! Fqy megerősített német
zászlóalj február 3-án a keleti arcvonal déli szakaszán két szovjetezreddel vfvott elkeseredett hartí ntán
elfoglalt

egv fontos helységet.

Több,

mint 500 bolsevista Halottat találtak
a harctéren. (MTI)

hogy az angolok Tangerben nemcsal
nem tartják tiszteletben a spanyol szu^
verénitást, hanem titokban rendszeí
resen juttatnak hadianyagot a tengerszorosoknak ebbe a hadászatilag fontos városába, hogy adott időpontban
felhasználják e/.oket a fegyvereket:
Biztosra veszik, hogy a Repulsc angol vontató Tangerben ismert hajó
Már sok ilyen veszélyes dolgot hozott
oda. A szerencsétlenség helye közeié'
ben megtalálták a brit konzulátusnak
szánt futárzsákot, amely a fegyverekkel együtt érkezett Gibraltárba." (MTI))

Szigorú fakarthossági intózkedfó
a talpbőrgazdái hodás lerín
Budapest, február 7. A hivatalos
lap vasárnapi száma közellátási miniszteri rendeletet közöl a lábbeli
gazdálkodás
terén
életbelépte!) nda
szigorú takarékosság
érvényesítéséről.

A rendelet értelmében a falpbőrkeroskedők talpbőrt súlyra való tekintet nélkül csak a rendelet függelékében megállapított
nagyságú
és
alakú idomok szerint kiszabva szol-

Vigyázat

f

A Darmol hasnapót utánozzák. Ügyeljen, mert mlnde"
tablettán a „ D A R M O L "
szónak é s T alakú bevágásnak kell lenni. Kimondottan
eredeti csomagban kérje.

dSGESX

teség nélkül 34 szovjet repiilőgénet
lőttünk te, vagy pusztítottunk cl a földön.
— Északafrikában a kelet felé való
előretörés során elértük Ain el Caza.
látt. Német harci repülőgépek támogatták a szövetséges csapatok üldözd
harcait és Marsa Matruhtól nyugatra
bombáztak ellenséges anyagraktárakat. Egy német buvárnaszád Kircnaika előtt megtámadott egy angol hajókaravánt és egyik torpedója célba talált

A escnvlesóceáni háború nemesal
lélektani, hanem gazdasági, politikai hatással is van Portugáliára!
A délatlantaióccáni és esendesóccáni portugál gyarmatokra nehezedő
állandó veszély nagy méltatlank"dást indezett elő Lisszabonban, sőf
angol-portugál összotfizést is ok<V
zott. Lehetséges, hogy a bejelentetf
találkozó
hangsúlyozni
kívánja
Spanyolország és Portugália szellemi cs politikai szolidaritását (MTI1

Angol fegyvercsempészés Tangerben
Madrid, február 7. A Német TJ jelenti: A Tangerbe irányuló és most leleplezett angol fegyvercsempészés nem.
csak Spanyol-Marokkóban, hanem a
spanyol fővárosban is nagy felháborodást keltett. A lakosság körében, de
kormánykörökben is rámutatnak arra,
hogy angol repülőgépek és hadihajók
ismételten megsértették Spanyolország
semlegességét. Azt a lényt, hogy egy
angol hajó nagymennyiségű hadi- és
propagandaanyagot próbált csempészni egy spanyol kikötőbe, hivatalos körökben is bizonyítéknak tekintik arra,

Német hadlfelentés
Berlin, február 9. A véderőföparvu snokság közli:
— Keleten nagy hidegben és hófnráhok közben tovább folytatódtak a
harcok. A középső arcvonalszaknszon
két szovjet hadosztály nagyobb csapatait körülzártuk és szétzuztuk. Ennek
során 15 ágyút, valamint 14 géppuskái
és gránátvetőt zsákmányoltunk. A legutóbbi két hét harcaiban csak az egvik
hadsereg körzetében 80 páncélos kocsit. több, mint 300 löveget, ezer géppuskát és aknavelőt, valamint több,
mint 400 gépkocsit és 850 szánkót zsákmányoltunk vagy semmisítettünk meg.
Az ellenség sok foglvon kivül több.
mint 18000 Halottat vesztett.

nem hinták he, A háború
tartamit*,
rn hívják be őket, és a háború befejezése után még hat hónapig
kell
szolgalmak.
(MTI)

Hétfőn temetik
dr. Turóczy Mihályt
(A

Délmagyarország

munkatár-

sától) Turóczy Mihály halála általános részvétet keltett városszerte,
ahol páratlan megbecsülésnek örvendett. Példás házasságát nem áldotta meg gyermekkel az ég, de talán ezért vett fokozott mértékbon
részt minden karitatív mozgalomban feleségével, Körössy Máriával
együtt, aki Körössy István hajdani
szegedi rendőrkapitány leánya, Turóczy egészségügyének lelkes gond
viselője volt. ezidfí szerint maga ís
súlyosan beteg.
Turóczy 1929. őszén inont nyugalomba, attól kezdv'é alig-alig foglalkozott közügyekkel. Tagja volt
a törvényhatósági bizottságnak s a

gállalhatnak
ki, A kereskedő Csat
több utalvány
beváltása, esetén ndi
hat ki talpbőrt vágás
nélkül
egy
csíkban, de ez esetben is az idomok
előzetes lerajzolása
szükséges.
Ha

a talpbőr! felületéből a szükséges
idom nem telik ki, úgy a talpbőt
nagyságára vonatkozó
szabályok
változatlan megtartása mellett kei
darabban

is

kiszolgáltathatja^

i kísgyűlésnek is, de ritkán szólal!
fel. Legfeljebb akkor hallatta a szavát, ha a szivéhez nőtt földbérlő
közönségnek a várös kenyerét biztosító rétegnek, kellett az érdeleit
védeni.
Tudta, hogy gyenge lábon áll al
pgészsége, ennek megfelelően is élt;
óvatosan, okos józansággal. A hét
elején találkozott egy városi főtisztviselővel, pki ugyancsak kiveszi részét a mai idők fokozott tempót
diktáló izgalmas munkájából.
— Látod — mondta neki jellegzetes mozdulatával —, kissé meghajtva a fejét és pillanatig várva
a szóval —, már régen nem élnék*
ha tizenkét év előtt nem megyek
nyugdíjba,
*

Dr. Turóczy Mihály földi maradványát hétfőn hantolják el a belvárosi
temetőben.
Lelki
üdvéért
ugyancsak hétfőn mutatnak be engesztelő szentmiseáldozatot a fogadalmi templomban.
G Y O R S Í R Á S T
G É P Í R Á S T

Inelyesírást

a
M A J O R
szakiskolában tanuüon. t'orváth M. u. 3.
Telefon: IS—10.

|

Dr. Szilágyi

Béla

|

i
(A B álmagyar ország munkatársától) Megrendülve hallgatjuk
az
írógépek egyhangú zakatolását és
alig tudjuk mechanikusan és tárgyilagosan leírni a hírt: kedves, jó
kollégánk és bajtársunk, -dr. Szilágyi Béla hírlapíró, a Magyar Távirati Iroda szegedi fiókjának vezetője szombaton délután hosszas, ne5ez szenvedés után elköltözött közülünk. Dr. Szilágyi Béla, a legjobb
bajtárs, a h ű küzdőtárs, a kemény
slhatározású, egyenes derekú férfi,
nemcsak a magyar újságírás halottja, de hősi halottja a magyar
küzdelemnek. 47 évet élt, küzdött és
szenvedett végig, életének állomásai a világháború kemény küzdelmei, a lövészárokharcok, a hadifogság és a hazatérés után az újságírás, az állandó szolgálat között jelentkeznek. Egyaránt bátor, gerincet nem hajtó, kemény férfi, megalkuvást és visszaszűkölést nem ismerő egyéniség volt, akár a front
első vonalában, akár a hírlapírás
állandó készenlétében. A hősi halottak lobogójával letakart
holtteste
előtt tisztelegve és legjobb érzéseinkben megrendülve állunk. Szegényebbek lettünk egy nemes egyéniségű férfivel, egy megingathatatlan magyarral, h ű bajtárssal, nemes baráttal és kötelességét m i n d i g
minden feladat között hívan teljesítő hírlapíróval. Egyénisége, áldozata, bátor és egyenes férfiassága mindenkor példakép marad barátai és bajtársai előtt

r'O

Dr. Szilágyi Béla számáfa 47
évet engedélyezett az első világháború zivatara, amely még most huszonöt év után is a dicsőségbe emeli
nőseit. Egészen fiatalon, szinte iskolái elvégzése Után került ki a világháború első vonalába, ahol hősies
^tartással, megingathatatlanul t.allositette kötelességét. M i n t töhhszöfösen dekorált
főhadnagy, orosz
fogságba került, ahonnan csak hoszs
zú évek után nyílt meg számára
a szabadulás. Bajtársai, akikkel
'STütt töltötte a fogság keserves
'lejét, soha el nem múló szeretettel
'ették körül mindvégig, emlékezve
l
*Ta a vigasztaló
bajtársiasságra,
'mellyel sök-sok magyar hadifogoly keserű sorsát igyekezett eoyhíön
i , könnyebbé tenni. Az első vonalban, illetve később a szibériai
ogságb'an szerzett olyan súlyos hes s e g e t , amely most huszonöt év
j'tán végzett vele. Hazatérése után
ntszólag felgyógyulva a Magyar
/ávirati Iroda kötelékébe lépett és
i'zenöt
év
előtt
Közma
Mik° s a szegedi kirendeltség vezetéséü l bízta meg. Szegcdi működése
'
a közéletben, a szolgálatban.

belvárosi
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e

H

g

y

3, 5, 7, 9

s

z

n

y

í

v

a kollegiális életben egyaránt egész
férfinek és nemes érzésű embernek
ismerték meg. Közérdekű munkásságáért
városi
megtiszteltetésben
részesült, kollégái pedig a szegedi
hivatásos hírlapírók két ízben is a
Szegedi Újságírók Egyesülete elnökének választották meg. Betegsége időnként ismét
igénybevette
gyöngülő szervezetét. Legutóbb a
tavasszal hosszabb szabadságra keflett mennie, hogy leküzdje a fronton szerzett súlyos betegség líjabb
támadásait. Akkör látszólag ismét
egészségesen tért vissza Szegedre,
míg a közelmúltban újult erővel jelentkezett a baj és most m á f nem
lehetett segíteni. Néhány napja tovább súlyosbodott állapota, m á r látszott a vég kezdete. Utolsó erőfeszítéssel megpróbálkoztak azzal, hogy
a nagybeteg férfit mentőautón Gyulára vigyék, ahol a szanatóriumban
kísérelték volna meg a lehetetlent.
És szombaton délután, alig hogy a
gyulai szanatóriumhoz ért a mentőautó. dr. Szilágyi Béla nem mozdult
többé. A világháború késői hősi hatottja, a magyar hírlapírás kitűnő
munkása, a hű bajtárs és kedves jóbar'át holtteste előtt megrendülve,
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(AJíELIE). Három nemzedék szivbemarkoló története, főszerepekben
k ü I S E ULLRICH, WERNER
"&AUSS, K A R L LUDWIG DIEHL
J^21 a filmet mindenkinek látnia kell

vízhez hozzászámítjuk
Békés
és
Csanád vármegyékből Hódmezővásárhely felé lefolyó vizeket, előreláthatólag könnyen katasztrófa ko
vetkezhetik be. Természetesen minden attól függ, hogy a Tisza olvadása hol kezdődik és milyen ütem
ben történik. H a a Tisza felső folyá
sánál kezdődik, akkor nem lesz baj
Dr. Szilágyi Béla temetése hét- mert m í g a hegyekből lezúdul ez a
főn délután fél 3 órakor lesz Gyu- víztömeg, a kártevő belvizek jelentékeny részét is le lehet vezetni a
lán, szülővárosában.
Csatornákon keresztül a Tiszába, miután a csatornák torkolatánál l é v í
zsilipeket nem kell lezárni a Tisza
magas vízállása miatt. A léuyeg tehát az, hogy a csatornákat megfelelő időben ki kell tisztítani, hogy z
belvizekből az olvadás megindulása
után nyomban rövid idő alatt minél többet le lehessen vezetni a Titést, de a budapesti Nyugati-pálya- szába. A meglévő csatornák fejleszudvar állomásfőnöksége közölte a tésén kívül igen sürgős feladat,
szegedi pályaudvarral, hogy hétfőn hogy a legveszélyesebb helyeken
este 8 óra 14 perckor Szegedre érke- sürgősen kiépítsék a. tervezett ú l
zik ismét a Budapestről induló esti csatornákat. E z mindenekelőtt igen
gyorsvonat. Szegedről
Budapestre nagyszabású földmunkát, jelent és a
kedden. 10-én reggl 6 óra 28 perc- probléma legnehezebb része az, hogy
kor indul az első gyorsvonat Bu- megfelelő pénzösszeg álljon rendeldapestre. Ezzel helyreáll a gyorsvo- kezésre. H a ezt a munkát el tudjak
natpár menetrendje. Természetesen végzni, akkor a kedvezőtlen időjáaz éjszakai személyvonat ezentúl is rási viszonyok ellenére is a károközlekedik
Budapest—Szeged
és kat jelentékenyen csökkenteni leSzeged—Budapest viszonylatban, a het.
zsúfoltság azonban ilyenformán isBárczay államtitkár ezután
mét elkerülhető lesz.
Makón
tartott hasonló értekezletet Fejér
István főispán, Bécsy Bertalan polgármester, más hatósági vezetők ée
a gazdaközönség képviselőinek részvételével. Makó is igen nehéz helyzetben van a talajvíz miatt, mert
már most nagyobb területet borított
el a talajvíz,
mint tavaly tavaszszal. Az árvízvédelmi kormánybiz
sárhelyen és környékén
rendkívül tos a szakemberekkel részletesen
súlyos a helyzet a belvizek miatt. megvitatta a tennivalókat
és hala
Míg Szeged határéban és általában déktalanul intézkedett a legsürgőa Duna-Tisza-közön a talajvíz már sebb munkák
megkezdéséről.
apadt, mert a földben a tavalyi
helyzethez képest körülbelül
egy
SZÉCHÉNYI MOZI
méterrel mélyebben kezdődik a víz,
Ma utoljára!
addig a Tiszántúl déli részein, így
A
csodálatosan
szép, végig szin&;
Hódmezővásárhelyen
és környékén
rajzfilm 1
•nemtsak, hogy nem apadt, hanem
meg emelkedett a talajvíz
szintje.
Ez természetesen a legnagyobb veszélyeket rejti magában, mert a hóá
Siessen jegyről gondoskodni!!!
olvadás megindulása után a talaj
Előadások 3, 5, 7, 9 órak«i $
telítettsége miatt beszivárgás útján
nem tűnhet el a víz és ha a vastag
Február 9-én, hétfőtől
hóréteg elolvadásából
keletkezett
A fiatalság filmje
Csak akkor tesz szép a lakása, rm E
bútorát nálunk vásáioljal

Hétfőn megindul
a gyorsvonatközlekedés
Szeged és Budapest kőzött
('A Bélmagyarország
munkatársától)
A nagyarányú havazások
miatt — mint ismeretes — nemrégiben leállították a Szeged és Budapest között közlekedett két gyorsvonatot és csupán az éjjeli személyvonattal volt alkalmuk a szegedieknek felmenni a fővárosba. A pályanehézségek azonban részben helyreállottak s így a M Á V a jövő hét elejétől kezdve visszaállítja
a Szeged
és Budapest közötti
gyorsvonatpárt.
Erre nézve ugyan a szegedi személypályaudvar állomásfönöksége
még nem kapott a M Á V üzletvezetőségétől semmiféle hivatalos értesí-

Bárczay
árvízvédelmi kormánybiztos
Hódmezővásárhelyen és M a k ó n
Hódmezővásárhely,
február 7.
Bárczay János földművelésügyi
lamtitkár, az árvízvédelem országos
kormánybiztosa szömbaton folytatta szemleútját a Tisza Déli vidékén
és tárgyalásokat folytatott a belvizek által sújtott^ helyek
hatósági
yezetőivel és az érdekelt gazdákkal.
Hódmezővásárhelyen
dr. Simkó Elemér főispán és Endrey Béla polgármester fogadta az
államtitkárt. A városházán tartott
értekezleten felszólaló szakemberek
rámutattak arra, hogy Hódmezővá-
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könnyesen tisztelegve állunk. A 47
éves korában elhunyt dr. Szilágyi
Bélát kar társain kívül felesége és
nyolcéves
fiacskája
gyászolja.
Egyenes egyéniségét, gerinces férfiasságát, derűs humorát, segítő
készségét,
közérdekű
szolgálatát,
dr. Szilágyi Béla emlékét megőrizzük a szivünkben.

PINOCCHIO;
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ASZTALOSMESTEREK
CSARNOKA

Simor Erzsi, Hidvéghy Valéria,
Mihálylfy, Főidényi. Petbes

Szandranyl Géza 6»T4ríil
szeged, Dugonlos-tér il.

I

>, • t' -28.

MEGÉRTÉS

Egy, a sikerektől elkapatott fiatal- §
ember életének regénye •
r
Főszereplők:
RICHÁRD
ÜREENE
és B R E N D A J O Y C E
Előadások 5, 7, 9 óraker ]

* %

HOGYAN MŰKÖDIK.
A SZEGEDI KÖZELLÁTÁS
GEPEZETE
A város legforgalmasabb intézményé: a közellátási hivatal
(A Dflmagyaiei'fczag munkatársától) Feltűnően sokan szálltak le a villamosról a felsővárosi Szentgyörgytér önét. Asszonyok, férfiak, fiatal
leányok, diákfiuk vegyesen. Valamennyien egy cél tele igyekeztünk, a
ázentgyörgy-iskola felé. Ebben az épületben működik a város közellátási
hivatala, immár ké* esztendeje. Két
év óta a város központja lelt ez az
épület, amelyet naponta százak és százak keresnek fel.
A mai ideges, zajló időkben ez a
hivatal kapja a legtöbb gáncsot, panaszkodás*, érdemtelenül... Ez a hivatal a komoly idők takarékossági
szelleméhez hiven hősies munkát lejt
ki és ennek a megfeszített munkának
köszönhető, hogy rend uralkodik a
varos közellátása terén.
Éppen két esztendeje. 1910 febrnaxjáhan kezdte meg munkáját a Szentgyörgy-iskolában a közellátási hivatal. Áprilisig csendben, de annál serényebben dolgoztak, előkészültek a
nehéz idők parancsolta adagolási
rendszer lebonyolítására. Ha kezdetben voltak is zökkenők, hamarosan
legyőztek az összes akadályokat és
— hála a hivatal higgadt, kitűnő vevetőjének, F o d o r Jenő ny. helyettes
polgármesternek — a szükség által
életrehivott szerv ma már mindennapi éltlünk belső zavartalanságát
biztosító intézménnyé fciiödött.

látási hivatalt ebből a szempontból
különválasztották és —• díjátalányát
sokkal nagyobb összegben állapították meg, mint az egész városi ügyvitel postadijs/ahását! A közellátási hi-

vatal havi 1300 pengő postaforgalmat
bonyolít le, de ezenkívül esik

még a

poriózott küldemények dija, amit —a
rendelkezések értelmében — a fel fizet.

kiutalással volt »ok nehézségünk. l>e
n a már a legnagyobb remi és fegyelem jellemzi * közönség megértését
és felismerését annak, hogy — ma
igazán nem gyerekjáték az élet...

Mérlegképes
fiatal, őskeresztény

könyvelőinő
és levelező, önálló munkaerő, nagyobb vállalatinál vagy banknál elhelyezkedne. /Évtizedes gya-

korlattal* jeligére a kiadóhivatalba

re, százezerre nő ezeknek a cédulák^
nak tömege és mennyi gondot-bajl
ad a tisztviselőknek!
Minden kerületben — Szeged köz*
Fodor Jenő kalauzolása melleit vé- ellátás szempontjából 8 kerületre psz*
gigjártuk a közellátási hivataiokat, lik — készülnek már az uj törzsla*
Havi 1300 pengős megtekintettük a nagy gépezet műkö- pok. Minden egyes családfő nevera
dését. napi munkáját. A közellátási uj törzslapot állítanak most ki, ame*
póstaforgalom
hivatal ő4 tisztviselővel dolgozik, de lyen mindaz szerepel, ami az illetői
Fodor Jenő kis szünetet tart. a most csökkent létszámmal kénytelen kapcsolatba hozza a közellátással
főispáni hivatal keresi telefonon, majd folytatni munkáját, mert a tisztvise- Hány talpalást, mennyi cukrot, lis»*
néhány sürgős intézkedést kell kiad- lők közül 10 beteg. Miért beteg a tet, kenyeret, zsírt stb. kapott,
tisztviselők ilvcn nagy százaléka? elég dolgot a tisztviselőknek, akii*
nia, aztán folytatja:
egyfajta hősök, a délutánonként, sőt este is, a késő éji
— Hát persze, hogy előfordulnak Mert valamennyien
9
még panaszok, dc higvje el, csak jo- kötelességtudó hősei. Naphosszat ül- szakai órákig ezen dolgoznak. A 1>»
gosulatlan panaszok ezek. ítéljen ké- nek a tágas irodahelyiségekben, ame- vatalt délben a közönség részére be*
rem: a napokban volt itt nálam egy lyek iskolatermek céljára készültek zárják, de ez nem azt jelenti, hog$
asszony, hattagú családjának vala- és — fagyoskodnak. Nem azért kell most már vége a munkának 1 Dehogy*
mennyi tagja kapott már valamiféle hócipőben, 2—3 kötöttkabátban dol- Egy éráig még a már bentlévö felek*
lábbeli-utalványt! Most ismét utal- gozniuk, mert nem fűtik a termeket. kel foglalatoskodnak, 2 óra, sőt fél
ványt kért. Nem kapott. Hogyan ad- A kályha minden teremben _ iskola- 3, amig főnöküknek leszámolnak,
adják a pénzt és értékeket s ázutári
hattunk volna, amikor sokezer ember
mennek ebédelni. Négy órára vísszj*
még csak nem is igényeit Szegeden
térnek a hivatalba és sokszor a kés<l
lábbelit? Tartalékolnunk kell, mert
esti órákig dolgoznak. Ilyenkor W®
csak igy lehet ma észszerűen gazdálszülnek az uj törzslapok s az "1
kodni . . ,
jegy füzetek.. s
Még néhány esetet elmeset kedves,
őszinte humorával. Volt rá eset. hogy
Elbucsuzunk a legforgalmasabb
valaki megfenyegette azzal, hogy —
legtöbbet látogatott s talán mégseni
/elteszi láb aíól*. mert hivatalában
a legnépszerűbb hivatal nagyszer'!
Biztos hatásni Kapható kizárólag:
rendreutasította. Mások akadnak, akik
vezetőjétől és tisztviselőitől, akik i'"1
regi, haráfi kapcsolatokra hivatkozva
már két esztendeje örködnek belsH
akarnak előnyben részesülni. De Fomindennapi életünk
zavartalansági
gyógyszertárban, Csongrádi pa'ola
dor Jenőt a jó Isten is erre a pozífelett..,,
cióra teremtette. Igazságos, részrercs. r . f ,
hajlást nem ismer s a rendeletek biz- teremről van szó — az ajtó mellett
áll
és
az
ajtó,
az
—
perpetum
mobile,
40 esztendc
tos bázisán állva megingathatatlan,
Minden
pillanatban
független ember. Több, mint fél- örökmozgó...
» köz szolgálatában És
I évig teljesen ingyen végezte ezt s — nyílik, bejön 2—3 ember. Csak azt
Mialatt a tömeg felfelé tódult, a bocsánat a kifejezésért, nem tőlem csodáljuk." hogy — még beférnek - a
Hagy forgalomtól valósággal /megvi- ered — nem embernek yaló munkát... tágas terembe, hiszen már amúgy is
selt* lépcsőkön, jobbra kanyarodtunk Aztán havi 1 -lő pengős fizetést állapí- zsúfolva van. Többnyire cipőigénylök
f/f Th'jmagyarorszdg minik A ár'
"gy kis földszinti szobába. Itt talal- tottak meg. Most ennyiért dolgozik s mind egyszerre beszélnek. Pedig
juk a város leigelfoglatlabb emberét: éjjel-nappal, fáradságot nem ismerve ott függ az ajtón a figyelmeztetés, a sától) A szegedi törvén yszék ÖtiW
F o d o r Jenő ny. helyettes polgár- s fiatalokat megszégyenítő lelkesedés- legszebb magyar szavak zengik;
tanácsa szombaton tárgyalta GroA
mestert. .Legtalálóbban ugy lehetne sel.
Vilmos vésztői rokka nt újságáról
öt jellemezni, karrikirozni, hogy száz
/Lábujjhegyen
ügyét, aki ellen vádat emeltek a n18"'
Nemrégiben segítsége ajánlkozott
keze van a mindegyikben egy telefonLassan
gyár állam és nemzet megbecsülés"^
kagylót tart, száz füle van, amellyel dr. G s j k y Jenő. a Csillagbörtön ny.
Járjatok,
ellen elkövetett vétség miatt, unei"
a különböző kérelmek és panaszok igazgatója személvében. Dr. Csiky önS durva zajt
szólamait hallgatja és stfft fej*, ként ajánlotta fel segítségét F Ó d o r
Vésztőn, miközben újságot árult "í
Ne üssön
amellyel a problémák megoldását! Jenőnek, de — nem maradt t«víbb a
Ajkatok!*
piacon, összeszólalkozott két embrtd
dondolkozvk... Viszont ilyen elképze- hivatalban két napnál. Dr. C s i k y
Petőfi
re! és eközben olyan kijelentést tett)
léssel holmi ókori szörnyeteg képét Jenő. aki hosszú éveken keresztül raKivüJ pedig: /Kcrjiik az ajtót gyor- hogy „lesz még rosszabb világ b01*
fűtené magára, holott F o d o r Jenő bokkal foglalkozott — nem birta idesan
becsukni!* — Egyik sein hasz- keresztényekre, rátok is grond 4
gekkel
a
közellátással
való
veszöannek éppen ellentéte. Nyugodt, gyaklesz. lesztek t i még trógerek".
ran mosolygó, eleven és őszinte, ma- dést... Tőle származik a fenti kife- nál . . .
Egy másik hivatalban a cukor,
gyaros seójárásu ur, akinek vérében jezés; Nem embernek való munka »z...
Gvosz Vilmos azzal védekezett!
*an a munka szeretete, a közért való
Hogy a közellátási hivatal forgal- kiskereskedők elszámolása folyik, llt hogy 58 éves beteg ember, a viláíf
tevékenykedés hűséges szolgálata.
ma milyen hatalmas, azt mi sem bi- van csak igazán bábeli hangzavar! A háborúban rokkant lett és amik 0 ''
Fodor Jenő immár negyvenedik zonyítja jobban, mini a posta díjáta- tisztviselők serényen számolgatják a
6T, J
évét tölti a köz szolgálatában. 37 éven lányának megszabása. A közellátási cédulácskák tömegét, az apró cukor- a piacon újságot kínált és két J6
át dolgozott a városnál, majd mint hivatal postáját eleinte a város díjáta- szelvényeket, amelyeket fűszeresünk- ber durván válaszolt, ingerültség
helyettes polgármester vonult nyuga- lányában kézbesítették. De a posta nél leadogatunk hetenként. Sohasem ben visszafelelt, de a kijelentéseket
lomba. Csöndes élete volt, szívvel es annyira megnövekedett, hogy a közel- gondolunk arra, hány ezerre, tízezer- nem a keresztényekre, hanem
kedvvel gazdálkodott birtokán és ki
az öt megsértő két emberre ér
gondolta volna, hogy ebből a nyuga•
Több tanút hallgatott ki 3"
lomból és csöndből a legnagyobb bajvényszék, majd dr. Rcich Zoltán
ö z v . D r , Turóczy M i h á l y né sz. Kőrösv Mariska, úgy
szával, felelősséggel és gondokkal jádő bemutatta a. községi örvös bi*®1
a maga, valamint az egész rokonság nevéhen, mélységes
ró hivatalba tér vissza — önszántányítványát, bogy a vádlott
ból! Regényírónak érdekes téma volf á j d a l o m m a l jelenti, hogy a szerető férj és rokon
ua a nagyszerű lélekclemzésre adna
súly0*
«ódot Fodor Jenő önkéntes feladatidegbeteg ós ezért idcggyógyir'D'
va U aUtozás a . . .
zetbe utalta be. Dr. Gál
Szeged szabad királyi város ny. főügyésze,
köziörEgyetlen kérdést szegezünk feléje:
ügyész kérte a vádlott elitéiért®
— Miért?
vényhatósági bizottságának tagja, a Szeged—Csongrádi
mert kúriai ítélet szól arról, b e ? s i
Erre a kérdésre » sem tud válaTakarékpénztár felügyelő-bizottságának elnöke, stb., stb.
az ilyen kijelentés az egész mag?8*
szolni. Gyakran éjszakánként töpreng
életének 7\, holdog házasságának 41. évében 1942. évi f e b :
nemzet megbecsülését sértik. Di]
rajta és számtalanszor felteszi a kérruár h ó 6-án este fél 10 órakor, a halottak szentségével
RcU:h Z o l t á n v é d ő h i v a t k o z o t t vé^T
dést önmagának is; miért? És —azt
megerősítve, rövid szenvedés titán elhunyt.
mondja — nem talál feleletet »meni.
beszédében a vádlott idegbetegig*8]
ségére*. Pedig a mai súlyos időkben
Lelki üdvéért f. hó 9-én — hétfőn — reggel # 9 órai
re ée azt hangoztatta, hogy
egyszerű és kézenfekvő a felelet: ugy
kezdettel mondunk gvásssrobáf » Eogarlabni templomban.
lehet betojakodottnak mondani
érezte, hogy a közösségnek szüksége
Temetése f. hó 9-é» — hétfőn — délután * H órakor
akinek mindeu őse itt született c .
van a munkájára, amelyet ma is a
lesz
a
belvárosi
temető
kupolaterméből
római
katolikus
hazája védelmében megrokkant- ,
a
legnagyohb megelégedésre tud ellátegyház szertartása szerintni Bsért...
törvényszék bűnösnek mondotta
A aulán a seresalendős
hivatal
(Jrosz Vilmost, egyhónapi jogMf
Miuden mulandó, de a szeretet örök, Emlékét szívünkügymenetéről érdeklődünk, Fodor Jeés egyévi politikai
.jogves:lé* r.
ben szemettel őrizeiik.
nő csöndesen mosolyog maga elé, megítélte. Enyhítő körülménynek v P '
Részvét látogatások mellőzését kér jük".
elégedett:
te a bíróság
a vádlott
_ A köiíöüseg eleinte nem akarta
1
A temetés napján d. ». 3 órakor a Dugonics-térről
tétlen
előéletét
és
hadirokkantság;
*
nKeértoJri, hogy azért kellett bevezet0
kii kin villamos indul
A» ítéletben úgy a vádhatóság k ™
ni a jegyrendízert. m M nines kéeév i s e l ő r n i u t a vádlott
yaindva. KülönőaM » lábh»H- '
öott

Működésben a közeilátás
nagy gépezete

Fagyás ellen

a Lelnzlngcr-teie

faggftcnocs
Lciniingcr

Elitéltek egy nemzetgyalázé
újságárust

Dr. Turóczy Mihály

Ami uj, vagy ami jobb?
Irta: Lendvai István
»Nein az ujat, hanem a jobbat
kívánjuk!* — ebben csendül
ki
Magyarország bíboros hercegprímásának újévi szózata, kifejezve
mindazon felfogását, akik a mai
riet némely jelenségeinek és a tőrénelemnek
ismeretében
bölcsen
tudják, hogy ami uj, az meg nem
ukvetlenül jobb, különösen, hamegiondoljuk, hogy sok minden csak
i történelmi távlatokba nem tekintő, a pillanatnyi mában és annak
Hők előtt látszik újnak, holott lényegileg már nem is egyszer megméretett és nem jobbnak, hanem
rosszabbnak bizonyult más, esetleg
szintén nem legjobb intczményekicz vagv módszerekhez képest.
Sajnos, azoknak száma, akikben
mgyon is él a X I I I . Pius pápa állal már ötven évvel ezelőtt egy
emlékezetes enciklikában szóvátcil
»rerum novarimi cupiditas*,
a
mindenáron való újítások vágya,
különösképpen a mai korszakban
jóval nagyobb, mintsem egyesek
gondolnák és mintsem kívánatos
l olna. Ez az egvik oka annak, hogy
j.orszakunk olyan lázasan nyugtalan, annyira zűrzavaros, bizonyos
k lapfogaimakkal annyira
tótágast
Mlató, amilyennek a magyar Sión
őre is jellemzi emiitett újévi szóraiában. Nem csoda. Hiszem az a
felfogás is, amely az ujat okvetlenül jónak, sőt jobbnak vélelmezi,
társadalmi vonatkozásban
súlyos
tévedés, tehát következményei is
rsak zűrzavarosak, egészségtelenek
lehetnek a társadalmi életben. A
mindenáron való »uj dival« keresése az emberi közösségeken is
megbosszulja magát.
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szen alaktanilag semmivel sem fejlettebb annál: eppugy csak egy fejjel, két füllel, egy orral, két kárral,
két lábbal rendelkezik, mint évezredekkel ezelőtt volt, tehát »elmaradU őse, és ő maga kérne legkevésbé abból, hogy másnaptól kezdve mint kétfejű, kétorru, háromfülü, háromlábú ^haladott* csodalényt bámulhassák meg irodalmi
kávéházban. De még a mindennapi használati tárgyakkal is ugy van
a normális ember, hogy amikor uj
kalapot vagy u j cipőt szerez, akkor is voltaképp olyant akar, amilyen valamikor az azóta avéttá vált
kalapja vagy elnyűtt cipője volt s
még a világnézetileg
mindenáron
ujilók sem kérnének az üzletben
oívan kalapot, amely nem illere
fejükre, vagy olyan cipőt, amelyet
nem tudnának ráhúzni a lábukra,
pedig egyébként igazán vadonatúj
volna.

Sokak alapvető tévedését e tekintetben nyuván az okozza, hogy
a tehnikai vívmányoknál valóban
csak az érvényesül, csak azt fogadják el jobbnak, ami uj, illetve az
a z u j . a m i az előző típushoz képest
jobban megfelel gyakorlati rendeltetésének, jobban beválik a gyakorlatban. Már az organikus világban másképp van, — ott nem mindig az a jobb, ami uj, mert hiszen
ahhoz a szokásomhoz képest, hogy
eddig harminc esztendőn át mindig egy csésze feketekávét ittam
ebéd után, kétségtelenül gyökeres
újítás volna az, hogv holnap egy
csésze ciankálit innék ebéd után,
de ebbe az újításba nyomban bele is halnék. Nemcsak Deák Ferenc
E sorok irója nem egyszer meg- hires mondását lehet alkalmazni
vallotta szóban és Írásban, hogy nem is egyszer, hogv tudniillik a
időnkint »vedleni kell a világnak*, rosszul gombolt mellénnyel csak
de mindig ugy értette, hogy ez ugy boliihgulunk. ha szépen kigomegészséges, természetes
folyamat boljuk és újra kezdjük — most
legyen, aminő az állati és a növé- már helyesen — a mellénygombonyi világban tapasztalható, ne pe- lást, hanem még a tudomány sem
dig erőszakolt, mesterkélt,
te- szégyell néha visszatérni rég elhaliéi valóban megújhodást
jelenlő gyott, de ismét helyeseknek felisgyógyászati
eljárásokhoz,
vedlés és ne élvenvuzás legyen. A mert
mint
például
a
hatezer
évvel eztermészetből vett hasonlatok ugvan
nem vihetők
végig
mindenkor, előtt volt némely kinai gyógymómert a szellem világára csak r.a- dokhoz, vagy a valamikor hivatagvon mód jával állanak, de az előb- losan elvetett, mert lenézett piócabi hasonlal eléggé rávilágít arra, rakáshoz. A szellemi-erkölcsi vihogy az állati irha vagy az erdei lágban pedig méginkább igy valombozat időnkint való vedlése ál- gyunk: nemcsak a térben eltévelati vagy növényi életérdekeket lyedett utasnak áll érdekében- hogy
elhagyóit
•zolgál, "a részleges megújulásban a visszatérjen a gőgösen
»járt
ut«-ra,
ha
valóban
odaakar
lényeg életmentését, restitulio in
integrumát munkália. ellenben az jutni, ahova szándékozott, hanem
erőszakos, természetellenes beavat- erkölcsi tekintetben is iobb visszaembernek
kozás, az állati vagy növény lét- térnie az eltévelyedett
feltételekkel ellenkező próbálkozás régi, de jobb szokásaihoz, kiábrán:sak pusztulást, legalább is súlyos dulva az igv vagy ugy szerzeit,
időrendben és viselkedesileg kétkórságot okozhat.
ségtelenül uj rossz szobásaiból s
Eltekintve, hogy mi minden nagy oktalanság volna valami tó,
nem volna történelmi szemmel te- hasznos, okos dolgot csak azért elkintve u j abban, amit a pillana- vetni, mert azzal már a dédanám
toknak élő ember a maga békaláv- is élt és valami káros, lealiasitö
latában újnak gondolhatna:-az ér- beteg dologért csak azért lelkentelmes meggondolás nélkül, a sok- dezni, mert az komisz ugvan. de
szor keserves élettapasztalatoknak uj, legalább is annak látszik. A
figyelmen kivül hagyásával kierő- minél
magasabbrendü
értékek
szakolt ujitás még egyáltalán nent ugvan is annál kevésbé függenek az
jelenthet javulást. Semmi sem le- időtől, annál kevésbé mérhetők az
het okvetlenül üdvös csak azért, idő kategóriájával, tehát annál időmert uj vagy annak vélik, mint- állóbbak.
ahogvan semmi sem lehet csakis
amiatt jó, mert valamikor már beÉvszázadok tapasztalatai bizokövetkezett, megtörtént. Az is bi- nyítják, hogv ez igv van s a minzonyos, hogy maga az élet világa denáron. mondhatnók: esz nelkul
szintén mulat a folytonos változás ujitók maguk busulnának el legmellett sok konzervativizmust
is. íóbban, ha például a Nap mint
Évtizedekkel ezelőtt, amikor a min- égitest arra az uiitásra szánná madenáron való ú jítások vágya a »t'ej- cát. hogv holnaptól kezdve pedig
lődés* (evolúció) és a Mialadásc soha többé nem jelenik meg a bi(progresszió) jelszavával jelentke- tóhaláron, mondván, hogy ő mar
zett. ráolvastam egv kávéházi for- unia azl a régesrégi. tehát »elavuPradalmárra, hogy éppen saját ter- és »maradi« nanfelkellét. Az ermészettudományos elmélete
alap- kölcsi világ Naoia pedig az a keján nincs joga önmagát fejlődőit, resztény
erkölcsiség,
amelvnek
haladott embernek tekinteni a bar- több-kevesebb hiánya minden korlanglakó ősemberhez kénest, hi- szakban csak szenvedést, süllyc-

avagy finomkodva „kontinentális kivé*: ez vsli á treve az európai
úri társaság szalonjaiban annak az újfajta, finom, sötétbarna
ízletes italnak, amelyet a cikória ( C I C H O R I U M INTYBUS)
illatos gyökeréből főztek. Az újfajta ital persze nem volt igazá<
ban új, hiszen már a középkori klastromok barátlakói Í9 ismerték
és becsülték. De a világ most újra felfedezte. Divatba jött az
úri népnél a „kontinentális kávé".
Amikor ugyanis Napoleon hadat viselt AngTia ellen, az
európai szárazföld valamennyi kikötőjét elzárta a tengerem
túli árucikkek behozatal.* elől. Vén kontinensünk lakosságát
ezzel az intézkedésével arra kényszeritétte a franciák császára,
hogy úgyszólván egyik napról a másikra átállítsák magukat
és sok minden kellemes élvezeti cikk helyébe — amelyet a2
európai ízlés apránkint megszokott — máróbholnapra pótlást
találjanak. Honnét is vegyék a dohányt, a kávét meg a cukrot,
ha a tengerentúli szállítások egycsapásra megszűntek? Vájjon
mivel is pótolják hiányukat?
Sok mindenféle terv született meg akkor nagy hirtelenjéi
ben, de nem mindannyija járt sikerrel. Viszont aztán akadt egész
sora az olyan találmányoknak, amelyeknek nyomán lassankén!
jhatalmas iparágak fejlödfek ki. Ezek az új iparok Európa sajátos
életteréből nőttek ki és ennek a térségnek nyersanyagaiból
teremtett élvezeti cikkeikkel mind nagyobb és nagyobb méri
tékben látták cl a közszükséglctet. Bizonyos területeken Európa
hovatovább önellátóvá vált: saját földje terményeiből megszül
letett a répacukor, maga termelte a dohányt, a cikóriakávé pedig
a polgárembernek hűséges kisérótársává vált
Amikor a napoleoni nagy háborúk veget értek, kontineni
sünk belátta, milyen áldás az, ha saját erejére támaszkodhatik.
Ekkor létesült az a vállalkozás, amely a 4//,£f/jfJ^«cikóriakávél
azóta is gyártja. 1828.at írtak, amikor ez a gyárválíalat alakult
A vállalat abban az igaz meggyőződésben, hogy amit készit,
valóban jó áru, állhatatosan és gondosan egyre csak azon mum
kálkodott, hogy az egykori „kontinentális kávét" minél jobbá,
minél ízesebbé tegye. Volt úgy, hogy nehéz idóket éltek át,
volt úgy is, hogy jó idó járt erre ajtörekvésre, de a végső siker
mégis csak a vállalatot igazolta: a S/}. anf ^, c ikóriakávé tökéle.
tesen és teljes mértékben megfelel minden vele szemben
támasztott tárgyilagos igénynek.
Akár hozzákeverjük valamilyen más kávéhoz, hogy izét
fokozzuk és zamatosabbá tegyük, akár pedig tisztán isszuk tejet öntvén h o z z ^ - . igy is, úgy is csak örülhetünk annak,
hogy feltalálták a *Franck .cikóriakávét. S élvezetünk még csak
.nagyobb, ha ezenfelül arra is gondolunk, hogy az a magyax
földnek, a magyar ipar szorgalmának gyümölcse
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dóst,
ist, boldogtalanságot okoz. Ha a
vi
elfordult tőle. akkor a világnak legsajátabb érdeke, hogy viszszatérjen hozzá és régisége miatt
m-m lenéznie kell ezt az erkölcsiséget, hanem legíöllebb sa jnálni és
szégyellnie, hogy kétezer év alatt
még nem tudolí átitatódni vele. A
boldogulni vágyó embereknek valóban az kell. ami számukra jobb,

tekintet nAjtTil arra, hogy
uj-e
vagy régi, — ámbár ha a világ keresztény felensége továbbterjed, elkövclkczhet az a helyzet, amikor
a számára jobb csakugyan azonos
lesz a számára ujjal, mert valóban
kereszténynek lenni egészen uj dolog lesz neki. Mindenesetre jobb
volna az emberiség számára, ha
minél előbb újragombolná a roszszul gombolt, de boldogulása szempontjából varázslatosan üdvös keleszténvi mellényt, amelv kétezeresztendős. dc elnviihelellen.

Dialógus
a művészetről és a kritikáról
A napi események idegekre menő Dialógusának szereplője azokról a
munkássága
torlódásából adódó, izgalmakon fciü- művészeinkről, akiknek
li feszültség kényszerű életszemléle- a mai magyar művészet európaiságát
tében: az irodalom, a tudomány a mű- elismertette, sőt elismerteti, a követvészet, az az aránylag csendes terü- kezőképpen nyilatkozik;
let. ahol a zaklatott ugy megpihen.
LÁSSUK
Európa változásának vajúdásában, a
».\M
felfokozott élet dinamikájában, az álalakulást kikényszerítő véres csata- ini a művészeti eredménye?* (Az emzajtól ez, ngy-ahogy, még mentes. A iitett derékhadnak.) /Mit produkálnak
szellemi erők nagy nekifeszülései a a 40—50 év körüli neves mesterek, a
nmezeti életben és annak harcaiban művészetünk derékhadához tartozok;
nagy fontosságúak. Ha mentesek a Berény, Bcrnálh, Szönyi, Egry, Czócélnak semmit nem jelentő egyéni bel, Márlfy, Szobotka, Diener-Dénes,
szemponttól s az egymásra következő Kuictty, Pálzny? Valami leszűrt és leuapok ingatag divatjától.
Müvek, tisztult, clfinomult és eikénycsedctt,
a/ok feletti megbeszélések, viták vagv elpuhult féstői, illetőleg plasztikai teviharok szellemi életünk
bármely nyészetet, kcMomes* színzsongást, terfrontján, ha a tárgyilagos személynél- jengő jóérzést, enyhe és sima lejtésű
küliség és a tudás alapjából indulnak, formákat, mindezt persze igen kultla megoldásban szellemiségünk térhó- vállan, artiszlikusan. De nekem ezekdítását, nemzeti életünk * csatany'-ré- nek a szobroknak és képeknek láttán,
set és előrejutását jelentik. 11a iro- mindig az az érzésem — irja — mintlalniat, tudományt, művészetet, a sze- ha langyos tejrt. vagy limonádét inreplés, a beszélnivágvás vagy iro'dal- nék. vagv mintha ernyesztő mákonyt
miaskodás l'art pour t'art-ja indítja szívnék magamba. Hol van cz a műel, vagy a napi politika demagógiája, vészet a niai élet veszedelmes eleiéesetleg az Ingadozó egyéniség változó től, a jóban és rosszban egyaránt hanézőpontja hozza porondra, srmmi- talmas feszültségű, mozgalmas, dráesetre sem tölti he hivatását. Ered- mai társadalmi valóságtól, ennek a
valóságnak a cselekvő lendületétől, a
ményt. értéket nem jelent.
dolgok áthaló és szövevényes összefüggéseitől? Az efréle indítékok heA Mí KRITIKA lyett csöndes természeti idilleket, rénem lehel konstruktív, ha annak vo- veteg álmodozást, formai iljémtudásra, csinra tartó szépségei kapunk. A
nalvezetését. a kór a pesszimizmus, másik oldalon pedig a G e r e v i c h
ikar a /lóról nézés* — a mindent le- professzor ácsolta színpadon a hivavágó lekicsinylés vezeti, de akkor talos egyházi és állami művészet rensem, ha pártszempontok, akár
a dezi a maga ünnepi díszmutatványait.
patriotizmus, vagy a derülátó opti- Ide tartoznak a reneszánsz és barokkmizmus jóindulatából ered. A kritika mintákra
dresszirozott.
nagyképű,
az a műfaj, ahol elhallgat az érze- vagy szenvelgő közismert kompozílem, nem érvényesül a szubjektivitás ciók, Aha-Novák, Molnár G. Pál. Meds nem kap szelepet az emberi /moz- vcezkv, Kontuly, Grandtner szemforgató* — a tetszés vagy nein tetszés gató festői és plasztikai szólamai. Hál
kérdés*. A kritika jogosultsága olt nem vigasztalan látvány ez? Így feskereshető, nhol a kritizált müvet olyan tenek a mai magyar művészet kimaértéket jelentő egyedülálló szemszög- gasló jelenségei?*
ből Ismerteti, amelynek jelentőségét
a kritikus intuíciója, másoktól nem
A M AI HALA DÓ MŰVÉSZETET,
észlelt, szinte matematikai érvénye
HSY KÍVÁNJA:
indokolja.
Ezeknek az elgondolásoknak elő/Kerülnünk Tif 11 olyanfajta átszelrehocsátósával ismertetjük azt a
Icmülést, mely minden rendű, rangú
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Mars-tér 1. sz. Tel. 31-19.
Első Szenem ium- és u n s sároljon.
r nagyban
Eladás
és kicsinyben.
Szepesvary Soloz Dezső cégnél vá-
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az egyszerű ember is láthassa, miről
van szó. Persze nem a Műcsarnok kiállításain szokásos, szellemi Végkiárusitás es tetszetős, triviális kinálkozás
módján, — irja. — Egyrészt a társadalmi valótlntiiUús. hogy ugy mondjam mindenkit fejbeverő és mellenvágó súlyára, tömörségére van szüksCg,
másrészt olyan emelkedett szellemi
távlatra, mely ezt a sok ábrázoló
konkrétumot ütemesen tagolt, értelmes formai renddé fogja össze...*
/Ez a társadalmi pokol olyan mérhetetlen, annyira zsúfolva van az emberi tökéletlenség ezerarcú nyüzsgésével, hogy kétkedve és megzavarodva
állok a politikai messianizmus minden jelszóba tömörült, sommás programja előtt. De bármilyen megváltónak hitt programot valljon is a művész, mehet a fenébe, ha az ábrázolás
idealista kicscndülését, páthoszát, nem
köti cs hatja át a realizmus kemény
konkrét tárgyi részleteivel. A társadalmi valótlátás értelmes tagolásra
neveli az embert és benne a művészt
is. Megóvja a nagyhangú frázisoktól,
az öbölös szólamoktól, a s;iHangoktól, nuityüikéktől, mindazoktól avaskos, vagy hig, do mindenképpen zavaros illúzióktól, amelyek például ősmagyarkodó művészeinket terhelik...*
/A modern művészetnek általában
tulkcvés a tagoló és ütemező érzéke
— irja még. — A festészetben tutién,;
a színáradozás . . . Ha jmeresztő, hogy
nálunk milyen sárhoz ragadt obskurantizmus tart fogva nem egy jobb
munkára hivatott fiatal tehetséget
Egyre jobban süllyedünk egy korlátolt, műveletlen, fullasztó vidékiossegbe*.

A továbbiakban leirja, hogy
esztendővel ezelőtt megjelent »Uj Ma*
gyar Piktúra* eimü könyvében elképesztő fölénnyel intéz el a magyar
művészet múltjából a jelenében is
komoly művészeket és életműveket,
ugyanokkor olyan művészi tevékeny*
ségeket dicsőit — bennük látva a ma*
gyar művészi alkotóerő ormait —,
akik azóta az ismeretlenség hoinályá-i
ba tűntek. Mint konkrétumot közli ai
következő neveket, akikben szinte tr«^
gikusan félreértette a művészet e!kö®
vetkezendő nagyságait: Huszár Vil*
mos, Moholy-Nagy László, Forbál
Alfréd. Kassák Lajos, Péri László,
Bortnvik Sándor, stb,.. /ennyire fél*
rcérteni, kinőhetctlen alkati hibára
vall*.
Tökéletesen igazat adunk Pátzav-4
nak, mikor kijelenti, hogy a művé*
szélről irott, értékeket lerántó cs za®
varos jelmondatokban beszélő beálli®
tottság kártékony, mert /firhangota
beszél a mii és szemlélője közé. TárJ
sadalmunk ítclökéipességo még alig!
heverte ki az izmusok megzavaró hu*
tását s ha gyöngén sarjadozó hitét is
megdöntik komoly orgánumban ko*
moly formák közé zárt zavaró beszédj
tárgy kereséssel, a nemzeti előrehu*
ladásunkban komoly pillért jelentő
művészetét az eddiginél is súlyosabban negligálja a társadalom.
Pátzaynaka művészetek cJbanyago®
lásának okairól is vannak igen jcllemJ
zö megállapításai, ami a művész 0$
cgyszersmint nagyludásu és élessze*/
mű ember meglátása: /A művészet*/
ellenes érzelmek a társadalom afölött
való bosszankodűsa, hogy a művésze®
teket egyáltalán nem, vagy csuk na*l
gyon körülményesen tudja a széles
néprélcgekre ható eszközül alkalmaz*
ni. A széles rétegek szintjén csak ug^
tudja a művészetet egész lélekkel lel*
kezni, hogy például az expresszionizmus 8:2 gólarányban győzte le a kubizmust. Igen ám, ba volna

PATZAY PÁL
kiváló szobrászművész cs nagy felkészültségű eszléla, a /Magyar Csillag*
februári számában reflektál Kállai
tanulmányára. Mint momljutflehcti ezt,
mert talán az egyetlen, akit dialógja
folyamon Kállai önmagával szemben
megvédi, szinte megdicséri s igy senESZTÉTIKAI CZOLLSTOKy
ki sem mondhatja, hogy személyes sérelem lendítette porondra. Kállai cik- amivel a müveket közérthetően lelxett
két nem tartja jelentékenynek, — je- ne lemérni. Csakhogy itt ininden rez<
lentőségét csak attól az irodalmi fó- dülésnyi ilyen- vagy olyanságokoa
rumtól kapta, mely közreadta. S mint- fordul meg*. Azonosiljuk teljes mér*
hogy a /Magyar Csillag* az az irodal- lékben magunkat minden mondvacst*
mi-tudományos és művészeti folyó- nált, kiagyalt és spekulatív esztétika*
irat, amelynek komoly hitele van, val és felfogással szemben azzal a
/százszorosan ártékony ebben az órá- megállapításával, hogy »a művészei
ban mindenraelléfecsegés,minden ide- vagv hitvány s akkor ucni is az, vagy
gen szcmponlu hamis hang, ami a jó cs akkor mugávulrngadú*. Mert
képzőművészet valójának megértését i felesleges s hiábavaló minden tétel,
nemhogy segili, hanem a félreértések ' kioktatás vagy előírás, a mű létrehofolvtogató zűrzavartat még tetézi*.
zását a teremtő képesség végzi, ezt
Érdekes jellemzést ad Kállai esz- pedig intuícióján kivül semmi nem
tétikai szavahihetőségéről, mikor a irányíthatja.
következőket mondja róla: /Kállai
Más alkalommal már kifejtettül?,
szabad ember, akit sem intézmény, hogy nagyon sok esztétikai csillogó
sem társadalmi hovatartozás érdeke köntösbe álcázott szereplési vágy minem köt, igaz kóbor intellektuel.,. lyen érdekekből adódik, de mivel ezt
beavatottal) az átlagos kritikusnál*. Pátzay is megállapítja, az ö szavai*
Kritikai vonalvezetését,
érzelmeken val fejezzük bc ismertetőnket, amely®
alapuló, a tárgyilagosságot kizáró hez ugyhisszűk, különös kommentár:
alapnélkiiiiséggel vádolja;
nem szükséges. /Bizony mondom, ezeki
/Ila beleszeret valamelyik művész- a felfuvalkodott irányítók, nem a ké®
be, határtalan a lelkesedése... Kóbor fe- pet, a szobrot szeretik, hanem legfel®
lelőtlenségével ugy hódol mindig leg- icbi> a haladás gondolatát: nem a
újabb szerelmének, hogy az előzőkel müvet akarják, hanem kívánatos tárgyalázza... Nemrégen még olyan cik- gyát, nem a művészettől vannak elraket olvasiam tőle, melyben az ábrázo- gadtatva, hanem saját emelkedettségük
lástól függetlenül, teljesen tárgytalan
(adatától, amit a művészettel való fogfestészetért ra jong, most pedig minden- Ktiatoi-kollás révén vélnek elérni*.
ki által érthető konkrét tárgyi ábráTcmcsváry József
zolással kiván társadalmi
/valótláttutni*.
Gyári bölcsődénk éjszakai ve*
zetésere gyakorlattal rendelkezői

és műveltségit ember által érthető,
konkrét ábrázolás helyett elvont, jelami a /.Magyar Csillag® januári szá- képes formákkal dolgozik. Meri az
múban jelent nicg. K á l l a i Ernő ál- ilyen titkos festői jelbeszéd, csak egy
tal megindított érdekes, /wildeoszi-á- szektaszerüen összeszűkült és elsziri< lelopitésü tanulmányban. A dialó- getelt közönség számára
érthető,
gusokba konstruált munka képzőmű- hololt legtöbb ideje, tiopry a művészet
vészetünk mai állásáról, a követelmé- újból mindenkihez szóljon. Nem nienyekről, a kívánható lehetőségekről rein mondani, hogy a néphez, mert
igvekszik képet nyújtani. A magunk czl a szót manapság annyi politikai
részéről Kállainak élvezetesen ntegirl kotyvasztékba mártogatják, hogy az
tanulmányához, csupán annyi nem he- embernek a gyomra is émelyeg tőle.
lyeslő hozzászólásunk van, hogv az Szóval ugy kell ábrázolnunk, hogy
lijalrb távlatok sejtésének lendületében olvan értékeket is támad, amelyeknek korszakot jelentő eredményei
nrm vitathatók. A dialógust, egy lehetséges fiatal grafikus művészünkk e z d ő d n e k február 9-&n.
kel folytatja, vagy legalább is a suTandij nincs. Beiratési d i j 6.- P.
li osabb jellegű gondolatait neki iniputálja. Elgondolása abból a Dézöleiratkozás a Német Tudományos Intézetben (Tisza Lajos-körut 52. II.
untból indul ki. bogy képzőművészeebruár 5—11, este 5—8 óráig, és az első órákon. — Első órák: kezdőkuck
ink derékhada nem képviseli többé
és közepeseknek: február 9-én este fél 8 órakor a Tanárképző Főiskolán;
a/l a haladó szellemei, amely művéhaladóknak: február 10-én este fél 8 órakor a Lcszámoló-palolában.
szetünk előrejutásában eredményt jeNémet Tudományos Intézet Szeged
lent és /» modern tudat sokrétű,
(N met Lektorátus)
ornplez, átfogó e£yfiéné hői* adódik.
KÉPZŐMŰVÉSZETI VITAT.
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felveszünk'. Jelentkezni
leltei
naponla délelőtt 8—12 óra kő-*;
zött.
MAGYAR KENDER-, LEN ES
JUTA!BAB BT.. ÚJSZEGED.,

Délben a kórházban meghalt
a felelesége,
délután öngyilkosságot követett el Halász Lajos
ingatlanügynök
(A Délmagyarország munkatársától)
Mcgrenditfi
tragédia játszódott te
•zombaton délután a Boros József-utca
£>. számú házban, llt lakott H a I á « z
Lajos 34 éves szegedi ingatlanügyilök.
aki lakásán, {tinikor senki sem tartózkodóit otthon, az ajtókilincsre felakasztotta magát. Mire rátalállak, már
halott volt.
A tragédiát teljessé teszi az a körülmény, hogy szombaton délben meg.
halt a kórházban Halász Lajos felesége, akit már hosszabb idö óta ápoltak
gyógyíthatatlan betegségével. Amikor
a kórházban közölték Halásszal a halál bekövetkezését, amire már hoszBzabb idö óta száinitani lehetett. Halász hazament lakására és vigasztalhatatlan bánatában öngyilkosságot kö.
vetett el, nem tudta túlélni feleségének
halálát Halász rövid másféló hónap
alatt négyszer kísérelt meg öngyilkosságot, akkor amikor egyre vigasztalanabb híreket kapott felesége állapotáról és amikor megtudta, hogy a
fiatalasszony menthetetlen. Mindannyiszor sikerült megmenteni, inig most,
amikor felesége halála bekövetkezett,
sikerült végrehajtania korábbi elhatározását. Egyetlen kívánsága volt, hogy
ha már nem leheltek tovább együtt az
életben, egyszerre, egyidöben és egymás mellé temessék. A megrendítő
tragédia iránt mélv részvét nyilvánul
meg.
oOo—
*

Ardrágitási ügyek
a törvényszék
és a tábla előtt
(A üélmagyarország munkatársától)
A szegcdi törvényszéken dr. V i s k ó
v i t s József törvényszéki biró szóm
baton löbb árdrágitási bűnügyben tartott fötárgyalást. Dudás József somo
gyitelepí kereskedőt azzal vádolja az
ügyészség, hogy januar 29-én 2—2 pengőt kért olvan cérnáért, amelynek k g .
magasabb ára 90, illetve 66 fillér. Dudás Józsefet a feljelentés után őrizetbe vették. A szombati tárgyaláson azzal védekeztcl, hogy a feljelentőnek
egyáltalán nem adott el cérnái. A törvényszék elrendelte a bizonyítás kiegészítését és a kereskedő' szabadlábra
helyezte.
H e r é d i Istvánnét a szombati hetipiacról azért áililották a tövrényszék
3lé, mert a 12 filléres káposztáért 25
fillért kért és a káposztát mérés nélkül fejenkint árusitotta. Herédiné azzal védekezett, hogy nagyon régen
nem volt a piacon és nem ismerte az
előírásokat. A bíróság 50 pengő pénzbüntetésre itélte.
R á c z Ferenc dorozsmai fakercskedö ellen azért adott ki árdrágítás
büntette cimén vádiratot az ügyészség,
mert októberben a kátrányszigetelö lemezt 11 pengő helyett 14 pengőért árusította a vadirat szerint üzletszerűen.
Rácz Ferenc tagadta bűnösségét » és
azzal védekezett, hogy jobb minőségű,
különleges szigetelőlemezeket készített, amelyek sokkal jobb minőségűek
voltak, mint amit a Hangya szövetkezet árusított. Kijelentette azt is, hogy
alig koresett rajta valamit. abba is
haqjy) a a lemezek keszjitésót, uieyt
nem" lizette ki magát. A törvényszék
szakértők meghaiigátás&t rendelte el
és addig a tárgyalást elnapolta.
A szegedi ítélőtábla Elemy-tanácsa
it foglalkozott szombaton egy árdrágitási üggyeL N a g y Antal 40 éves
tápéi gazdát azzal vádolták, hogy októberben 16 pengőért árusitotta
a
nyári rózsa burgonyát, holott a hatósági ár 11 pengő volt. A törvényszék
első fokon egyhónapi fogházra itélte.
a tábla az ítéletet helybenhagyta és
mellékbüntetésül
{réttó-i
BWE, KÜISÜWTA,^"

* , *

NI1REK
Szegedi utmutató
A Somogyi-könyvtárban és az
egyetemi könyvtárban vasárnap cs
ünnepnap kivételével könyvtárszolgálat.
A Városi Muzeum egész évben
nyitva.
Szoigalatos gyógyszertárák: J>in
zinger örök. k. Tukats Sándornt
Horváth Mihály u. Sh, Pósa Balázs
Kálvária-utca 17, Kocsis J. Endré
né Földműves-utca 17, Selmecz
Béla «lf>mo<»vi telep IX. n 489.
Színház és mozik műsora: Belvárosi Mozi: E g y s z i v r e g é n y e ,
Korzó Mozi: A k i t e l k a p a z ár,
Széchenyi Mozi: P i n o c c h i o . Városi Szinház: vasárnap délután és
este: C s a k e g y a s s z o n y v a n
a v i l á g o n , hétfőn: H a z u d j nek e m, kedd: S z é p a z é l e t .

Február
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Minden évfordulóban — Psak
úgy, mint a búcsúban — benne
van az emlékezés és valamelyes
fájdalom is . . . A halottak gyorsan lovagolnak . . . és amennyi
emlékezés, amennyi belülről való
fájdalom, amennyi idéző erő, talán egy kis számonkérés is jelentkezik a dátumon, annyira eleven,
annyira tovább élő az elbúcsúzott
alakja és talán annyi maradt
meg földi útjából, alakjából és abból, ami létét és útját jelentette:
az alkotásból. És menyivel fájdalmasabb a búesú, ba a fekete hajón olyan hajózik el, akinek élete
körülvette az életünket, akinek
mosolyával mosolyogtunk,
fájdalmával szomorkodtunk, akinek
szellemében a jövő alakulását és
megváltoztató hatalmát éreztük...
A jóság és az emberség bajózott
el a nyolc év előtti februári éjszakán Móra Ferenc búcsújában,
akire most emlékezünk. Az emlékezésnél erősebb a valóság; halljuk még a hangját, látjuk megbocsájfó mosolyát, érezzük szellemének simogatását, olvassuk az élő
élet erejével írásainak tiszta és
emberséges muzsikáját. A fájdalom több ezen az évfordulón, mint
az emlékezés, —- szinte látjuk
alakját, amint megszólal „ezüst
hajának arany hangja" . . . amint
a múzeumban, vagy a, szerkesztőségben kutyanyelvek fölé hajol,
hogy megvallassa a multak titkait és megvigasztalja a gyöngéket és szenvedőket, valamcnynyiünketí
élőket . . .
Halljuk
hangját, mesélő halk zengését,
amellyel csodákra képes és megváltoztatni képes a legfurcsább és
legellenállóbb
közönséget is
.
A mese, a csodálatos mese csodája adatott meg Móra Ferencnek,
aki tollának tisztaságával ezenfelül a multat és a jövőt, a jóságot
és a vigaszt: as emberséget szolgálta, jóltovőjéiil minden magyaroknak.
Mert Móra Foreui! a legtisztább
tollú meselője a magyar nyelv zenéjének. nálánál senki sem írt
szebben és igazabban magyarul,
talán senki sem rajzolta úgy az
alföldi tájat, mint a magyar múltnak és a szegedi mezőnek ez a

tiszta és nemes vallatója. Hány- D E L M A G Y A B O B S Z A G
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szor szóltunk és írtunk Móra Fe- V a s á r n a p . 1942 f e b r u á r 8,
renc mindent
megbocsájtó
mosolyáról és arról, hogy mosolyog,
azért, hogy nem kelljen sírnia . . . j
és most, nyolc évvel a kegyetlen
februári éjszaka után még elevenebben érezzük ezt a valóságot:
Móra Ferenc a szegedi föld csodálatos ajándékozója, nálánál senki
sem szólt gyöngédebben a nyers
és zord valóságról, hibáinkról és
minden este
botlásainkról, nálánál senki sem
• •
• I
értette meg jobban és senki sem
bocsájtotta meg szelídebben életünket és azt, hogy gyarló, botlaénekel
dozó emberek vagyunk . . .
A magyar táj, a szegedi mező
Burger-triő kíséretével.
szól énekéből olyan eleven erővel,
amely túl lengi a búcsút és az emberséges élet hirdetése ad példát
— ANYAKÖNYVI niUFK. Az clmundnyájuuknak.
A gyongékrő' mnlt heten született: 10 fin és 15 leány.
és a gyöngékhez szól egész írói Házasságot kötöttek: Vörös Pál és
alkotása, a megboasájtás és meg- Gzabafy Margit és Doinbai Mórion
Tóth-Kragott' Juliannával. Elhaltak:
értés esodatételérőL És a magyar Pintér János 41. dr. Schallcr .Tóz-of
nyelv legtisztább
éneke zeng, ' Sl, Masa Tmréné 22, Juhász-Bora Anahogy könyvei és füzek alatt ját- tal 84, Kovács Györgv 52, Barna Kaszó nádihegedüi most ismét meg- talin 2 hó, Zsoldos Mihály 38. Csánvi
szólalnak az évforduló dátumán. Mihály 63, Pálfv Rozália 76. Tótb Jánosné 61. Sári Tstván 89, özv. Tóth
Nem emlékezésnek, nem bucsu- Nándornc 92, Balaton Jánosné 69. özv,
zásnak, de fájdalomnak és annak Biró Oyörgyrié 98, Kondász Istvánné
a valóságnak, arait Móra Ferenc 41. Kornett Rorbála 66(1. Tompái Lászalkotásai jelentenek és tovább él- ló 21, özv. Tnró Jánosné 85, popovits
nek a szépséges nagy magyar or- Istvánné 47, Sőreghy János 52, Stakoszterben.' És az évforduló talán nyek Antal 40. Braun József 74. Gajdács Sándor 33, Vér György 10. Jakn?
arra is való, hogy Szeged is emlé- József 86. Kocsis Mihálvné 73, özv
kezzék arra, amiről nyolc év óta Márky Györgvné 76, Papp Lajos 62,
könnyelműen megfeledkezett© Mó- Kátai János 60, özv. Zacher Jakabnt
v
ra Ferenc a legnagyobb szegedi 84. özv. Francia Istvánná 85, dr. Tumesélő, az egyik legnagyobb sze- róczv Mihály 73 éves korában.
gedi költő emlékéről...
— A TISZA VIZALLÁSA. A sze(v.)
gedi rendőrség rév kapitánysága jelenti: A Tisza vízállása február 7-é*
recgel 7 órakor 80 cm, hőmérséklete - 0 fok Celzius. A levegő hőmérséklete — 5 fok Celzins.
nagv választékban
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát
kaphatnak a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 2 kovács helyben, 1 laCsekonics-u. 6. és Széchenyi tér 17.
katos vidéken, 1 vasesztergályos vidégen. 10 téglaverő család vidéken, 1 faA Budapesti Közlöny birei. A esztergályos vidéken. 2 asztalos helyhivatalos lap pénteki száma közli a ben. 1 "kádár vidéken. 1 kelmefestő
miniszterelnök rendeletét a magyar helyben, 2 kötélfonó vidéken, 1 gercmagánjog hatályának a visszacsalod benezö vidéken. 1 szabó helyben, 1 cikeleti és erdélyi országrészekre való pász helyoen, 5 fodrász helyben és viáitalános kiterjesztéséről. — Magyar- déken, 3 fiatal napszámos helyben. 1
szág és a német birodalom között volt gazdasági mindenes vidéken, 2 fakicsehszlovák területnek a magyar ki- hordó helyben, 4 kifutó helyben, t házrályságba történt bekebelezése követ- mesterpár helyben, 1 kocsis helyben.
keztében felmerült társadalombiztosi- ( Nők: 2 fodrászhő. 9 mindenes 5 mintási kérdések rendezése tárgyában j denes főzőnő 2 szobalány. 19 bejárónő.
kelt megállapodás életbeléptetéséről Tanonchelyek: 1 bognár, 1 szabó, 2
rendelkezéseket közöl a lap és közli a pék helvbén és vidéken, 1 varrólány.
megállapodás teljes kétnyelvű szöveBittó János »TX. Magyar Dalgét. — A társadalombiztosítási jogsza- bokrétája* a Tiszában: Ma délután
bályok hatályának a visszafoglalt Dél- pontosan 5 órakor!
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vidékre való kiterjesztéséről a miniszterelnök rendelete intézkedik. — A
rizsforgalom szabályozása tárgyában
kiadott rendelet intézkedik a rizskészletek arányos elosztásáról. — A
gyógyszerekre vonatkozó rendelkezések intézkedéseit a Délvidékre vonat
kozóan elrendelték. _ Pályázati hirdetmények jelentek meg a földművelésügyi" minisztérium kezelési személy
zetének létszámában és altiszti létszámában megüresedett állásokra. V
— Előadások aa egyetemen. Az
Egyetem Barátai Egyesülete Természettudományi Szakosztálya szokásos
heti előadói" szakülését folyó bó 9-én,
hétfőn délután 5 órakor tartja meg az
általános és szervetlen vegytani intéM ű s e l y e m és
zetben, a Templom-téren. Az előadáhernyóselyem
sok tárgya: Dr. Kesselyák Adorján:
Oligochaeták Szeged környékéről '(veösszes m i n ő s é g b e n
títéssel). Dr. Zilahi-Sebess Géza: A
Pristiphora pallipesről
(vetítéssel).
Kérje minden üzletben
Üléselnök: dr. Farkas Béla. Belépés
Vigyázzon a márkára
díjtalan, vendégeket szívesen lát az
elnökség.
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— Romlott ételek okozta mérgezé-<k
leküzdésénél a gyorsan és biztos
ni bató természetes »Ferenc József,
keserűvií azonnali Igénybevétele —
' ->' vagy két ivópohárral _ gyakran
M nilkivűl fontos segédeszköz. Kérdezze meg orvosátI
— A kereskedelmi és iparkamara
adóügyi előterjesztése. Arra a kérdésre. Iiogy a kézmüvesiparosok közül kik
/ok, akik általános kereseti adójukat
I leles adóztatás szerint rójak le, részletes útbaigazítást az 1911. évi jövedelem. és vagyonadó, valamint az* általános kereseti adó kivetésről szóló
11000-1941. P. M. sz. rendelet 3. szakasza ad. E rendelet szerint a m. kir.
ulohivatal a megállapított tételek szeműi csak olyan iparosokat adóztathat
meg az ipartestület kimututasai alapján, akik túlnyomórészt kézimunkával
megrendelésre ipari cikkeket állítanak
e!ö, de ezeket még abban az esetben
. ha munkájuk cgyrészét a műhelyen
I \ttl végzik cl, mint például a bádo:'>s, vízvezeték- és villanyszerelő, üve;cs, szobafestő és mázoló, stb. ÉJIcnlnii ncin alkalmazhatók az állandó
idótctelek az olyan iparüzökre, akik
i in ipari cikkeket állítanak elő, hanem az ipar körébe tartozó személyes
/olgálatot vagy munkateljesítményt
végeznek, ilyen iparüző például a borbély. a kéményseprő, a vegytisztitó és
tuhafestö, a fogműves, stb. Maga a
végrehajtási rendelet kimerítőén nem
sorolja fel azokat a kézműves iparágakai, auiclyck üzöi tételes adóztatás alá
nem tartoznak. A valóságban a tételes adóztatást nem alkalmazzák a süld iparosokra, a vendéglátóiparokra,
egyes helyeken nem alkalmazzák a
fényképészekre, nem alkalmazzák az
órás-, ékszerész-, ötvösiparosokra. A
r.amara a véychajtás egysége érdekében előterjesztéssel fordult a pénzügyminiszterhez és kérte azt, hogy
1942. évi jövedelem- és vagyonadó, valamint általános kereseti adó kivetéséről szóló rendeletbe vegye fel pontosan mindazokat a kézmüvesiparágaknt, amelyek üzöi a tételes adóztatás
hatálya alá nem tartoznak. A kamara
előterjesztésében szóvátette a vallomási űrlapok ügyét is. Azok az adózók,
akik rögzített adójukat január 31-ig
fel akarták mondani, mert az általános szabályok szerint adóznak, január
4-ig igen sok helyen vallomási űrlapot nem kaphattak, mert az kifogyott.
Ennek állítólag az az oka, hogy aj
vallomási űrlapot kívánnak rendszeresíteni. A kamara kérte a pénzügyminisztertől azt, hogy a vallomási űrlapokkal az érdekelt hatóságokat kellő
időben lássák el, hogy az adózók az
előirt határidőket pontosan betarthassák.
— Szerencsétlenség ablaktisztítás
közben- Aradi Ilona mindenes szombaton délután alkalmaztatási helyén, a
/.ergc-utca 11. szám alatt ablakot tisztított Véletlenül az ablak betört és az
üvegszilánkok súlyosan megsértették a
leány ütőerét. Súlyos állapotban a sebészeti klinikára vitték.
— Bctcgápolási tanfolyam. A Magyar Vöröskereszt Egylet szegedi vá
lasztmánya házibetegápolási tanfolyamot rendez a Szegedi Katolikus Nővédü Egyesület székházában, Korona utca IS. A tanfolyam, amely február 9 én
délelőtt 10 órakor nyilik meg, három
párhuzamos részből áll, hogy mindenki ráérő ideje szerint vegven részt
azon. Délelőtt 10—12-ig, délután 5-7
óráig és este fél 8-tól fél 10-ig tart
előadásokat a tanfolyamvezető oktató
testvér. Jelentkezni lehet Korona-utca
19 sz. alatt az irodában.
— A kipattanó szikrától meggyulladt az ágy. Szombaton délelőtt a rokkanltclepen a Lomtilci-utca 19. számú
házban súlyos szerencsétlenség történt. Jaczkó István 4 éves kisfin, mialatt anyja a piacon járt, egyedül maradt a lakásban. Az égő kályhából kiPattanó szikra meggyújtotta a közelben levő agy egyes részeit és az ágyon
teirvő kisfiú 6ulycs égési sebeket szenvedett A bőrklinikára vitték.

— Kinevezes. Budapestről jelentik:
A belügyminiszter Te rb e s István szegedi lakost rendőrfelügyelőgyakornokká kinevezte.
— A Botond bajtársi egyesület a
Vöröskeresztért A szegedi egyetemi
ifjúság hazafias lelkesedéssel határozta el, hogy megértve a történelmi idők
szavát most is szivvel-lélekkeJ szenteli
uuigát a haza érdekeinek és a jelen
időkben a hazának nagyfontosságú
szolgálatot tevő szervnek, a Vöröskereszt Egyletnek célkitűzéseiben igyekszik segítségül lenni. A nemes elhatározást a RÍagyar Vöröskereszt Egvlet szegedi választmányának elnöksége
szívesen vette tudomásul cs megengedte, hogy a Botond bajtársi egyesület a
Vöröskereszt javára a társadalom által a nemes eszme gyakorlati megvalósítására szolgáló önkéntesen felajánlott természetbeni
adományokat
saját hatáskörében elfogadja és azokat a szegedi választmánynak beszolgáltassa. Az ifjúság vezetősége főleg
meleg ruhaneműt vagy meleg anyagot,
dohányárut és könyveket kér, mint
amelyekre legnagyobb szükség van.
Az adományokat február 9-től a Botond bajtársi egyesület otthonában,
Boldogaszony-sngárut 6. sz., alagsor,
kérik leadni, ahol minden nap reggel
9 órálól este ti óráig szolgálatot tartanak. A Magyar Vöröskereszt Egylet
szegcdi választmányának hivatalos pecsétjével ellátott ivekre jegyzik fel az
adományokat, miért is kérjük a nagyközönséget, hogy csak a jelzett iveken
való feljegyzés után szolgáltassa át
a jelzett helyen a felajánlott dolgokat,
tekintettel arra, hogy fel nem hatalmazott egyének könnyen Visszaélést követhetnek el.
— A divat lélektana cimmel dr. Halasy-Nagy József egy. ny. r. tanár
16-án, délután 6 órakor tartja meg előadását a MANSz Párisi-körut 41. sz.
alatti nagytermében. Az érdeklődőket
szeretette] várja az elnökség.
— A félévi bizonyítvány után...
B á r k á n y i Ferenc szombaton bejelentette a szegedi rendőrségen, hogy
ipariskolai tanuló fia a félévi bizonyítvány után eltűnt hazulról és azóta nem
jelentkezett. Mivel egyszer már hasonlóképpen eltávozott hazulról és
akkor egyik barátjához ment, eddig
nem értesítették a rendőrséget. A tanuló eltűnésekor sötétszürke Bocskavkabátot, fekete cipőt, barna nadrágot
viselt, 172 centiméter magas, szőke hajú, kékszemű. A rendőrség megtette az
intézkedéseket az eltűnt fiu feltalálására.
Mi ojság a budapesti élelmiszernagyvásártelepen? A Magyar Vidéki
Sajtótudósitó budapesti jelentése szerint a fővárosi élelmiszernagyvásártclepen január 30-tól február 5-ig az
élő- és vágottbaromfi, valamint a tojáspiacon továbbra is változatlanul a
hivatalosan megállapított
legmagasabb árak voltak érvényben. — A zöldség- és főzelékfélék piacán a fejeskáposzta és a kelkáposzta ára 4, a kalarábé ára pedig 6 fillérrel emelkedett
kilonkint. A többi árucikknéi az árhullámzás a 4 fillért nem haladta meg
A gyümölcspiacon a 37 százalékos világos dióbelet tartalmazó hejasdió legmagasabb nagykereskedelmi ára az
Arkormánybiztosság 131.200/1941. számú rendelete értelmében február 1től 205.60—217.60 P métermázsánkint.
A többi árucikkek közül a sárgabélii
narancs és a külföldi gesztenye ára
10 fillérrel csökkent, viszont a man
darin ára 20, a ncmesmajtáju körte
ára pedig 70 fillérrel emelkedett kilonkint.

Markovita Miksa a legnagyobb fájdalommal tudatja,
hogy imádott ielesége nincs
többé. Temetése hétfőn délután a cinteremből lesz.
Gyászolják még gyermekei
és testvérei.
<
Részvétlátogatás mellőzeset
kérjük.

Gyermekjáték
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MARKOVICS
Tisza Lajo? k '.iut 44. Jeiefou: 30-20
— A szegedi MAV «Hazánfc«-énekkar szereplése a rádióban. A szegedi
MAV >IIazánk«-énekkar expressz tevéiben kapott meghívást a rádió igazgatóságától, hogy február 8-án, vasárnap este 7 órakor Budapest II. hullámhosszán hangversenyt adjon. A
felkérésnek eleget téve, az énekkar
tagjai a legnagyobb lelkesedéssel készülődtek a rövid időre való tekintettel nap-nap után, hogy rádióhangversenyük keretében bemutassák az 50
éve fennálló szegedi dalosegyesület
magas nivóju munkálkodását. Vasarnapi rádióműsoruk felöleli a modern
kórusirodalom legszebb férfikati gyöngyeit: B á r d o s , H a l m o s , K o d á l y ,
továbbá L i s z t , E y k c l , F i g e d y és
K i r á l y - K ö n i g müveit. A 60 tagu
kórust K e r t é s z Lajos
karuagy,
egyetemi éueklektor vezényli.
— A városházi kapu szélfogói.
Nemrégen megemlékeztünk róla, hogy
a városháza kapujának cirádás felső
része lehet szemetgyönyörködtető műremek, de embertelen veszedelem a szerencsétlen rendőrre nézve, aki a kapu
alatt kénytelen átstrázsáíni az éjszakát. A városi hatóság elrendelte, hogy
beüvegezett fakeretekkel borítsák be
ezeket a részeket. A kereteket már felrakták a helyükre s pajkos játékával
a becsapódó hósesés néhány fokkal
melegebb időt biztosit a rendőri posztoknak.
— A jutalékban részesülők százalékos fizetéspótléka. A tisztviselők, ügynökök, utazók, penzbeszedők cs hasonló állású alkalmazottak fizetését szabályozó legutóbbi rendelet alkalmazása körül kétségek merültek fel arra
nézve, hogy jár-e fizetési pótlék az
>ly?n javadalmazás után is, amely a
forgalom bizonyos meghatározott szászázalékban van megállapítva. Az
ipari
munkasok
és kereskedősegédek tekintetében idevonatkozólag
határozott rendelkezés van és ezeknél
a rendelet kimondja, hogy: »az üzleti
forgalom — az eladott áruk árának,
stb. — meghatározott százalékban meg.
állapított jutalékból származó kereset
vagy más elnevezéssel adott hasonló
természetű járandóság után a bérpótlék mértéke 15 százalék*. A tisztviselők, ügynökök és hasonló állású alkalmazottakra vonatkozólag ilyen módon a rendelet nem intézkedik és igy
a szegedi kereskedelmi és iparkamara
— a felmerült viták eldöntése végett
— felterjesztésben kérte a minisztériumot megfelelő magyarázó rendelet kiadására.
— A husiparosok vasárnapi és
Szent István-napi munkaszünete. 1939ben az iparügyi miniszter a husipari
érdekeltség kívánsága alapján a húsipar vasárnapi és Szent István-napi
munkaszünetének ujabb rendezéséről
rendelettervezetet készített, amely rendelettervezet a teljes vasárnapi munkaszünetének ujabb rendezésérő] rendelettervezetet készített, amely rendelettervezet a teljes vasárnapi munkaszünet felé tett volna igen Jelentős
lépést. Annakidején az érdekeltség
nagy többsége a rendelettervezet intézkedéseit általában helyeselte, az
azonban mégis lekerült a napirendről.
Minthogy a kamarához a húsipar köréből már többször érkeztek be kivánsí^ok aziránt, hogy a húsipar vasárnapi és Szent István-napi munkaszünetét különösen a téli időszakban
a teljes vasárnapi munkaszünet jegyében szabályozzák, a kamara felterjesztessel fordult az iparügyi miniszterhez és kérte azt, hogy a kamarákkal letárgyalt rendelettervezetet rendelet formájában mielőbb adja ki.

Vásárhelyi hirek
A legutóbbi birói kinevezések forán Hódmezővásárhelyről is több ügyJ
védet neveztek ki különböző bírósagokhoz. A vásárhelyi ügyvédek sorát
valósággal megritkult, mert már Erdély visszatérése után is sok ügyvédi
ment el a varosból birónak. Régi ismert, jónevü ügyvédek cserélték fel az
ügyvédi irattáskát a birói talárral,
éppen ezct't keltett most feltűnést Vásárhelyen, hogy az egyik fiatal ügyvéd, dr. II o d i László, akit legutóbb
járásbi rónak neveztek ki, nem fogadta cl a kinevezést. Dr. Hódi László
újsághirdetésben
érlcsiti üg> Feleit,
hogy továbbra is ügyvédként Hódmezővásárhelyen marad és ügyvédi gyakorlatát Bajza-utca 3. szám alatt folyatatja. Vásárhelyen a jobb idők jelének
tekintik a szokatlan jelenséget, hogy
az intelligens magyar fiatalság egy,
tagja a szabadfoglalkozást választj'a a
jól dotált, nvugdijas állami állás helyett
A népfőiskolai tanfolyam hallgatóinak ünnepélyes záróvizsgája ma. vasárnap déli fél 12-kor tesz a Református Otthonban. A záróvizsgán részt
vesz I l a r s á n y i Pál békésbánáti esperes és 51 á r t ó n Árpád elnöklelkész.
Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet vásárhelyi bizottságaitok
megalakítása esedékessé vált. A munkaadók közül négy, a munkavállalók
közül szintén négy tágot választanak!
a bizottságba. A választást február
15-rc tűzte ki dr. I , o s o n c z y Endre
tanácsnok, a városháza földszinti 31-cs
és 38-as szobájába. A szavazás reggel
9-töl délután 4-ig tart.
A hódmezővásárhelyi baromfik-Itelö központban megkezdték a csibéid
keltetését. A napos csibék árát februárra darabonkint 46 fillérben állapította meg a földművelésügyi mini-ztérium, a keltető tojásokat pedig darabonként 35 fillérért veszik át. Törzskönyveit baromfitelepek tenyészto.iá«
sok után még 15 százalék felárat kapnak.
A kormány a mezőgazdasági munkaviszonyok és munkásproblémák figyelemmel kisérése és ellenőrzése céljából munkaügyi felügyelőségeket állit fel. Illetékes helyről származó hir
szerint Hódmezővásárhely is kap me
zögazdasági munkafelügyelőt.

FERENCJOZSEF
KESERŰVÍZ

_ Pincér-bal: február 16-án. A'
Nemzeti 5Iunkaközpont szegedi szervezetének vendéglátóipari szakosztálya
február 16-án, hétfőn este műsoros
táncmulatságot rendez a Tisza-szálló
i
termében. A zenét Boldizsár Kálmán kibővített zenekara szolgáltatja.
_ Halálos szerencsétlenség Slagyarkanizsán. A szegedi rendőrséget szombaton arról értesítették, hogy Magvarkanizsán súlyos szerencsétlenség
történt. V e r e s Károly 30 éves kőművesre fairtás közben ráesett egy
súlyos fadarab, amely májrepedésl
okozott. Verest súlyos állapotban bes^állitották a szegedi sebészeti klinikára, mielőtt azonban segíteni leheteti
volna rajta és kihallgathatták volna,
az éj folyamán meghalt. Elrendelték a
holttest felboncolását.
U p r ó k n á r

i i n r.lHPfII

Sáti

i a vitás, fe ujitás,
tüzzománcozás

műszerésznél
Szent István tér 6. (A víztoronynál)

R téli es'ék unaimá! e!üz*,
ha beiratkozik a

Délmaéűarorsiág
kölcsönkönyvtárba

ZENE
( = ) Hegedüest. Egy ifjú és szenve.
félyesen vérbeli hegedűs ellenállhatntao lendülete és félelmetes tempófokozása aratolt sikert szombaton este
izon
a
hangversenyen,
amelyen
r r i e t s e h György mutatkozott be
Szegeden. A fiatal hegedűs érzékeny
>s mindenre reagáló muzikalitással,
íitiinő technikai tudásával, elsősorban
jalkezének készségével és biztos megadásaival mutatja bc hegedűs cgyénségének értékeit: játéka, fokozásai,
•gy-egy frázis villámszerű megoldása
ilcnk cs gyors hatást tesznek a hallgatóságra. Természetesen még nem le.
íct teljes kifejezéseinek egyenletessége. felfogásának egyensúlya, de vaníak részletei, amelyek a íegjobb felkészültségre emlékeztetnek. Határozott
srzéke van a bravúros mintázás könyived kifejezéséhez, a dallaniforniák
Hangsúlyozásához, éppen ezért legnagyobb sikerét két P a g a n i n i-ctiidfel, K r ci s 1 e r és D c F a l t a poémáival érte el a /fiatalság — miivészct«-ciklus rendezésében a Margit-uteai székház nagyszámú és lelkes közönsége előtt. Műsorát
VivaldiR e s p i g h i szonátájával kezdte, majd
félelmetes tempófokozással, a széles
santilénák hangsúlyozásával
Gsajn o v s z k y versenymüvét adta elő.
T r i e t s c h György nagy technikai
felkészültségű, erős talentumu fiatal hegedűs, főképpen balkezének virtuólitása mutat művészi utjának várhaló
győzelmére. Játékát sokszor és lelkes
apsokkal köszöntötte a hallgatóság.
Külön eseménye volt a hangversenynek S e b ő k György zongorakisérete,
kitűnő zeneiséggel, a hangszínezés festői készségével, emellett fegyelmezett
művészi mérték tartással méltán volt
néltó részese a sikernek.

TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat. Üzletkénül nyitott a hétvégi tőzsde. Később a kereslet megjavult és zárlatig
a vezető értékok a Magyar Cukor kirételével kisebb árnyereséget értek el.
A tőzsde jól tartott irányzattal zárult.
Magyar Nemzeti Bank —.—, Kőszén
953.—, Ganz 75.25, Egyesült Izzó 375.-,
Szegedi kenderfonó —.—»
Zürichi devizazárlat Páris 527,
London 17.28, Newyork 431.—, Brüszxzel 69.—, Milánó 22.66 egynegyed, Berin 172.52 fél. Szófia g.'.iö, Bukarest
125.
• Magyar Nemzeti Bank hivatalos
árfolyamai. Szlovák kor. 11.45—11.75,
lej 1.95—2.05, lira 17.40-17.90, svájci
frank 79.60-80.60, svéd kor. 81.70—
82.70.
A gabonatőzsdén a hét utolsó napján is csendes volt a forgalom.
Az
árak változatlanok.
Csikágói terménytőzsdezárlat. Buza
tartott. Máj. 128 ötnyolcad—háromnegyed, jul. 130 egynyolcad, szept. 131
háromnegyed. Tengeri tartott. Máj. 86
egynegyed, jul. 88 egynyolcad. szept
89.75. Rozs szilárd. Máj. 85 hétnyolcad, jul. 88.25. szept. 89.75.

Olvassa a

Oálmanvarorszánot,
hirdessen a

Délmagyarországban!
mi

SPORT
V a s á r n a p : Szeged — SzVSE
a Vasutas-stadionban
Egy héttel a Magyar Kupa rajtja előtt a két szegedi NB. L osztályú Csapat komoly mérkőzést játszik egymássaL A kedélyeket egy
kissé lehűtötte az ujabb havazás,
amely ismét fehér takarót borított
a már egyszer letakarított Vasutasjátéktérre, ez azonban non lehel
akadálya

a vasárnapi

mérkőzésnek,

legfeljebb a labda pattanása körül
bajok lesznek. A tribünfelőli oldalon mintegy 10 centiméteres hó van
a pályán, a játéktér másik részén
közel 20 centiméter a hótakaró. Az
edzésen Toldi, Kis és 3 próbajátékos, valamint Borby is résztvesz.

—oOo—

X Baróti és Tóth ismét válogatott
lesz? Az MLSz-ben már folynak
az
előkészületek a magyar—német válogatott mérkőzésre. Ennek egyik bizonyítéka a szakbizottságnak az a lépése, amely a keretkijelölésre vonatkozik. A szakbizottság 24 futballistát
jelölt ki a magyar—németre, azokat a
játékosokat, akik közül a válogatott
együttes ki fog alakulni. A keretben
helyet kapott B a r ó t i és T ó t h , a
Szeged két játékosa is. Illetékes tényezők már ki is fejtették álláspontjukat
a kerettel, illetve a válogatással kapcsolatban. Általános az a vélemény,
hogy a csapat magvát a Zürichben
győztes együttes fogja adni és névszerint is kiemelik Tóth ég Baróti szereplésének valószínűséget.
X A 8»VSE-birkozók Csongrádon.
Vasárnap rendezik meg Csongrádon a
város leventebirkozóbujnokságait. A
küzdelemben résztvesznek a SzVSE
versenyzői is, remélni lehet sikerrel.
X Á SzEAC edzése. A SzEAC játckosgárdája hétfőn tornatermi edzést
tart a tanárképző főiskola tornatermében.
X Kardbajnokság. Az SzTK vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel rendezi
meg a tavalyról elmaradt déli kerületi
egyéni kardbajnoki küzdelmet, A versenyt a HTSE vívótermében bonyolítják le. Zsürielnők: vitéz Uhlyarik Jenő alezredes.
X Ellenfelet keres az alföldkerületi
szövetségi kapitány. Az alszövetség
egyik legszorgalmasabb vezetője kétségtelenül S o l t i
Mihály kapitány,
aki mindent elkövet, hagy az idényben
rendelkezésre
álló
szabadnapokon
mérkőzést biztosítson a déli válogatottnak. /írtam Debrecenbe, Pécsre,
Miskolcra, Győrbe, Békéscsabára —
mondta Solti Mihály —, hogy hajlandók vagyunk velük mérkőzést játszani és a terminust teljesen rájuk bízzuk. Bízom abban, hogy rövidesen
kedvező választ kapok.*
X Asztali teniszmérkőzés Szeged és
Makó között Az ismét fejlődésnek indult szegedi asztali teniszélet legközelebb február 15-én bizonyíthatja be
életrevalóságát. Ezen a napon ugvants
Makón, a város együttese ellen mérkőzik a kitűnő játékosokból álló szegedi csapat. A hatoscsapatok között
már reggel megkezdődik a küzdelem a
Hngymaházban: egyéni és párosversenyek lesznek. A szegedi csapat Szabó, Kristóf, Márkus, Rajz, Csanády és
Elek összetételben veszi fel a küzdelmet.

Bud spesti nagyvállalat
keres
őskeresztény származású perfekt gyors
és gépirónőket
azonnali belépésre.
Gabonaszakmában jártasak előnyben.
Az álásukban bevált tisztviselőnők hamarosan tagjai lesznek a vállalat
nyugdíjpénztárénak, Ajánlatokat »llizte$ jövő* jeligére a Vidéki Napilapok
Gazdasági Egyesülése eiinére kérünk
| (Budapest, IV. Fzcrril* tér 3. iz.)

D t. L M A G Y A R O R S L A fi
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Hormoios es vitaminos
arcvizek, krémek, olajok, púderek.
Szeplő elleni fényvédő szerek.

Rclter ©siHárne

kozmetikai intézete, Szeged, Pn«o.
aiea tér 11, J. em. Tel. 26-03. Arcápolás. Szépséghibák, szemölcsök,
szőrszálak végleges eltávolítása.
Fénykezeléa. Tanítványok kiképzése.
Olcsó bérletrendszer.

KOZMETIKA
Á masszázs
gyógyitó és szépitő hatása
(Folytatás.)
Az aremasszázs — végezzük azt
kézzel, vagy géppel — a bőrben vérbőséges felmelegedést idéz elő s a
már említett egyéb hatásmódok következtében az arö felfrissül, kisimul. üdévé válik. A rendszeres nrcápolásnak egyik leghatásosabb része a masszázs, amelynek segítségével a ráncosodást s a bőr petyhüdté
válását sokáig
feltartóztathatjuk,
sőt általa a már bekövetkezett öregedési tüneteket is lényegesen javíthatjuk. Ezenkívül kedvező hatása van a zsíros, párnás bőrre, mivel a bőrmirigyek működését szabályozza és azok tartalmának kiürülését elősegíti. Ugyancsak szép eredményt ad olyan bőrelváltozásoknál,
ahol keringési hiba, pangás, vagy
rossz vérellátás van jelen. Igy a vörös és fagyos arc, kéz. láb. fül, nemkülönben az ujjak elfebéredése ellen
igen kitűnő gyógyeszköz a tnasz5
százs.
Kozmetikai szempontból az arcmasszázs céljaira leginkább a kézi
masszázst ajánljuk, de szakember
kezében az elektromos vibrációs
masszázs is igen hatásos. Az arö
orős mozdulatokkal
keresztülvitt
masszírozásával
ellenkező
célt
érünk el: a bőrt kinyújthatjuk és
abban helyrehozhatatlan kárt okozhatunk. Ezért a szépségápolás céljából végzett masszázst is Csak tanult és igen jól kiképzett szakemberre szabad bízni. A rendszeresen

végeztetett aremasszázs hatása cern
múlik el, mint azt általában gondolják, hanem megfelelő
utasítások
mellett sokáig fenntartható.
R. ti.-né.
KOZMETIKAI ÜZENETEK!
H. /., Szőreg: Arcbőrével sokat
pancsolt és az ártott meg főleg. Helyes kezeléssel és utasítással eredményesen lehet rajta segíteni.
Előfizető leánya, 212 Arcbőrének
egy speciális púderre és arövízr*
van szüksége. Zsíros krémet n«
használjon.
Kétségbeesett anya': Ne szomorkodjon. mert leányának szépséghibáján ebben a korban lehet segíteDÍ, csak ne sokáig halogassa, mert
később nagyon nehéz helyrehozni.

Ingatlanforgalom
Szeged város területén 1912 február 1-től 8-ig a következő ingatlanok
cseréltek gazdát:
Sánta József és neje. eladták Ábrahám Józsefnek Szenttuihálylelekdülőheii
336 n. öl szántójukat, 5.67 K kat. tjövedelemmel, 900.45 P-ért.
Lengyel Gyuláné eladta Csányl
Pálnénak öszeszék dülőbeii 555 n. ö)
szántó és rétjét, 1.03 K kat. tjövedelemmel, 1110 P-ért.
Özv. Berkes Antalné és társa eladták Juhász Jánosnak Balástva kap.
437. sz. házukat, 286 n. öl telekkel,
80 P évi házbcrjövedclcmmcl, 14.50P.

P-ért.
Kuczora Andrásné és társa eladták Nógrádi Istvánnak, öszeszék diiiőbeli 1 bold 200 n. öl vogyes föld iket. 6.37 K kaL tjövedelemmel, l3$7.5fc
P-ért.
Baorics Péterné eladta Szabó An<
tatnak Lengyel dülöbeli
1041 n. öi
szántó és rétjét, 5.86 K kat. tjövedelemmel, 2500 P-ért, •
Rácz Antalné eladta Széesi József
és nejének, Bódomhalom dülőbeii 804
n. öl szántóját, 13.50 K kat. tjövedelemmel, 1300 P-ért.
Csúcs Istvánné eladta Vörös Má'tyás és nejének Vágó dülőbeii 1 hoii
1570 n. öl szántóját, 4.75 K kat. tjövedelemmel. 2614 P-ért

APRÓHIRDETÉSEK
t«s jó hás, könitnál, 5
lakással, nagy kerttel,
24.000 P. Családi ház,
házteikeh, család, 3x9 saobás lakás, nagy
gyümölcsös, kert. viz,
es bérházak, ipar- villanv,
köves utca 28
felepek, szöliü es ezer P Adómentes családi ház 3 szobás, fürs z a m a birtokok
dőszobás. kertes, Mars
Háztelek 300 •. öl, be- tér közelében 26.000 P.
Emeletes bérház 6 lakerítve, felsővárosi villamosnál, 2600 P. Há»- kással, kőrútnál, viz,
320Ó0 P.
telek 20 méter utca- villannyal
fronttal, egyetemnél. 15 Adómentes ház 4 lakásezer P. Háztelek viz, sal, nagy ipartelepnek
villannyal
Kálvária alkalmas telekkel, köztemplomnál
5000 P. m ű v e s . Mars térnél. 32
Adómentes családi ház ezer P Sarokház ven2 szobás, Felsőváro- déglővel. nagv termekkel. kerttel '40 000 P.
son 10.000 P. Adómentes
családi ház 2
szobás Nagy emeletes bérház
jókarban. 10 lakásra!,
Rókuson, 12.000 P. Körbériövedelemmeí
úton 2 szobás ház, épít- nagv
kezésre alkalmas utcai közműves. 40 000 P Beltelekkel 14.000 P. Adó- város legszebb ré«eén
mentes 2 szobás, fürdő- nagv há* lebontásra és
építkezésre
atkaima*,
szobás és 1 szobás la
f.
kás, kertes, Kálvária- nssrv telek. 42.000
templomnál. 16.500 P. Adómentes esaládi háa
Magasföldszinté* ház 3 4 szobás, furdőszobá*.
szobás. 3xt szobás la- főúton, villamosnál. 60
kással felsővárosi kör ezer P. Szén emelete"
útnál 18.000 P
Adó- bár. pineés. 2. 3. 4 szomentes emeletes ház bás lakásokbal piacnál
"•lettel, fürdőszobás la- főúton, 55.000 p. Na«v
kás és kerf. Wa«7.árnvá- ízletes ház, lakásokkal
nál. 22.000 P. Emels- üzletek ísjpskfaraUcat^

E l a d ó

nagv forgalmú piacnál
56.000 P.
Belvárosi,
szép, emeletes has

5

szobás, komfortos, Sés
1 szabás lakásokkal,
kerttel, 68.000 P. Belvárosi, magastöldszintss ház, pineés fürdő®
szobás lakásokkal, emeletépitésre alkalmas. 34
éves adómentes részen
75.000 P. Szép emeteiM
bérház 6 lakással, fürdőszobás, kertes, alsóvárosi kőrútnál, 90008
P. Belváros leg«zebtt
részén emeletes bérháo
2, 3, 4 szobás kotnfortos lakásokkal 100«00
P. Belváros legszebb
részén adómentes, kíl•meletes modern bér,
ház komfortos lakásokkal 160.000 P. Fogadalmi templom«á1 modern bérház, komfortos
lakásokkal, nagy bérjövedelemmel 200.000 P.
Gyümölcsös, szöllS é«
szántó, tanvá* birtokok
Alkalmi rétetek.

riézer
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K M. ingatlanirodánál*
Horthy
Míklc?
U. 1
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f o r g a l o m ügynöksége

Kuiőabejáratu
bútorozott szoba kiadó. Lengyel u. 15. Balogh.
Bútorozott szoba azonualra kiadó jobb egyén
részére. Felsőváros. Tímár utca 10b.
Két kis bútorozott szoba kiadó. Újszeged, Középfasor 17 sz. Tanítóképző közelében.
Különbejáratu
bútorozott szoba fürdőszobahasználattal 15-re kiirtó. Horváth Mihály n.
7. I. em. balra.
Bútorozott szoba: lépcsőházi
különbciáratu
uriembernek kiadó. —
Ynsasszentpéter 10.
I épcsőházi
bejárattal
iteai üres szoba fürdő
szobával magányosnak
nzonnalra kiadó." Szentayőrgv tér 1.
Szép utcai különbejáratu Parkettás bútorozott
szoba fürdőszobával 15
re kiadó. Feketesas u.
15 I t

Lakást

találhat a
DÉLM Ab Y ARORSZAG
apróhirdetése
utján
Trafiknak megfelelő —
kis üzlethelyiség kőrúton kivül kiadó. Érd.:
íorváth Mihály u. 'J.
Kozmetika.

Bútorszállítás
helyben és v i d é k e n
gépkocsikkal te.
Furarfelvételi iroda:

Kölcsey-utca

10.

Stoppoltassa ruháit a
• Budapesti® kézniüszövőnél. Eredeti
gyári
beszövések. Üzlet: Hági sörkerttel szemben.

Aolcsón
sztafoéssm
unHat
jól készít
GAL ASZTALOS
Apácza-utca 24.
Ilrt és SARCll'ÖK
legszakszerűbb" javitása vulkanizálva a .
FILLÉRES
GUMtKLTNIKÁN
Kossuth Lajos sugárut
és Rákóczi tér sarok.
Megbízható és óvadékképes, komoly egyének
adják be
ajánlatukat,
söricadói és pénzbeszedői állás
betöltésére.
Postafiók 58 alá.
Férfi, női fehérneművarrást javiHAst olcsón vállalok. Zákányutca 9b.
Műszerész tanoncot felveszek. Szántó Sándor
cépkereskedő.
Szeged,
Kiss u. 2.
Tanulóleány felvétetik.
Frankó Erzsike női divatterme. Frketesas n.
10. I. em. 2. a.
Kocsisok, szorgalmasak
tisztességesek fclvé/telnek. Petőfi S. sugárut
84 sz.

( i cs lakószobát kere• ek. Dr. Weisz Márton I. cipész segédeket faügyvéd elmén., Attila- munkára felvesz Nagv
utca 11.
Sándor, Honvéd tér 3.
Nyugdíjas
magányos
házaspár keres szoba,
konyhás száraz lakást,
tehet május l-re
is.
kiánlatot Feketesas u.
11, asztalosmühely, az
udvarban.
Műhelynek vató helyiséét keresek. Telefon:
30-57.

• •

Elcserélném
teljesen
modern 2 szoba, összkomfortos régi bérű lakásomat modern 3 szobás lakással kizárólag
v belvárosba. Mihólovitx. Kárász u. 9.
Magánvos dolgozó
nő
üres szobát keres márius t-érc. Tisza Lajos
körút 66. Szigetiéknél.
Kétszobás lakás kiadó
márciusra.
Ujszesied.
á.ékrlv sor 10.
Érd.
Hétvezér u. 21.
I ínrinan építendő kétszobás lakás kiadó —
®Csak tiz éves szerződéssel* jeligérc.
N V/LFFÍAK

FIGYELMÉBE!
Kiadó lakását bejelenti
közvetítésért nem fizet.
Lakásiigvn&kség üzleN
adásvételi iroda, Kölcsey u. 10.
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Kezdő irodista nő resgel 8—1 órai elfoglaltsággal felvétetik, kézírásos ajánlatot
«Kcrcszténv» jeligére.
Egv rendes
házasüár
házmesternek felvétetik
Polgár utca 18
Keresek
házimunkára
50 év körüli
feltétlen
niegbizhat óés niunkaszerctő magányos nőt
.'! tagu családhoz csekély kegydijjal.
vagy
nyugdiijal rendelkezők,
előnyben. Jelentkezni:
esak délelőtt
Turai
Lászlóné Tavasz u 3b.
Fénvfiépész segédnő önálló felvételező, elhelyezkedne. Megkeresése
krt «Finom r tus» jeligére a kiadóba kérek.
Gyors és
gépirőkisasszonv nngvobb gyakorlattal felvétetik. —
Telefon: 30-11.
Középiskolát
végzett
tanoncot felvesz Fürst
Rózsi kozmetika. Horváth M. u. 9.
KAUCIÓS
PÉNZBESZEDÖT
KERESÜNK.
Címet a
kiadóhivatal
továbbit.

Elsőrendű női szabóságba
tanulóleányok
felvétetnek, Széchenyilér 7. T. 16.

Tanulóleányok
felvétetnek Wigncr Mihálvné női és gvermekruba
szalonban, Oroszlán 'J.
6 sz.

Német anyanyelvű kiváló pedagógus
tanít
(gyors haladással tökéletes németséget Matos
n IS.

Házmesternek
házaspárt felveszek. Jelentkezés délután
1—3-ig.
Ttovszkv. Párisi korul
39 T em 5.

Jutaiékügynók, M
•
füszerkePeskedőknél —
dolgozik, faszén és cukorka árut kaphat mellékcikknck.
Ajánlat:
• Faszén® jeligére.
Gyakorlott dopplizó és
daraboló szabász, aki
a mintavágáshoz is ért.
felvétetik. Hódy cipőgyár, Lengyel u. 26 sz.

Balzsamos
fagy kenőcs

néhány nap alatt megszünteti a kínzó viszketést és fájdalmakat.
70, 1.30C 1.7Ö-es adagokban kapható.

Vénusz Drogéria

BORASZNÖU

Mikszáth
5 szám.

FELVESZ
TOMBÁCZ
SORÖZÖ

Gyermekszerefő leányt
keresek 5 éves kisleányom mellé. <Jóindulatu febr. 15.> jeligére.
Rőfös és divatáru segéd. jó eladó, alkalmazást keres.
.Kirakatrendező* jeligére.
Kiszolgáló kisasszonyt
felvesz Ilay üvcgkcrcskedés.
KTFUTÓLEANY
AZONNALRA

FELVÉTETIK
Bartók, Madách
8 szám.

'
flDíK-yqCLTeberautik
Jó állapotban levők. —

utca
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Viá/tfa/üáxi
AEBAÍNRAZOTTI,

Jóravaló mindenes főzönő február 15-re felvétetik.
Tudakozódás:
Kelemen u. 8, házmesternél.
^^^^
Megbízható, jó bizonyít
vánvokkat
rendelkező
mindenes bejárónőt keresek. Somogvi u. 23, T.
em. 2. sz. ajtó. Jelentkezni d. e. 10 és 12. d.
u. 3 és 6 között lehet.

Kálmán ntea
299

Lószőrt és afrikot magag áron veszek. Felsöváros, Liszt utca 25.
SolinoMl allék,
borotvák, kéaok
nagy választékban kaphatók, azok köszörülését, javítását felelősség
300 mellett vállalja
F r é t o r műköszörűs

MUctrtth Káimta a. 5.
SINGERrféle hílrd soknak örömet,
a tulajdonosnak örömön klvfll jövedelmet
jelent

JüS
l l l

" f llgg

Roasntb Lajos a.-st U
Kifogástalan állapotban
levő
HIS MASTERS YOICE
szekrényes gramofon
eladó. Bocskay-utca 9,
házmesternéL
271
Jó állapotban levő jég
szekrényt keresek megvételre. Tisza Lajoskörut 55, edényüzlet.

Egv megbízható bejárónő felvétetik koszttal
Bécsi körút 4 sz.
Családtagként
kezelhető mepbizható szorényigényü. jó bizonyít
vánnval rendelkező házi kisasszonyt azonnal
felveszek. Három szo- I
bát takarít, padlót kefél. délután stonpol. —
Fizetés élelmezés és 35
nengő Jelentkezés mnn
kakönwvel d. n. 4—5ig Menhelv utca 7.

Bélyeggyűjtemény t

Tömegfőzést vállalok
bosszú bÍ7onvítvár,nval
Rarnáné. Róna u. 33.

Egv jazzdob bérbeadó.
Érdeklődni d. n. 4-6ig Tabán n. 41 alatt

Rejárónő felvétetik Pál
u. 11b Kálvária tér.
MINDENES
FÖZÖNOT

azonnali belépésre Veresek. Jelentkezni lehet Valéria tér 4 szám.
földszint.
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Jólfőző éves bizonyítvánnyal jobb nriházboz aiánlkozik. <Jó bizonvitvánv» jelige
Kétú." i családhoz bejárónöt
d. u. 3 óráig
koszttal és jó fizetéssel felveszek Dugonics
utca 23
Jót főző mindenest felveszek. Kecskeméti utca 11b.
Gyakorlott megbízható
szobaleányt azonnal —
felveszek P Reieli FrT©Í ^'éehenvi tér 17
H á i J n g a t U v i

Hajós u. 9. emeletes sarokház
szabadkézből
eladó.
Újonnan átalakított csa
ládi ház közmüvekkel
eladó. Kecskeméti utca
11b.

bélyeggyűjtőktől
veszek. Somogyi Sándor,
Londoni körút 2b.
S. H. B. motorkerékpár
kifogástalan állapotban
eladó. Mátyás tér 3a.
Báliruha, rózsaszín taft
egyszer használt nagy
karcsú alakra eladó.
Bocskay u. 8a.

Motorkerékpár,
oldalkocsival,
legkiválóbb
állapotban, jó gumikkal eladó. Deák
Ferenc u. 4. fdsz. 3. délelőtt
Keveset használt
OPEL KADE-p
JUNIOR
engedélvtezety autó eladó. Megtekinthető —
Srélti Opel
Szervize.
Kálvária u. 9.
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Fürdőkád eladó. Tápéi
u 17a.
Kis szalagfűrész eladó
Deák Tstván
Rómaiköruf 23
2+1-es Telefongvári rádiómat elcserélném 3
4-1 szuperért vagv eladnám. Fürtös Sándor
Vasutas sportpálya. —
Kossuth T.ains sugántt

Mateosz méretű karosszériával 1, % 3 és 5
tonnásak. Benzin
és
Diessel motorral, pótkocsival vagy anélkül
eladók. Érdeklődni

SÁTI műszerésznél, —
Szeged, Szent Istvánt-r 6.
280
Jóforgalmu szatócsüzlet áruval vagy anélkül elköltözés miatt eladó. ®Biztos megélhetés* jeligére a kiadóba.
Mahagóni szinü puhafa
háló ugyanott eladó.
Egy jókarban levő —
gyermek sportkocsi és
egy hatrekeszes nyulketrec eladó. Répás ra
6. Móraváros.
Férfi szabógép eladó.
Csánytornvai u. 10.
Pézsmabélésü férfibunda,
egy szmokingöltöny, 42 sevró cipő eladó. Megtekinthető 9—
10-ig. Zrinyí ra \
sz.,
földszint 2 ajtó.
Füszerüzlctet keres jóforgalmuü vidéki kereskedő, lehetőleg hétfő délig Kossuth L. sugárut 39 Trafikba.

Firf) sürcipfí

minden számban újra
kapható. Rácz cipőszalon, Kölcsey n. 7. 270
SZŐNYEGEKET
vennék, jókarban levőt,
jó minőségűt, 250X350
cm. méretűt. »Szönyeg«
jeligére a kiadóhivatalban.
*292
Amatőr rádió 2+1-es;
3—5 k«-os ládák eladók. Jó állapotban levő tiszta, féregmentes
fotel ágyat vennék. Füszcrüzlet, Kossuth Lajos sugárut 39.
Perzsa szőnyegeket —
használt állapotban ma
gas áron veszek. «Földbirtokos* jeligére.
Egy jókarban levő —
mély angol kocsi, sülyesztős tetejű, eladó.
Felszereléssel.
Bécsikörut 4 sz. 1' a.
Keveset használt, elsőrendű karban lévő 350
ocm.

Egy gyermek' sportkocsi eladó.
Boldogaszszony sugárut 24, balra ÍIL lépcső.

Szmoking és frakk jó
Allapotbai közép alakra eladó, bercsényi u.
7 sz.
3 ajtós könyvszekrény,
6 drb ebédlöszék oicsón eladó.
Czeglédv
asztalosnál
Petőfi S.
sugárut 36 sz. Tanouc
fizetéssel felvétetik.
Eladó:
rádió
külön
hangszóróval és tejszeparátor. Kossuth Lajos
sugárut 48, udvarban.
Egy kg. angórafonalain
van, eladó. Móravárosi
kulturház, házfelügyelő
Elsőrendű márkás férfi kerékpár
békebeli
gumikkal kitűnő világítással eladó. Tud. Gyertyás Imre rádióüzfetében, Apponyi u.
LAMPAEiRNYÖ
PAPÍROK
nagy választékban kaphatok

Traub
könyv- és papirkereskedésében, Klauzál tér
Kiss Dávid palota.
Használt szépirodalmi
tudományos
kottát magas áron vásárol

Traub B. és Társa
könyvkereskedése,
—
Klauzál tér, Kisa Dávid
palota.
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FODRASZNÖT

kl jól viz- és vasondolál, teljes ellátással és
fizetéssel felvesz. Benevxri József, Kistelek.

tfhöNrfifK
Anyagilag független 6?
keresztény fiatal, müveit, háziias
urileánj
keresi negyven körüli,
kimondott ur ismeretségét házasság céljából
•Lotus d'or® jeligére.

Cigánybál

a volt Puzsin-féle vendéglőben

február 16-án
Szentháromság

«.

ZÜNDAPP

S.
891

felülvezérelt olajrngózásu motorkerékpár eladó. Szántó Sándor gép
kereskedő, Kiss n. 2.

Vidéki izr. iparos feleségfil venne hozzá illő
nőt: >58® jeligére a kiadóba.

Irodai írógép olcsón eladó Kölcsey n. 101. 7.

Nyugdíjassal megismerkedne házasság céljából
»özvegyasszony«
jeligére a kiadóba.

Szmoking kitűnő állapotban Dobó szabónál
eladó. Kossnth Lajossugánit 9.
Használt
GYERMEKAGY
íitftnő állapotban, garantáltan tiszta, eladó.
Rónai fotóüzlet, Kárászra 10.
290
Női Singer varrógép —
hosszukaru cilinder cipész gép jókarban eladó. Dosztig késesüzlet
Református palota.

LEGNAGYOBB
BIZALOMMAL
fordulhatnak özvegyek,
hajadonok, komoly nösülendők:
Méltóságos
asszonyhoz, Budapest,
Főpontafiók: 304. Válaszboríték. Csak címre felel.
TÖLGYFAPARKETTA
előjegyeztethető Stei rabéra Zoltán fakereskedőnél Mérei ra 14, telefon: 33-57.
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Felelős szerkesztő és felelős kiadó:

Bepey

Géza

Szerkesztőség: Szeged, Kölcsey.ntcp 10. I. em. — Éjszakai szerkesztőség:
Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal: Szeged. Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség és kiadóhivatal és nvomda): 13-06.
Nyomatott: A B L A K A G Y Ö R G Y kórforgógépén Szeged, Kálvária ra 14.
trlefon: 10 84. Felelős üzemvezető:

Ablaka

István

A
DELMA6YARORSZÁC
RÁD IŐ M E L L É K L E T E

fia és eszperantó nyelven.
21.00: Hirek.
00.15: Üzen az otthon. A Vöröskereszt
bajtársi rádiószolgálata.

USARNAP,

FEBRUÁR

8

BUDAPEST L
It.OO: Fohász. Szózat. Hanglemezek,
jt. 13: Hirek
9.00: Református istentisztelet a budapesti Bethesda-kórház imaterméböl. Igét hirdet Péter János lelkész.
10.00: Egyházi ének és szentbeszéd a
Egyetemi templomból. A szentbeszédet dr. Tóth János pesti
Szent Imre kollégium prefektusa mondja.
11.15: Evangélikus istentisztelet
a
Deák-téri templomból. Igét hirdet Wolf Lajos budapesti lelkész.
12.15: Levente félóra.
12.45: Most még hideg van./. Cselénvi József magyar
nótákat
énekel, kiséri Oláh Kálmán cigányzenekara.
13.00: Rádiókrónika. Elmondja
Papp
Jenő.
13.45: Időjelzés, hirek
vízállásjelentés.
14.00: Hangleniezek.
15.00: A földművelésügyi minisztérium rádióelöadüssorozata.
15.45: A Mária Terézia 1. honvéd gyalogezred zenekara.
.Vezényel
Pongrácz Géza.
16.10: Erdély éghajlata. Dr. Bacsó
Nándor előadása. Közművelődési előadássorozat.
17.00: Hirek magyar, szlovák és ruszin nyelven.
17.20: Vidám filmhíradó, összeállította és előadja Martin Dzsemil.
17/15: Tánczene, lladics jazzegyüttes
játszik.
17.55: A nyul regénye. Irta és összeállította Kádár Erzsébet. Elmondja Bajor Gizi.
l&.25t Liszt: h-moll szonáta. Zongorán előadja llir Sári.
19.00: Hirek magyar, német és román
nyelven.
1920; Rádiózenekar. Vezényel Bertha
István. Közreműködik Kőszegi
Teréz és
Nagypál László, az
Operaház tagja.
20.35: Sporteredmények.
20.45: Veress Károly és cigányzenekara muzsikál a Pannónia szál
lóból.
H.35: Itózsika. Színjáték egy felvonásban. Irta Zilahy Lajos. —
Rendező Szilassy Gyula. Személyek: Az ur — Ajtay Andor; Az asszony — Tasnády
Ilona; Az inas — Tímár József; Első betörő — Rajczy
Lajos; Második betörő — Naszódy Sándor. Hangfelvétel.
21.40: Hirek.
22.10: Szórakoztató zene.
23.00: Hirek német, olasz, angol, francia és finn nyelven.
23.25: Tánczene. Szabó Kálmán jazzhárniasa játszik a Revü kávéházból.
24.00: Hirek.
BUDAPEST IL
11.15: Szórakoztató zene.
1215:
Hangverseny a Kálviu-téri református templomból. A Budapesti Kálvintéri Református Egyházközség Balatoniellei gyermeknyaraltatási bizottsága február 3-i hangversenyének köz
•vetítése hangfelvételről. 15: Tánczene.
18: Weidingcr Ede
szalonzenekara
játszik a Palatínus szállózól. 18.35:
Magyar fiu az Újépületben. Irta RozsKálmán. Fclclxütiás. 12. _A Sze-

gedi Vasutasok Hazánk Dal- és Olvasókörének énekkara. 19.30: Társadalomrajz a magyar regényben. Dr.
Halász Gábor előadása. 20: Hirek. 20
óra 10: Beethoven-müvek.
KASSA
9: Egyházi ének és szentbeszéd a
Szent Domonkosrend kassai templomából. 10; Hanglemez. 10.15: Evangélikus istentisztelet a kassai evangélikus templomból.
11.15: Hirek, heti
beszámoló,
műsorismertetés. 11.35:
Magyar müvészlemezek. 11.50:
A
csendes vetélytárs. Telek A. Sándor
elbeszélése. 12.15—végig: Azonos Bu,
dapest I. műsorával.

iisza Lajos körút 44. Telefon: 30-20

n

É T F

ö,

F E B R U Á R

BUDAPEST

9

I.

6.40: Ébresztő. Torna.
X 7.00: Hirek. Közlemények. Reggeli,
zene.
10.00: Hirek.
10.15: Kiss Ferenc szalonzenekara.
11.20: Operarészletek.
11.40: A székely ezermester. Irta Doniahid Hunyadi Béláné. Felolvasás.
12.00: Harangszó. Fohász. Himnusz.
12.10: Csorba Dezső cigányzenekara
muzsikál.
13.30: Honvédcink üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rádiószoígálata.
13.50: A József nádor 2. honvéd gyalogezred zenekara.
Vezényel:
Seregi Artúr.
15.00: Árfolyamhirek, piaci árak. élelmiszerárak.
15.20: Szórakoztató zene.
16.15: Séta a kassai Országos Magyar
Műszaki Múzeumban. Hangfelvétel.
17.15: Mindnyájunk gondjai. A Közeilátási szolgálat közleménye.
17.30: Rádiózenekar.
17.50: Egy asszony és két könyv. Vitéz Csikós Jenő alezredes előadása.
18.30: Napoleon és Hitler Oroszföldön. Vajta Ferenc előadása.
19.20: Solvmossy Lajos jazz-zongoraszámai.
©9.40: Egy asztalossegéd lába. Saád
Béla csevegése.
19.55: Hüvelyk Matyi. Mesejáték egy
felvonásban. Zenéjét szerezte
és a
Rádiózenekart vezényli:
Polgár Tibor. Rendező Kiszely
Gyula.
20.15: Operaházi zenekar. Vezényel:
Dobnányi Ernő. Közreműködik
Wanda Luzzato.
22.10: Szalonötös.
22.40: Mindenből egy keveset. Rnikózenekar muzsikál, Halmos Lá*z
ló énekel, a Sthynimel tánczene,
kar játszik és Manuel de Bianco énekel az Ostende kávéházból.
*
2300: Hirek Rémet* olasz. aucol,fran-

S Z E G E D

BUDAPEST II.

6.40-9: Azonos Budapest I. műsorával. 9: Hanglemezek. 11.40: Hirek.
17.30: Suhoyda Mária Chopin müveket zongorázik. 17.50: Százéves a szupécsárdás. Dr. Vécsey Zoltán előadása. 18.15: Csárdások. 18.30—végig:
Azonos Budapest I. müsorávaL

17.35: Ruszin hallgatóinknak. 18
óra 05: Melles Béla-zenekar. Vezényel
Vincze Ottó. 18.25: A földművelésügyi
minisztérium mezőgazdasági félórája
19: Magyar nóták. 19.30: Olasz nyelvoktatás. Tartja Gallcrani Bonaventúra. 20: Hirek.' 20.10: Hanglemez. 20.25.
Részlet az Operaház műsorából. A
fából faragott királyfi. Bartók Béla
táncjátéka. Vezényli Failoni Sergio.
Rendezte, koreográfiáját szerzette és
betanította Harangozó Gyula. (Január
25-i hangfelvétel.)

F E B R U Á R
BUDAREST

MARKOV9CS

O P T I K A - f o T o Széchenyi-tér5
Törvsnyiia: m«li«rt.

KASSA

K E D D ,

Hatalmas raktár — csere — huei

orvosi receptre:*
pon'oían elkészíti

18: Német nyelvoktatás. Tartja;
dr. Szentgyörgy Ede. 18.30: Beszkártzenekar. Vezényel Müller Károly. 19
óra 20: Egy konzervatív magyar. —
Lengyel Tamás emlékezete Dessewffy
Aurélra. 19.45: Hanglemez. 20: Hirek.
20.10: Rácz eBrci cigányzenekara muzsikál a Debrecen-étteremből. 21.10:
örökzöld növények. Notter-Nád Miksa előadása.

Bizalommal SZflhUzletDen vásároljon

RÁDIÓT

W£Bt«

Sremuvftgéi

rádió néiprajzi hanglemczgyüjteményéböl Lajtha László állította össze. Közreműködik: Simonffy Margit és Apáthy Inire
22.10: Rádiózenekar.
23.00: Hirek német, olasz, angol, francia és finn nyelven.
23.25: Vargha Imre niagyar nótákat
énekel, Sárai Elemér muzsikál
a Dénes-étteremböL
24.00: Hirek.
00.15: Üzen az otthon. A Vöröskereszt
bajtársi rádiószolgálata.

BUDAPEST II.

1942 február 8-tól 1942 február 14-ig

»
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I.

6.40: Ébresztő. Torna.
7.00: Ifirek.. Közlemények. Reggeli
zene.
10.00: Hirek.
10.15: Szórakoztató zene.
11.20: Ravel: Spanyol rapszódia (Filadelfiai Szimfonikusok, vezényel Stokowski).
11.40: Divattudósitás. Felolvasás,
12.00: Harangszó. Fohász Himnusz.
12.10: Heinemann Sándor lánczenekara.
13.30: llonvédeink üzennek. A Vöröskereszt bajtársi
rádiószolgálata.
13.50: Suránvi Rudi cigányzenekara
muzsikál.
15.00: Árfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak.
15.20: Ifjusági Énekkarok. A Ranolder intézet lcányliceumának és
tanitónőképzőjénck
énekkai a
énekel, vezényel Csorba Roinana nővér.
15.40: Lovacskák egymásközt. Szaiay
László elbeszélése. Felolvasás.
15.55: Hegedűs Miklós hegedül.
Játékország.
16.15; Gyermekdélután.
Énekes játékok Molnár Imre és
Lajtha László gyűjtéséből. Vezeti Kilián Zoltán. Előadják a
gyermekszereplők.
17.15: Melles Béla zenekar. Vezényel
Vincze Ottó.
18.00: Felvidéki farsang. Manga János
néprajzi előadása hanglemezekkel.
18.25: A Malterspiel nővérek kétzongorás műsora. (Magyar-német
müvészcsere.
19.20: Nggyanyó táncrendje. Irta és
összeállította Szathmáry Antal, Szereplök: Fánika, a nagyanyó — Szilvássy Margit; István, a nagyapó — Hámory Imre; Náni — Orosz Vilma; Bernát — Bilicsi Tivadar; A francia négyest Matány Antal rendezi. Ezenkívül ifjú urak, első
bálozó leányok, mamák, papák, hölgyek, urak és báli közönség. A zenét Vincze Ottó
vezénylésével a Rádiózenekara
és Bura Sándor cigányzenekara
szolgáltatja. A bálon végigvezet bennünket Szilassy László.
Rendező A. Balogh Pál. Hangfelvétel.
20.20: A kabát. Asztalos István elbeszélése. Felolvasás.
20.40: Csáktornyától Uzonig. Magyar
táj. magyar szó, magyar muzsika keresztül az országon.
Az
irodalmi részt Bóka Lás/.ló és
Tolnai Gábor, a zenei részt a

KASSA
9: Hangfelvétel. 11.40; Hirek. 17.13:
Iíriszt Kála énekel, zongorán kiséri
Jancsó Árpád. 17.40: Mackó ur,
a
februári időjós. Dr. Lukács Dezső
előadása. 19—végig: Azonos üudapcft
1.' műsorával.

S Z E R 4) A,

FEBRUÁR

II

BUDAPEST I.
6.10: Ébresztő. Torna.
7.00: llirek, közlemények, reggeli
zene.
IC.00: Hirek.
10.15: A Rádiózenekar műsorából.
11.20: Tartini:
D-dar gordonkaverseny. Előadja Friss Antal.
11.40: Külföldi híradó. Felolvasás.
12.00: Harangszó. Fohász. Himnusz.
12.10: Müvészlemezek.
13.30: Llonvédeink üzennek. A Vöröskereszt bajtársi
rádiószolgálata.
13.50: Rádiózenekar.
15.00: Áfrolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak.
15.20; Weidingcr Ede szalonzenekara.
16.15: Diákfélóra: Mik voltak a g\epük. Irta Dienes Andor százados. Felolvasás.
17.15: Bura Sándor
cigányzenekara
muzsikál.
18.00: Hangképek a fővárosi kisdedotthonok életéből.
18.20: Honvédmüsor.
19.30: Az Operaház előadásának" közközvetitése. Bohémélet. Réthy
Eszter, a bécsi állami
opera
tagja és Pataky Kálmán tiszteleti tag vendégfelléptével. Dalmű négy képben. Szövegét Írták Giacossa és Illica. beordította Radó A. Zenéjét szerezte Puccini Giacomo. Vezénvlh
Ferencsik János. Rendezte Nádasdy Kálmán.
20.10: Külügyi negyedóra.
20.55: Írország. Szitnyai Jenő előadása.
22.10: Az Operaház Bohémélet c. dalmüvének folytatása.
22.30: Temesvári Rácz József cigányzenekara muzsikál. Sovinszky
László szalonzenekara
játszik
a Pátria kávéházból.
23.00: llirek néniét, olasz, angol, francia és finn nyelven.
24.00: Hirek.
00.15; Üzen az otthon. A Vörösken -zt
bajtársi rádtószolcálat*.

ÖMHl éa télen óvj* u

arcát

batáea b I z t o

Kéesiti:

firéf kenöccsc!
Surféiul József
Szcnl R ó k u s gvóguszcrtftra
SZEGED, Kossuth Lajos sugái-ut
31. óvakodjunk az utánzatoktól!

BUDAPEST II.
17.50: Francia nyelvoktatás. Tartja dr. Makay Gusztáv. 18.20: Szórakoztató zene. 19.25: Kálmán Béla dr. és
Kovács Endre dr. beszélget a népnyelv-kutatásról. 20: Hirek. 20.10: Tánc
/cne. 21.10: Csuka a horgon. Igali Mé• záros József sportelőadása. 21.35: Az
ipcraház előadásának III. felvonása,
üohémélet 22.10: Temesvári Rácz József cigányzenekara muzsikál és Sovinszky László szalonzenekara játszik' a Pátria kávéházból.

21.00: Tizezer üzenet a szeretet hullámhosszán.
Dr. vitéz Simon
Elemér, a Magyar Vöröskereszt
Országos elnökének előadása a
Vöröskereszt
bajtársi rádiószolgálatáról.
22.10: Beszkárt-zenekar.
.Vezényel:
Müller Károly.
23.00: Ilirek német, olasz, angol, francia és eszperantó nyelven.
23.25: Farkas Jenő
cigányzenekara
muzsikál a Spolarich kávéházból
24.00: Hirek.
00.15: Üzen az otthon. A Vöröskereszt
bajtársi rádiószolgálata.
BUDAPEST II.
17.40: Kiss Ferenc szalonzenekara
játszik a Neyyork kávéházból. 18.10;
Gyorsirótanfolyam.
Tartja
Szlabey
Gcza. 18.40: Rádiózenekar. 19.15: Á
sisak. Vitéz Bcrkó István ny. ezredes
előadása. 19.25: Kamarazene. 20: Hirek. 20.40: Lovászi Ferenc cigányzenekara muzsikál a Kakuk-cttcremből.
21.10: Tánczene.
KASSA

HASSA
9: Hanglemez. 11,40: Hirek magyar
és szlovák nyelven, műsorismertetés.
1520: Szlovák hallgatóinknak; Mikzsátb Kálmán szülőföldjén. Sági Farkas István előadása. 15.40:
Ginelli
Nándor hegedül, zongorán kiséri Szirmay Mária. 16.05: Lehár: Vig özvegyegyveleg. Hanglemez. 17.15: Szülök iskolája: Hogyan tanuljanak gyermekeink idegen nyelveket? Pányi Arnold
clőadásaü 17.35: Tánczene. 18—végig:
Azonos Budapest I. műsorával.

9: Hanglemezek. 11.40: Hirek. 15.20:
A kis iskolától a János vitézig. Szorabathy Viktor elbeszélése. 1540: Kamarazene délután szlovák hallgatóink
nak. 20.10: Müvészest. I. rész. Közvetítés a Schalkház-szálló nagyterméből. 21.40—végig: Azonos Budapest I.
műsorával

P É N T E K ,

F E B R U Á R

BUDAPEST I.
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• Magyar . KTOvelBíés HHzáF&J.
1. Cherubini: Anacreon-nyitány
2. Brahms: B-dur zongoraverseny Anda Géza.) 3. Csajkovszkij; .VI. (patetikus)
szimfónia.
21.40: Ilirek'.
22.10: A Rádiózeenkar műsorából
1. Rust: Szikla a tengerben —
nyitány. 2. Lehár: Kinai baleltszvitt. 3. Fényes Szabolcs: Merci man ami —. fox. Hangfelvétel,
22.35: Horváth Elemér cigányzenekara
muzsikál a .Valéria
kávéház17.15: Légerők fuvószenekara. VenA
ból.
nyel Doroszlai Károly.
,
23.00: Hirek' német, olasz, angol, fran17.45:
Holland-India.
Irta
dr.
Somot
cia és finn nyelven,
gyi József. Felolvasás.
23.25; Pátria-tánczene.
1810: Magyar nóták. Ungváryné BJ
24.00: Hirek.
házy Nusi énekel, kiséri Gás
00.15: Üzen az otthon. A Vöröskereszt
pár Lajos cigányzenekara.
bajtársi rádiószolgálata.
Dalok:
Szentirmay
Elemén
Csak
egy
kislány
van
a
vilá
BUDAPEST n .
gon; Darázs Miska: Erik a bm
18.35: A Mária Terézia 1. bonvédzakalász;
Csajágfiy
Gyulai
gyalogezred zenekara. Vezényel PonÉdesanyám nem tudok elaludgrácz Géza. 19.35 Pest-budai építészet.
ni; Ha te tudnád, amit én; Né*
VI. rész. Dr. Birbauer Virgil előadása
meth Béla: Nem megyek én:
Hild Józsefről. Felolvasás. 20: Hirek.
Cserebogár — népdal; Borbély
20.10: Kedvelt hanglemezek. 21.10:
Sámuel: Szabad a madárnak;
A legnagyobb magyar antropológus.
Simonffy Kálmán: Hegedülnek;
Dr. Bartucz Lajos emlékezete Török
szépen muzsikálnak (Tóth K á l
Aurélra.
mán verse); Esik eső csendesen
• "
T
— népdal; A faluban muzsikál*
KASSA
nak; Csakugyan,
csakugyam
Lesz még cigánylakodalom -s
9: Hanglemezek.
10.15: A 11-ik
népdalok.
honvéd gyalogezred zenekarának mű19.00: Hirek magyar, német és romá4
sora, vezényel Hadányi Antal. 11.40:
nyelven.
Hirek magyar és szlovák nyelven, mü
19.20:
Marschalkó
Mignon zongorázik
sorismertetés. 17.40: Az első magyar
1. Mozart: B-dur szonáta.
hadirepülők. Lauschmann Ottó előGodowsky:
Buddha templom
adása. 18.10: A Kassai Szalonzenekar
holdfényben. 3. Geszler György;
műsora. 19—végig: Azonos Budapest
Sinek felett
I müsorávaL
19.45: Hangképek innen—onnan.
20.05: Illaszny Béla tangóharmonik*
számat
SZOMBAT,
FEBRUÁR
14 21.40: Hirek.

6.40: Ébresztő. Torna.
7.00: Hirek. Közlemények.
Reggeli
zene.
10.00: Hirek.
BUDAPEST L
10.15: A kassai rádió műsorából. A
BUDAPEST I.
6.10: Ébresztő. Torna.
21. honvéd gyalogezred zeneka7*00: Ilirek. Közlefhónyck. Reggeli
ra játszik. Hadányi Antal ve6.40: Ébresztő. Torna.
zene.
*
zénylésével.
7D0; Hirek. Közlemények.
Reggeli
4C.00: Hirek,
11.20: Székely Méria Chopin-müveket
zene.
10.15: Dalok és keringök.
zongorázik.
10.00: Hirek.
11.20; Ilangszerszólók.
11.10: A csecsemő alvása és fekvőhe- 10.15: A Rádiózenekar műsorából.
J1.40: Somlay Károly elbeszélései, —
lye. Irla dr. Keitzler Tivada-. 11.10: Nemzetközi vizjelzöszolgálat.
Felolvasás. •
felolvasás.
11.20: Operettrészletek.
12.00: Harangszó. Fohász. Himnusz.
12.00: Harangszó. Fohász. Himnusz
1. Johann Strauss: Cigánybáró
'.2.10; Országos Postászenekar. .Vezé- 1210: Rádiózenekar.
— induló. Bécsi Filharmónikunyel Eördögh János.
13 20: Időjelzés, vizálásjelentés.
sok, vezényel Clemens Krauss\
12.49: Hirek.
2. Lecocq: Száz szűz — dalke1330: Honvédeink üzennek. A Vörös1320: Időjelzés, vizálásjelentés.
ringő (MercelJe Dcnya). 3L Lekereszt bajtársi
rádiószolgá13.30: Honvédeink üzennek. A Vöröshár: Fraspuita — dal (Ferrini).
lata.
kereszt
bajtársi rádiószoigá- 13.50: Ilniczky László szalonzenekara.
4. Jones: A gésák — operettlata.
részletek (Sabine Meyer, Anni
14.30: Hirek.
13.50: Kiss Lajos cigányzenekara mu- 14.45: Műsorismertetés,
Frind, Stellakis éa Kuttner).
zsikál.
Középkori
15.00: Arfolyamhirek, piaci árak", élel- 11.40: Mit nézzünk meg?
'34.30: Hirek.
magyar keresztelő medencéket
miszerárak.
14.45: Műsorismertetés.
a Nemzeti Múzeumban. Ismer15.20: OperarészIeteK és hangszerszŐ15.00: Arfolyamhirek, piaci árak, élelteti Bárányné dg. Oberschall
lók.
miszerárak.
Magda. Felolvasás.
16.20; Száz év tőrtént. Irta Mohácsi
15 20: Megyesi Pál, az Operaház tag12.00: Harangszó. Fohász Himnusz
Jenő. Felolvasás.
ja énekel.
16.45: Időjelzés, hirek.
12.10: Melles Béla zenekar. Vezényel:
15.40: Ifjúsági közlemények.
Vincze Ottó.
w,
17.15: Tánczene. Vécsey Ernő Jazz15.50: J. S. Bach: c-moll partita. —
együttese játszik".
12.40: Hirek.
~ '
Zongorán előadja Gécz-Fazekas 17.40: Menjünk orvoshoz a Haha szü1320: Időjelzés, vizálásjelentés.
Klára.
letése előtt.
Dr.
Margittav- 13 30: Honvédeink üzennek. A Vörös16.15: Ruszin hallgatóinknak. Ruszin
Bcc.ht Dénes főorvos ' előadása.
kereszt bajtársi
rádiószolgánépdalok. Közreműködik Oszu- 18.10: Páros felelgetők. Füzesi Emitia
lata.
szky Mária, Szockov András és
és Veress Endre népdalfeldol- 13.50: Müvészlemezek.
Eugen Stepat.
gozásokat énekel.
14.30: Hirek.
16 45: Időjelzés, hirek.
18.35: A magyar irodalom
regénye. 14.45: Műsorismertetés,
17.15; Tánczene.
19.00: Hirek magyar, német és román 15.00: Arfolyamhirek, piaci árak, élel18,tO: Magyar népmuzsika. A bevezenyelven.
miszerárak".
tőt és összekötő szöveget irta
TI. rész. A nyugati magyar. — 15.20: Mursi Elek' cigányzenekara mudr. Molnár Imre. Közreműködik
'Juhász Géza irodalomtörténeti
zsikál.
Szecsődy Irén és Szigethy Sánelőadása. Felolvasás.
16.10: Ifjúsági rádió Feri születésnapdor zenekari kiséretteL
19 20; gportközleménvek.
ja. Vidám hangjánték. Irta Hö15 40: Emlékezés egy nagy
magyar t9 30: 'A
römpő Erzsébet. Vezeti Kilián
Székesfővárosi
Zenekar
műpártolóra. Farkas Zoltán elő
Zoltán. Előadják * gyermekhangversenye. Yezénvcl "Willem
adása ifj. gróf Andrássy Gyulászereplők.
Mcngelbcrg. Közreműködik Anról.
da Géza — zongora. Közvelilés 16.45: Időjelzés, hirek.
19.00: Hirek magyar, német és román
nyelven.
16 20: Rádiózenekar.
A magyar
é s k ü l f ö l d í|
16.35: Költemények prózában,
összeállitotta Kcrcsztury Dezső dr.,
elmondja Mczcy Mária.
^m ^ n ^MBB H H
j ^ M k . r 8 m e k e l t fillére'ért olva»hitl«, h« beiratkozik 1
2610: Frna
Sack
hangversenyének
közvetítése a pesti Vigadó terméből Zongorán kisér Charles
©W
W
'"köleattarónyvtértDa
Cerné.

i B l lI oc ii w
l HFV

miiasztalosnál
kész butoroH
állandóan

Kossuth Lajos-s.-ut 5Í

20.20: Egy ki ssenki. Vígjáték három
felvonásban. Irta Bónyi Adorján. Rádiószinpadra alkalmaz*
ta Csanády György. Rendező:
Kiszely Gyula. Személyek: Monti Péter — Kürthy György:
Katinka — Egry Mária; Ugra^
Pál — Ungváry László; Joze*
fa néni — Haraszthy Mic'; Ká*
dár kisasszony — Beleznay
Margit; Majoros kisasszony -*
Pogány Irén; Szilvás kisas©
szony — Horváth Magda; A ke*
gyclmes ur — Sugár Lajosj
SZÍVÓS igazgató — Kovács Károly;
Huba igazgató — Ván*
dory Gusztáv; Ágostonná —Ke»
lemen Mária;
Jazz-karmestea
— vitéz Laczkó József, Maszszőr _ Kabók Győző.
22.10: Farsangban éli a bál.
Tá«»
rend:
Pertis Pali cigányzenekara mq
zsikál a Vadászkürtből
Buttola Ede tánczenekara jál
szik a Britanniából
Pertis Pali cigányzenekara mOt
zsikál a Vadászkürtből
21.40: Hirek.
23.00: Ilirek német, olasz, angol, fraH*
cia és finn nyelven.
24.00: Hirek.
00.15; Üzen az otthon, A Vöröskereszt
bajtársi rádiószolgálata.
BUDAPEST II.
17.50: Légierők fuvószenekara. IS
óra 10: Az Északi-tenger. Irta Klen*
ka János dr. Felolvasás. 1840: Hang*
lemez. 19: Gáspár Lajos cigányzenekara muzsikál. 19.20: A földmüvelés*
ügyi minisztérium mezőgazdasági fél*
órája. 19.45: fflaszny Béla tangóhar*
monika számai. 20: Hirek. 20.10: Má*
day kamarahármas. 21: Anyafö ,J Rltoók Emma elbeszélése.
'KASSA
9: Hanglemezek 11.40: Hirek m«*
gyar és szlovák nyelven, műsorismertetés. 19.45—végig; Azoons Budapest
1. műsorával

