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Sztálingrád felé menetelnek
cs német c s a g t n f o k

már bebizonyította, bogy a francia
gyarmatbirodalom hatarainak sértetlenségét minden körülmények kőzött
megvédi. Ez fokozott mértékben vonatkozik az anyaországra. Hangsúlyozza az információ, hogy Franciaország
minden pillanatban abban a helyzetUiebb túrnyerés a Den—Ve!ga-kö*ben r súlyos védőharc Rzsevnél — Brit légitámadás ben ván, bogy a francia területek védelmében eredményesen tudjon szeme
Rajna—-Majna-vidék elíen — Franciaország kész megvédeni határait — Tengely- beszállni és minden esetleges felkelési
kísérletet is csirájában elfojtson. Göbgyőzelem a földközitengeri csatában
bels cikke és ez a felelős helyről származó francia nyilatkozat mindenesetre
érdekesen egészíti ki egymást abban a
tekintetben, hogy a nyugaleurópai területeken Angliának nem lehetnek optimista reményei semmiféle esetleges
kezdeményezést illetően.
A kockát elvetették, India és i kosság zöme mohamedán. A váto- támadásokkal nyilván »légi arcvoTenaeri Háború
hindu nép sorsa rásiklott arra az u t sok utcáin barrikádok emelkednek, nalat* akar
teremteni a
szovjet
téi amelyen
nincs többé megállás a torlaszokat
kidöntött távirópóz- megnyugtatására, de ezek a táma68
A Salamon-szigeteknél vívott japán
nincs lehetőség a visszafordulás- uókból ós szétszedett kerítések anya- dások sem a német hadiipart nem
ra
- Az események — ahogyan az gából, lámpavasakból emelik. Stock- sújtják számottevő mórtékben, sem —angolszász tengeri csatával kapcsolatban csütörtökre várták a részletes
toár ilyenkor történni szokott — ro- holmon át
érkezett
NSTjelentés pedig a német ncp szívós kitartását japán jelentést Ehelyett azonban a
hanvást, egyre gyorsuló tempóban arról számol be, hogy a
tüntetők nem ingatják meg. »A keleti had tokiói rádió közölte, hogy a
japán
követik egymást Minden ujabb le- legtöbbje lőfegyverekkel van fel- szintéren teremtjük meg az előfel- hadvezetőség részletes tájékoztatója
tartóztatás,
amit a brit hatósági szerelve és
automatapisztolyokat tételét annak — irja a továbbiak- valószínűleg egy napot késik, igy anközegek
foganatosítanak,
minden használnak. Az indiai nép az ellen- ban Göbbels —, hogy Angliával le- nak közzététele, csak péntekre lesz
várható.
Puskalövés,
tőrvillaoás
és ezek szegülés során olyan határtalan fa- számolhassunk*.
Sangbaiból keltezett NSTrjelentés
©Yomában minden csepp
kiontott natizmusról tesz
tanúbizonyságot,
Ezután a "hazug és szellemtelen* szerint Kamada, a japán haditengerév
ór csak mélyebbre vágja azt a sza- ami eddig példátlan volt India tör- angolszász
hírverésről
emlékezik szet sajtóinformátora egyes érdekes
kadékot, amelyet a politikai rövid- ténetében. Még az utcagyerekek is meg, valamint a szovjet-hirszolgá- részleteket közölt a csata lefolyásáról.
í t é s és makacsság hasított és a segitenek a tüntetőknek; kikémle- lat hamisításairól,
amelyek
nem A japánok nagy győzelmét két fölétonatizmus roppant feszítőereje szé- lik a brit rendőrosztagok helyzetét érik el a szándékolt eredményeket nyezőre vezette vissza, mégpedig ejlső.
tósif tovább. Épülhet-e valaha Is és füttyjeiekkel
adják tudtul az "Akárhogy is van — fejezi be cik- sorban arra, hogy az angolszászok túltoég bid e tátongó ür felett, erősen őrjáratok
közeledését Az angolok két a miniszter; —, már nincs mesz- ságosan lebecsülték a japán tengett
haderő teljesítőképességét, másodsorkétséges és e pillanatban teljesen igyekezete a zavargások leverésére sze az a nap, amelyen
Angliának ban arra, hogy a csata jórészt éjszaka
v
alósziuütlennek látszik. India tö- teljesen eredménytelen m a r a d t A megadjuk a megérdemelt választ*- folyt le s ez a japánokra volt kedmegei az adott jelre talpraugrottak, brit hatóságok tömegesen tartóztatvező. Kamada szerint az amerikai hakogy lerázzák magukról az idegen ják le a tüntetőket a helyőrségeket
Második arcvonal ditengerészet nincs éjszakai támadásokra kiképezve, emellett az amerijármot és a megunt,
meggyülölt megerősítik, azonban mindezek a
Már megszokott dolog az angol- kaiak csak légitámadások eshetőségé'Sát többé nem lehet visszakénysze- rendszabályok csak a tömegek .elkeszász sajtó naponta megujuló sztereo- vel számoltak és a japán hadihajók
í
'teni ezekre a nyakakra, legfeljebb seredését fokozzák.
tip kövelelőzcse a második front meg- hirtelen felbukkanása annyira meglepa
nyakakat lehet elválasztani a
Keleti front teremtésére. Érdekesség ebben a té- te az amerikai hajórajt, hogy a legtorzstól. Azt a törzset azonban, amemakörben ma az, hogy vichyi NST-'je- több esetben még a páncéltornyok belyet a hindu nép alkot, ezzel megA kaukázusi offenzíva egyre na- lentés szerint felelős francia politikai állításáról is megfeledkeztek. A japáölni, elpusztítani nem lehet. A far gyobb arányokban bontakozik ki. A körök kijelentése szerint Franciaor- noknak igy sikerült az ellenséges vo©atizmus elsősorban a keleti népek német hadijelentés szerint a kauká- szág ném maradna tétlen egy angol- nalakat áttörniök és olyan közel sikszász partraszállás esetében, hanem lottak el mellettük, bogy egyes esetéjátos
jellemvonása és Ind iában zusi övezetben a megvert boseviki fegyveresen szállna szembe ilyen ki- tekben a hajók, szinte súrolták egyeg
a fanatizmus a halál megveté- csapatokat valamennyi arcvonalsza- sérletteL A francia kormány eddig mást.
s i g , a szenvedés iránti teljes érzé- kaszon üldözik. Az ötnapos kalacsi
ketlenségig terjed. NST-jelentésben katlaucsata befejeződött, a németek
olvassuk, hogy az indiai asszonyok, itt is rengeteg foglyot ejtettek. A
Berlin, augusztus 13. A véderő fő- sen megsemmisítettük a támadó köte'•kiknél sokezeréves tradició, hogy Voronyezstől északra támadó ellenléket
parancsnoksága
közli:
követik halott férjüket a temetési séget annak súlyos
veszteségeivel
A német és szövetséges csapatok
— Voronyezs környékén a harcok
Máglyára, most csecsemőiket fektevisszavetették,
német zuhanóbom- a Kaukázus vidékén tovább vetették heve fokozódott. Az ellenség minden,
tik villamossinekre
tüntetésképpen.
bázók itt negyven páncélost semmi- vissza a makacsul ellenálló ellenségei nagyszámú páncélkocsival támogatott
toiubay-ben most vér tő csepegő kesítettek meg. A rzsevi körzetben ke- E gy összeköttetéseitől elvágott bolse- tehermentesítő támadása ránézve súkkekkel közlekednek a villamosok,
vista csoportot megsemmisítettünk. Ma lyos veszteséggel összeomlott a német
mény
harcokban tizenöt
páncélost
a
nicstól északra a gyalogság mozgó csapatok védőtüzében s erős német
kol egyáltalán
még
közlekedhetpusztítottak el. Volchov környéké- alakulatai gyors, kelet felé való előre- harci- és zubanóharci kötelékek bomtél" és ez a véres kerék szörnyű
nek megtisztítása is közeledik a be- törésük során elfoglalták a Kalmük- batámadásaiban.
Csupán augusztus
ff'mbólum.
ll-én és 12-én e harcokban 234 ellenföld fővárosát, ElisztáL
fejezéshez.
— Légi haderőnk újból nagy erő- séges páncélkocsit semmisítettünk meg.
Göbbels miniszter a Das Reich ciA keddi és szerdai események jevel
folytatta harcát az északkaukázusi
— Rzsevtöl délkeletre és északra
legújabb
számában
lemékejiyen súlyosbították a britek mü folyóirat
tengerparti és tengeri, valamint a gyalogos és páncélos hadosztályaink
ko'jzetét, miként egy Isztanbuloii nagy cikkben foglalkozik a helyzet- Kercs-szoroson folyó hajózás ellen.
további súlyos védőharcot folytattak.
c
reszt ül érkező jelentés mondja. A tel és hangsúlyozza, hogy a háború Elsüllyesztettek egy parti jármüvei, Tegnap ezen a szakaszon 71 szovjet
,°rrongás már egész índiára eltér- sorsa a keleti harctéren dől el. A több teherhajót, valamint három szál- páncélkocsit pusztítottunk el, ebbül
toöf, és egyedül
Bombay-ben több, britektől szeuvedett légitámadások- lítóhajót pedig lángba borítottak.
5ü-öt csupán egy gyalogos hadosztály
fefet ötszáz, halott ós háromezer sé- kap kapcsolatban azt irja Göbbels,
— A Volga és Don között a német körzetében.
— Az IImen~tótó| délkeletre a Szovr ü l t a kétnapos tüntetések cs ut- hogy ezeket könnyűszerrel ellensú- és román csapatok ujabb tért hoditotharcok eredménye. Északlndiá- l y o z h a t n á k , ha keletről elvonnának tak a szívósan védelmezett szovjet jet folytatta hiábavaló támadásai!.
Egy beláthatatlan terepen körülzárt
tol a Gangesz mentéről, Újdelhiből, néhányezer
repülőgépet,
azonban hadállások ellen vivott kemény harkis ellenséges csoportot elkeseredett
caikban.
Mnábó] és Zavaróból a zavargó- Németország
nem bosszúból visel
_ Szovjet repülők támadást kísé- közelharcban felmorzsoltunk,
i k terjedését jelentik és a forron- háborút és ném a
niegtorlásokra reltek meg egy német repülőtér ellen;
— A keleti harctér felett augusztus
§as
®k elérték már az afgán batárt veti a fősúlyt, banem arra, hogy légi harcokban 28 ellenséges repülö- ll-én és 12-én repülőink és légvédelm
i8,
Pedig ezeken a vidékeken a la- győzzön. Anclia ezekkel a megujuló céuet lőttünk le s ezzel csaknem teiie- tüzéreink 1C1 szovjet repülőgépet lőt.

Peried az indiai felkelés — Szövetségesei is helytelenítik Anglia
terrorpolitíkáját

Churchill Moszkváitél K a i r i b a repült
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tek ie. Nyolc német gép elveszeti.
— Északafrika felett négy német
v&dászrepülp lcgi harcban 12 angol
repülőgépet lőtt ie veszteség nélkül.
— Égy tengeralattjárónk a Eöklközi-tenger keleti medencéjében elsüllyesztett öt vitorlás szállítóhajót.
— Német és olasz tengeri és légi
haderők augusztus 11-én a Földközitenger nyugati felében rajtaütöttek egy
erősen védett- nagv brit haiókaravánon.
— Egy brit repülőgép szerdán nagv
magasságból bombákat dobott egy nyugat németországi városra. A bombázás
hatástalan maradt. Az augusztus 12-re
virradó éjszaka a brit légierő kötelékei ismételt terrortámadásokat intéz-

tek a Rajna és a Majna vidéke ellen.
A Mainz város lakónegyedei ellen intézett bombatámadás a példás magatartást tanúsított polgári lakossag
körében sok veszteséget, Joyábbá nagyobb méretű pusztítást és
tüzeset
okozott. Az eddigi jelentések szerint
az éjjeli vadászok és a légelhárító üte.
gek több támadó repülőgépet lelőttek.
— A Nagybritannia elleni Karcban
harci repülőgépeink a szerdai napon,
valamint a csütörtökre forduló éjszakán romboló- és gyújtóbombákat dobtak dél- és keletangliai, valamint délskóciai kikötők és hadiipari berendezésekre. A sikeres találatok robbanásokat és igen sok tüzet okoztak (MTI)

Mér csak a Don védi Sztálingrádot
Berlin, augusztus 111, A Dontól
nyugatra küzdő
bolsevistáknak a
további harcokból való kikapcsolása
egyet jelent
azzal, hogy
Sztálingrádot nyugat felől már csak maga

elsüllyesztett egy cirkálóit és barom
hajót, a királyi légihadere elsülyI vesztett egy cirkálót, egy torpedórombolót és három hajót. A német
tengeri és légihaderő elsüllyesztett
négy hajót es a mar jelentett Eagle
lepülőgóphordozó hgjót. Több kereskedelmi hajó ée hadihajó találatot

A szövetségesek helytelenítik az angolok
indiai politikáját
Stockholm, augusztus 13. Az NST
jelenti: Az indiai helyzet rohamos
rosszabbodása
készeméibe helyezte
Anglia szövetségeseit és minden jel
arra mutat, hogy az indiai kérdés
ma már nemcsak Anglia ügye, hanem abba nyilvánvalóan
beleszólást
kívánnak majd a szövetséges nemzetek is. Valószínűnek látszik, hogy
am indiai kérdés rendezésébe mindenekelőtt az Egyesült-Államok, r.
Szovjetunió és K í n a kiván szerepet
játszani. Ugyanakkor azonban nem
valószínű, hogy ezek a
hatalmak
szó nélkül mindent aldirnak, amit a
brit kormány Indiával
kapcsolatban
a jövőben tenni kiván.

a Don-folyam védi. mig délnyugat
Már Gandhi letartóztatása is éles
felől már a Város irányába menteibírálatokra adott alkalmat elsősornek a német és szövetséges seregek
ban Csungking-Kinóban, ahol tar(MTI)
tanak attól, hogy az indiai zavargások majd erősen
befolyásolják a
meg megmaradt utolsó utánpótlási
vonalat és nem tartják kizártnak,
hogy az indiai események következjának megbízható forrásból származó
értesülése szerint az angol miniszter- tében majd teljesen lehetetleuné váelnök nyilvánvalóan az egyiptomi és lik az Tndián keresztül Csungkingha
indiai eseményekre hivatkozva, a má- irányuló
hadianyagszállifás
lebosodik arcvonal fctáilifásápak elhalasz- nyolítása. Érdeke fűződik Indiához
tását kérte moszkvai tárgyalásai so- a
Szovjetuniónak is.
elsősorban
rán
azért, mert, az indiai
zavargások
megszakítanák az Iránon keresztül
a Szovjetunióban
irányuló hadianyag szállítást.

Churchill Moszkvából Ka róba érkezett
Milánó, augusztus 13. Az NST jc
lenti: Ankarából ideérkezett jelentések
szerint Churchill moszkvai látogatása
után most Kairóba érkezett, hogy megbeszéléseket folytasson Auchinleck tábornokkal, az egyiptomi
arcvonal
helyzetére vonatkozóan.
A Popolo d'Ttalia szófiai tudósító-

Littelton:
„Anglia legválságosabb hetei következnek"
Lisszabon, augusztus 13. Mlteiton,
angol termelésügyi miniszter — a brit
hírszolgálat szerint — csütörtökön be
szédet mondott Londonban és többek
között ismét figyelmeztette a hallgatóságot, hogy a most következő Ipttek
a legválságosabhak lesznek
Anglia
történelmében. Semmi olyan jelet nem
lát, ami megváltoztathatná ezt a véleményét. Többé nem kétséges — mondotta ... hogv » Szovjet a déli arc

\onulon » legsúlyosabb csapásokat
szenvedi el. (MTD
Olasz

íelentés a

tengeri

csatáról
Róma. augusztn* 13. A Stefaniiroda jelenti:
Az olasz haderő főhadiszállása a Földközi-tengeren vivotf ütközetről a következő külön;jelentést tette közzé:
Az olcsz királyi
tengeri haderő

kapott, így egy cirkáló ós egy f®?®
lógéphprdozó hajó. 32 ellenséges &
pülőgépgt lelőttünk, IS saját r e P 0
gépünk nem tért- vissza- Több
tőnk sebesültekkel és halottakká! 1
fedélzetén tért visata támasz
jóra. (MTJU

arra, hogy a britindiui
hatóságod
eljárása nem alkalmas az angol-"
amerikai baráti
kapcsolatok kimé
lyitésére. Éppen ezért angol Utéo*
kés helyen nem tartják kizártnak,
hogy a birt kormány rövidesen í*"
mét felveti az Indiával való tárgy®'
lás gondolatát.
Newyork, augusztus 13. Az NST
jelenti: Az amerikai sajtó további®
is igen élénken foglalkozik az indiai
eseményekkel és a brit
intézkedésekkel kapcsolatos állásfoglalásokból világosan kiderül egy bizonyff
t'okn megdöbbenés.
A »New York
Times* egyik
hosszabb
sikkében
ugyan felszólítja az amerikai közvéleményt, hogy igyekezzék megértéssel viseltetni a brit intézkedések
kel szemben, mert szerenősétlensé
gel jelentene, ha as angolok a Szovjet és as Egyesült-Államok segítségével képtelenek volnának az indi al
nép tömegeit a maguk oldaléra állítani. A továbbiak során a rikkifé
nem
tartja
valószínűnek,
hoW
Gandhi letartóztatása elfojtaná 1*'
dia hangját.

Ez a kételkedő hang a többi Hü
állásfoglalásából la kiderül, jóllehet
a lapok nagyrésze részletesen !«*
ífiertoti Amery indiai miniszter nyi'
latkozatát, amely szerint Gandhi H
tartóztatás'ával sikerült Indiát egf
A »New York Times* eélzást tesz nagv szerencsétlenségtől
meigórni'
Az

amerikaiak
az

távoltart'ák

m a g u k a t

összetűzésektől

Washington, augusztus 13. Hivatalosan közlik Washingtonból hogy
a* Indiában levő amerikai vsapatok
parancsot kaptak,
hogy szigorúan
'mmmmmmmmmmsrnmmmm***
tartózkodjanak
az indaiai összetűzésekben való bármiféle
részvétel
tói. Ezek az a ni erika5 t-apátok «*«•

oén katonai feladattal tartózkodó®*
Indiában, mindenekelőtt azért, Ko 10
segítséget
nynjtsanak
Kínának'mtt)

Menemettcsoglu az uj török
külügyminiszter
Ankara, augusztus IS. A Német
jelenti: Csütörtökön hivatalosan
W
zőlték Numan Menemenesogln külügJ'
miniszteri kinevezését.

A denaturált szesz uj ára
Budapest, augusztus 13. A kőzd'*]
tási miniszter újra szabályozta a *.
natlíráit s&esí kereskedelmi árátremidet erlelmében a nyilt edényü®
pattiialt szesz legmagasabb fogyás®'
ára legalább 9Í.S százaid szeszt*®''
lom esetén a vevő erknyehen liter®*
kínt 1,93 pengő. ^
^

3000 halott és 9700 íogal/
a szerb bandák
ujabb kétbetí veszteség*
Berlin, augusztus 18. Mint a
met Távirati Iroda illetékes hely 2 ,
értesül, Hercegovinában és Délb®^
niában, a bandaharcok
szinbo"1
' az elmúlt héten is eredményesen
| vábbfolytak a tisztogató harcok! A julius 23-tól augusztus 20-ig
1
jedíj idŐ=?akbgn * sjzerb baedáJf T
halottat és 8TO6 foglyot
1
imttl

Felhívás 5
Újból harcban áll a magyar s vitéz szövetségesei
oldalán küzd a
nemzetét és az egész keresztény vilétét fenyegető
szovjetorosz
uralom ellen Ez a nagy küzdelem
belenyúlik a téli időszakba is. Az
01
"osz tél szigorúsága miatt, elkerülhetetlenül
szükséges, bogy
nagyara
nyti téli ruhagyűjtéssel egészítek
ki
katonáink
felaaerelését.
Nyersanyaghiány
miatt
honvédőinknek szüksége lesz azokra a téli
holmikra is, amelyek ma — talán
télös mennyiségben és használatonkivü! — a polgári társadalom tulajdonába vannak.

ii torok

köze"*'
fozta «
árát
- iedényük
fogyatta
szeszt*2'',
ben lite!6*
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Amint honvédéink méltóknak mtftatboztak a harcban a német bajtársaikhoz, nekünk is el kell érnünk azt az eredményt, amit a néríet lakosság
közelmulban a téliruha gyűjtésévé] elért
Ellenségeink mindent »Tél tábornoktól* reméltek, de reményükbeu
halódtak és bárminő erőfeszítéseket tesznek is, ezidén is csalódui
tégnak.
Szegednek, a nemzeti megújhodás
torosának
lakossága
mindenkor
tondkivül
sokat szenvedett habotoktól és elemi
csapásoktól,
de
az időkben érezhette a reszv
ét és az áldozatkész segítés meleSét Most nekflnk kell segítenünk
bem
is idegeneket, hanem gyermekeinket, testvéreinket, férjeinket.
Főméttóságn Asszonyunk
rádióhzózatot intézett a magyar társadalomhoz s felhívta a figyelmet a
honvédség
közeli
télirnhagyü.itő,
Mozgalmára.
Kérő szóval fordult
mindenkihez, de leginkább azokhoz,
B
bik itthon, nyugodt kényelmet biztosító
polgári környezetben és nem
a
minden percben rájuk váró veszedelmek között végzik napi munkátokat.
Adjunk" h'onvédeink részére a kötotkező ruházati cikkeket:
Í Érmelegitő- 2. Gyapjuharisnya
I rövid). 3. Lábszárvédő,
vadászok,
természetjárók és labd rangok által
használatos tf. n.
vadászharisnya
lábfejrésszel, vagv anélkül. 4. Szőrtoekeztyü. bármely a polgári életb«n használatos fejes, egy- kettő-,
három- és ötujjas
huzattal (bőr,
togy vászon) ellátott,
szőrmével
hóiéit keztyü. Alkalmas a gyapja
tol (teveszőrrel) bélelt, továbbá a
m'elésre
használatos
úgynevezett
s
ikeztyü. 5. Sífelszerelés
bármely
190—200 cm. hosszít, bármely fából,
kötéssel, yalamint, bottal ellátott sikészlet megfelel. 6. Sieipő 42-es métotte] felfelé.
'Az eddig felsorolt
/kkeket egy-két öltéssel páronként
° s szevarrva, a sífelszerelést és si°'bőt összekötve kell leadni, hogy a
há-roR darabok elCserélése eieve eikoriilbető legyen. 7- Kötszövött ais
ó nadrág, legjobban megfelel
II
Cynevezett jáger alsórnba. 8. KőttoSvött ujjas, bármely- szabást! ős
^
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színű pullo-ver. szvetter, kötött mellény, kabát stb. megfelel. 9. Fülvédő,
nyaksál,
(bósapka).
10. Hószeraüveg, erre a célra megfelel a gép
kocsi és motorkerékpár
vezetői
szemüveg, vagy nyáron viselt bármilyenszinü napszemüveg, 11. Szőrmés mellény, u j j és gallér nélküü
báránybörből
készült
mellény. E
célra megfelel a szőrmebélés, rövid bekecs, mikádókabát stb. 12.
Szőrmés sapka, bármilyet! szőrmével bélelt sapka. Igen alkalmas az
Alföldön és Erdélyben használatos
szőrmekucsma is. 13. Egyéb szőrmés eikkek elkészítéséhez anyag:
festett és természetes szinü bárány,
vagy juh,
macska, házinyúl szőrmés bőr (egyes .bőrök is), egyéb muuda, bundabélés, szőrmés lábzsák, kocsitakaró, karmattyu (muff) és boa
megfelel. 14. Különféles gyapjúfon a l a t újra feldolgozás (feltépés és
fonás) révén fonalak előállitásá ra
alkalmas használt gyapjú
ruhák,
szövetek: gyapjú kötszövött áruk
(pullover, szvetter, kötött ruhák
stb.). 15. Tábori takaró, — lehetőleg
gyapjú.
A gyűjtés 1942. évi augusztus hó
25-től szeptember hó 5-ig bezárólag
tart és a leventék, cserkészek és a
társadalmi szervezetek i f j ú tagjai
előre kijelölt és közbirré tett körzetben, útvonalon, házról-bázra, tanyáról-tanyára járva keresik fel a
lakosokat s az adományokat nyugta
ellenében ott a helyszínen veszik át
azután kellő őrizet mellett gyűjtőhelyre szállitva tisztnek, vagy kijelölt helyi leventeparancsnofenak adják át, akik azt az átvett tárgyakért
személyesen felelnek.
Semmisem vész kárba és minden

A szegedi
F e i á U H f á k Klebelsberg
(A Délmagyarország munkatár sálul) A városházán most állítják öszsze Szeged
város
zárszámadását,
amelynek egyik legérdekesebb tétele a vagyonleltár. A leltár szerint
Szeged város vagyona eléri a 100
millió pengőt, ami azt jelenti, hogy
a főváros után Szeged a leggazdagabb város Magyarországon. » A
több, mint 100 oldal terjedelmű vagyonleltárban a
város minden elképzelhető értéke szerepel a száz
pengőre
becsült
fehértói
csőszkunyhótól az egymilliós értékű piarista gimnázium épülettömbjéig.

Ma az u j szezon első nagy magyar

a szobrok városa

A városi vagyonleltárban szerepel
egy tétel, amely ezt a cimet viseli:
>D csoport: Emlékszobrok*.
Ennek
a fejezetnek külön érdekessége, hogy,

bemutatója:

HONTHY HANNA
az ünnepelt opereltdiva első reprezentatív filmje, a:
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Ma és
mindennap a
darab eléri rendeltetési helyét.
Gondoljon mindenki azokra, akik
a legzordabb télben is hősi módon
megállják helyüket, mert ezt kívánja tőlük a nemzet érdeke és a keresztény világ védelme.
Adjon mindenki, mert Csak az a
nemzet remélhet
boldogabb jövőt,
amely tettei, áldozattal, adakozással
és önzetlenséggel is tud harcolni.
Adjunk mindnyájan, hogy méltók
legyünk
honvédőinkhez, akik vérükkel váltják meg a magyar nepet.
Szeged, 1942 augusztus hó ü
Dr. Tukats Sándor skn
főispán,
Dr. Pálfy József
polgármester,
vitéz Berthy János sk.,
ezredes, városi leventeparancsnok.

szobvoh
Kunó

sxobrál

?

értékelés nem szerepel benne. Szeged város százmilliós
vagyonában
tehát nincs benne a város szobrainak értéke. aDnak ellenére, hogy Szegedet méltán nevezik a szobrok városának « emlékszobrai a valóságban imponáló
értéket reprezentál
nak,

Nemrég statisztika jelent meg a
magyar városok szobrairól és ebből
is kitűnik, hogy a vidéki városok
között Szegeden van a legtöbb emlékszobor.
Szeged utcáit és tereit
ugyanis nem kevesebb, mint 110
szobor és emlékmű diszilil Ez anMinden objektum, ingatlan és in- nál is inkább impozáns szám, mert
góság mellett a leltárban feltiinic- a fővárosban is csupán 73-al több
tik az értékelést is. A város vagyo- szobor van.
nát ugyanis évről-évre
újból fuj
Szeged szobrainak többségét a
szokták becsülni s annak ellenére, Nemzeti Arcképcsarnok szoborgasz
hoji •y minden esztendőben jelentős lériája alkotja. A Dóm-teret és körleit ásókat eszközölnek elhasználó- nyékét 89 szobor disziti, ezekhez hadás, kopás cimén főként a? épüle- marosan még két szobor kerül:
teknél és berendezési tárgyaknál, a Péterfy Jenő és Verseghy Ferenc
város vagyona néhány év| óta ör- szobra. Érdekes,
bogy a Nemzeti
vendetesen növekszik. Az idei va- Arcképcsarnok
szobrai nem szeregyonleltárban is vagyonnövekedés- pelnek a város
vagyon-leitárában,
sel számolnak a városházán.,
mert ezek az emlékművek hivataSzeged,

filmoperettjének

losan az állam tulajdonát képezik.
A többi 21 szobor, ameiyuek a város
különböző beiyein vannak felállítva, máü a város tulajdonát képezik
és ezek a város vagyonleltárában
szerepelnek is-

ü
Kossuth-szobor
30.000,
Dankó
szobraS
ezer
pengő
Érdekes megemlíteni, hogy néhány évvel ezelőtt még a többi vagyontárgy között a város szobrait is
felértékelték.
Egy
közelmúltból
származó vagyonleltárban a város
valamennyi
szobra
nem egészen
500.000 pengős értékeléssel szerepel.
F.bben a
felsorolásban
például a
Kossuth Lajos Klauzál-téri szobrát
csupán 80.000 pengőre értékelték, 1>
Tisza Lajos-szobor 60.000 pengős értékkel szerepel,
Erzsébet királyné
szobra
szintén 60.000 pengőre volt
értékelve, a Rákóczi Ferenc-szobor
45.000 pengő, Széchenyi István szobra 35.000 peugő s ugyanannyi a
Deák
Ferenc-szobor
Dugonics
András szobrát csupán 13.000 pengőre értékelték, Dankó Pista
szobra
pedig mindössze 5000 peugő értékeléssel szerepelt ebben a néhány év
előtti vagyonioltárban.
Természetes, bogy
ezt a tulalacseny értékelést a múltban a tömvén ybatósági
bizottsági tagok lei""
fogásolták. Az emlékszobrok reális
értéke 'ugyanis
hozzáértők szerint
többmillió pengő. Emiatt mondott
le a város arról, hogy a vagyonleltárban feltüntesse a szobrok értékét. Ugy látszik, ma már Szeged
példáját a többi város is követi s a
szobrok értéke a legtöbb helyen nem
szerepel a vagyonleltárban.

fl ssegedf Klebelsbergszobor
H a Szeged már eddig is kiérdemelte a szobrok városa diszitő jelzőt, akkor a jövőben még inkább rá
fog szolgálni erre a névre. Ugyanis
— mint ismeretes — a Móra-parkban felállítandó Tömörkény-szobor
fhelyét is kijelölték már s kész a
terv arra is, hogy az
alsóvárosi
templomot körülvevő téren a város
megvalósítja a Ferences barátok segítségével a
Hunyadiak
Ligetét,

2tX«Cftfen$N JPlOXt

Repriznél szokatlan, óriási érdeklődésre való tekintettel
közkívánatra még egy napra meghosszah
bitottuk és ma utoljára kerül bemutatásra 5, 7, 9 órakor az
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Tasnádi Fekete Máriq, Páger Antal
es a kis Pécsi Gizi főszereplésével
Kisérőmüsor a legújabb Ufa-hiradó
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tengelyhatalmak által megszállt
szovjettérületek nagysága és népessége

A terület 7.4 Szazalekának Bégszállása a lakosság nem kevesebb,
mint 40 százalékának elvesztését f
lenti. Igaz ugyan, hogy a munkaképp
abol számos értékes szobrot állítalakosság egy nem jelentéktelen résrí
e!!
nak fel. A Nemzeti Arcképcsarnok
(Stud.) A tengelyhatalmak és a saságok Szövetsége, A tengelyhatal- — önként vagy kényszerből — » ' '
szoborgalériája is évről-évre bővül
gelyhatalmak
csapatai
elöl
a
szovje'
szovjet küzülti háború kitörésekor mak nat tagállamot megszálltak, a
s a város nem mondott le arról, 1941 junius 22-én tizenhat tagállam- hetedik folyamatban van. A megszállt kézen megmaradt területekre ment él
bogy Szeged nagy jótevőjének: liól állt a Szocialista Tanácsköztár-1 leriilctek érdekes adatait itt közöljük. dc viszont a vörös hadsereg vesz'"'
sége halottakban, súlyos sebesülté'
gróf Klebelsberg Kunónak szobrát
ben és hadifoglyokban oly magfi'>
Terület
Lakosság Népsűrűség
felállítsák:. A Klebelsberg-szobrot T a gá i 1 u »
hogy a megmentett munkaerők szákm9
km9
1939
egy magánterv szerint a Dóm-témát is bizonyosan felülmúlja, igy te'"
71
Ukrajna"
555.900
39,549.100
ren, szemben a székesegyház bejájosen
reális, ha legalább 40 Százalék'9
73
226.000
9,804.900
Fehéroroszorszá'
ratával állítanák fel. Az egyik szebeesüljük a szovjet emberveszteség9'
47
61.300
2,885.100
Litvánia
gedi szobrászmiivész már modellt Lettország
A tengelyhatalmak által megszáll'
30
65.800
1,994.500
is Jcészitett gróf Klebelsberg Künó Észtország
területek legnagyobb részének a krt
24
47.600
1,131.000
igazgatását a
•Rcicbskommissa"9'
felállítandó
szobráról, remélve a Moldavia
73
32 700
2,385.000
és a »Reichskoinmis9ari»'
{ Ostland*
pályázat közeli kiírását.
"989.300
57,385.000
egy üti :
; Ukrainicn. vették át 1941 n o v e m b e r é
Ezenfelül a 171.400 kmfere kilcrjedö, tak a szorosabb értelemben
veti i ben.
Ii flnyős
de mindössze 469.200 lakosú (3/kni9) Oroszország, a NajgyJOrose Födera- ;
Az előbbi hatásköre Észtország'9
Karélo-Finn tagállam terültéből kb. tív Szocialista Tanácsköztársaság te- j Lettországra, Litvániára és Fehér
100.000 km» mintegy 300.000 lakossal rületére is, mostanáig a következő te- [nroszország legnagyobb részére ter2"86, 3'36, 3*75, alig észrevehető szép- a tengelyhatalmakkal szövetséges finn rületrészeket szállva meg teljesen " jed ki; az utóbbi Ukrajnára, melybé"
hadsereg kezére került és a tengely- vagy túlnyomó részben belőle.
azonban az egykori osztrák Galiei*'
séghibával T i s z a A r u h $ z .
lioz tartozott 3 lengyel vajdaság0'
hatalmak csapatai mélyen benyomulSzeged, Tisza Lajos-körut 46.
(Leinbcrg, Sztaniszlau* és Tarnop0'1
Terület
Lakosság Népsűrűség
K ö z i g a z g a t á s i egység
1941 augusztus 1-én a Lengyel főkor
kin9
km9
1939
inányzósághoz csatolták, Északbuk®"
A paprika íázisadójának Krimi aulonora köztársaság
43
26.000
1,126,824
vinát és Bosszarábiát szeptember S-á"
3,130.114
57
54,800
Kurszki' tartomány (gdbernla)
visszakebclezték Romániába;
romá"
áthárítása a kiskereskedelmi Oreli
3,549.088
54
66.500
(brlovszki) tart. (gubernm
közigazgatás alá helyezve egy 9
2,690.779
36
74.900
Szmolenszki tart. (guberniá)
Dnyesztertől keletre fekvő terület
forgalomban
2,894.068
93.600
Rosztovi tart. (guberniá)
részt (Transnistria) is. A Karelo-Fif1
(A Uélmagyarország munkatársáSzovjet-tagállamnak azt részét, mely
315/800
13,390.843'
42
egy iil t
ről Finnország az 1910 március 13-á®
tól) A szegedi
paprikakereskedők
Sokkal nehezebben
állapíthatók szállt részekre. Nagyjából 9hasonló az kötött békében kénytelen volt lem0"'
Gresa István törvényhatósági bimeg — akár közelilő pontossággal — arány a tulai (32.800 km , 2,049.950
zottsági tag vezetésével csütörtökön a csak részben megszállt tartományok lakos) és a voronezsi (69.600 km-. dani. 1941 decemberében ismét vissz"'
csatolták Finnországhoz. A Nagy
küldöttségileg keresték fel dr. Dé- adatai, mert a tartományoknál kisebb 3,551.009 lakos) tartományoknál.
orosz-tagállam és. Kelctkarélia elfog"
kány Alajost, a Kereskedelmi és terüleli egységek statisztikája nem
Már a sztálingrádi (caranici) tar- lalt területei pedig katonai köziga®'
íparkamar főtitkárát, majd dr. Tu áll rendelkezésünkre, sőt magát a tomány, a krasznodári (jekaterinodá- gálás alá tartoznak.
kats Sándor főispánt, végül pedig harcvonalat szintén csupán nagy vo- ri) és ardzsonkidzei (vorosilovszki!
(m. b . ' l
régiók (oblaszty), továbbá a Kalmük
dr. Pálfy József polgármestert a fű- násokban ismertetjük:
9 autonom köztársaság tcrütctérc is átA leningrádi tartomány 140.800 km
szerpaprika fázisadójának kivetéséterületének
kb. harmada van jelenleg terjedt a harc, de ezeknek az adatait
Hét zombori zsaroló
vel kapcsolatos sérelmük ügyében.
a tengelyhatalmak birtokában, de az mostani összefoglalásunkban még nem
A küldöttség mindhárom helyen 1939 január 17-én tartott népszámlá- számítjuk hozzá a többi megszállt
a tábla előtt
előadta, bogy a fázisadóról
szóló láskor összeirt 6,436.576 lakosának szovjet-területéhez. Ugyanis most a
(A Dtlmagytirország munkatársától)
juniusban megjelent rendelet alap Csaknem fele (3,191304) magában Le- tengelyhatalmak hadereje éppen eze- A tábla Llemy-tanácsa csütörtökön
ján a fűszerpaprikát is fázisadóval ningrádon élt akkor! Most — a veze- ken a területeken tör rendkívül gyors targyalta hét csalással vádolt zorabor'
étemben előre, igy valószínű, hogv
terhelték meg. Az uj adó kilónként tőség beszámításával is — jóval ke- ezeket a területrészeket rövidesen tel- iakos bűnügyét, akikeL a zonibori töt'
vesebben tartózkodnak a majdnem
30 fillérre] terhelte meg a paprika teljesen körülzárt nagyvárosban, igy jes egészükben elfoglalja és igy itt véuyszék ezév április 21-én egytől"
árát s ezt az összeget julius 1-től a leningrádi tartomány megszállt ré- nem lesz szükségünk majd olyan bi- egyik' elzárásra itélt. Barasits béren"
zombori szikvizgyáros a per fővádlót'"
augusztus 15-ig a malmosok, illetve szén a lakosság száma nem sokkal zonytalan alapú becslésekre, mint a ja, aki tavaly Bácska viszafoglaiá"9
leningrádi, kalini, tulai és voronezsi
n nagykereskedők a Fiiszerpaprikát haladhatja meg az egymilliói.
uláu rövid ideig tolmácsként mükó
A kalini tartomány területének tartományoknál, melyeket már közel dött a zombori uatóságokuál. Egyidejű'
Értékesítő Szövetkezet utján fizet9
egy
esztendeje
kettészel
a
tavasz
óta
km )
és
népességének
ieg fogházl'elügyeiö is volt és e kették be. Ez alatt az idő alatt körülbe- (106.400
(3.211.439)
mintegy
fele
jut a meg- vajmi keveset változott harcvonal.
tős hivatalos minőséget olyan látsza'
lül 200 ezer pengőt tett ki a befizekeltésére iparkodott kihasználni, mintLakosság Népsűrűség
tett összeg, a Szövetkezet azonban m e g s z á l l t n a k
Terület
tekinthető!
9
ha
módjában lenne a
letartóztatot'
9
km
1939
km
most közölte, hogy aug. 15-től nem válszemélyek szabadonbocsátását kiesz12
1.100.000
91.000
lalja ez a terhet s olyan intézkedés a leningrádi tartományból
közölni. Természetesen, ilyesmiről
30
1,600.000
53.200
történt, bogy kilónként 30 fillért je- a kalini tartományból
sem lehetett, azonban mindig akadna©
62
1,025.000
16.400
a tulai tartományból
hiszékeny emberek, akiket be lehet
lentő fázisadót áthárítják a kiske- a voronezsi tartományból
51
1,775.000
34.800
csapni, ezért Barasits és a köréje cs*
reskedőkre. Ez az intézkedés rend5,500.000
198.4Ő0
~2t
együtt:
portosult bűnszövetkezetnek is tömfi
kívül snlyosan érinti a kiskereskeEnnek a területi csoportnak és népességű vidékek területét és lélek gesen voltak áldozatai. Cinkostársa'
dőket, mert jelenleg kimutathatóan
Finn
Karélia elfoglalt részeinek" az számát foglalják össze teljes pontos voltak Grosz József kereskedősegéA
15 fillért keresenek egy kiló papriadatait nyugodtan összeadhatjuk, a két sággal, igy utóbbi adataink esetleges Wittenberg Józsefné, Somogyi Jánö"
kán s ha a jövőben nekik kell fizet- előbbi — teljesen megszállt _ területi nagyobb becslési hibája is csupán je géplakatos, Wittenberg József szikvi*
ni a fázisadót, ez azt jelenti, hogy csoport adataival, mert azok sokkal lentéktelen mértékben torzíthatja el a gyáros, Krendits Száva sztapári szik'
vizkészitö és Szabó László, volt
kilónként 15 fillért fognak ráfizet- kiterjedtebb és emellett jóval sűrűbb végöszegeket.
szolgabíró.
ni a paprikaárusitásrft. A szegedi,
Lakosság Népsűrűség
Terület
A zonibori törvényszéken lefolyt®'
A Nagy-Orosz tagállam
a kalocsai és az érsekújvári érde1939
km»
km9
tott tárgyalás során a csalások égés*
adatai:
keltség ez ellen az intézkedés ellen Az egész tagállam
108,811.000
7
10,378.000
sora bizonyult a vádlottakra. A banda
már bejelentette tiltakozását ugy a
vezcrc Barasits volt, a többiek segédEbből megszállva:
315.800
13.391.000
42
keztek neki az áldozatok felhajtaná'
pénzügyminiszternél, mint a keres- a) teljes közigazg. egységek
5,500.000
28
198.400
ban. Mikor a rendőrség leleplezte *
kedelemügyi miniszternél és a köz- b) területrészek (becslés)
csalásokból hatalmas vagyont össz"'
18.891.000
37
514.200
megszállva összesen,
ellátásügyi miniszternél s azt kérhaarácsoló bűnszövetkezetet, még 'P
6
89,920.000
15,863.800
levonva
marad:
ték. biogy vagy rendezzék a papriezer 222 pengő kicsalt pénzt is talá;'
ka árát egy generális rendelkezés- A Nagyorosz-tagállam a gyér népes- foglalt terület azonban a viszonylag a zsarolóknál. Kiderült, bogy ffi'
sel ugy, bogy a kiskereskedők ne fi- ségű északi vidéket és egész Szibc legnépesebb országrészek közé tartó- pengőtől 15.000 pengőig terjedő összezethessenek rá az árusításra, vagy rilt is magában foglalja. Csak ennek zik, ahol több, mint ötszörte annyi geket kértek és a legtöbb esetben kapengedélyezzék az ujabb teher áthá- tekintetbevételével érthető meg, hogy ember él, mint országos átlagban: tak is a letartóztatott zsidók hozzátartozóitól.
rítását a fogyasztókra. A küldött- habár a tengelyhatalmak idáig mái Lélekszáma kb. 17.4 százaléka volt a
Nagyorosz-tagállam lakosságának
A törvényszék Barasitsot 6 évi M '
mintegy
háromszor
akkora
területet
ség mest azt kérte a kamarától, a
Az egész Szovjetunió vesztesége még házra, Grosz Józsefet 3 évi fogház^'
foglaltak el belőle, mint a jelenlegi
főispántól és a város hatóságától, 171.853 km9 nagyságú Magyarország, sokkal súlyosabb, ugy a terület, mint Wittenbergnél 10 havi börtönre,
hogy a számukra rendkívül fontos ez mégis mindössze 3.2 százaléka Ma- a lélekszáma szempontjából:
niogyi Jánost 6 havi bortönre, V.'itlri1'
berg Józsefet 1 havi fogházra,
mozgalmat támogassák illetékes be- gyarország egész területének. A z eldits Szávát 3 havi fogházra, Sza©'
'yonLakosság Népsűrűség Lászlót pedig 1 évi börtönre Ítélte. ^
Terület
km9
1939
km9
tábla a csütörtöki tárgyaláson hess®9,
191,690.100
9
2+6342760
Az egész Szovjetunió
san áttanulmányozta az indokolás**9'
57,749.600
58
9S9.300
Ebből megszállva: 6 tagállam tolj.
együtt 21 sürün nyomtatott oldalra tef
18,891.000
37
( 511200
A Nagyorosz tagállamból
jedö törvényszéki Ítéletet és ugy ©f,
360.000
3
A Karelo-Finn tagállamból
lárogott, bogy augusztus 2! én bir°p
' íoaceo
ítéletet a zsaroló bűnszövetkezet
76,940.600
48
megszállva összeses:
1,003.500
114.749.500
fi
lotfjainak üevében. '
levonva marad:
20.930800
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'á Föméítósdgu "Asszony tiáfé
Egy kiegyensúlyozott élet titkaiból
izével fordült az itthonmafadotes szedi elő belső zsebéből a nagj
takhoz, adjanak téli ruhát, vagy
Ha portrét akarok festeni a boldog van benne, mit kell vele csinálni! Hó- paksamétát. Leveleket, fényképeket, —
takarókat katonáinknak.
A felhí- emberről, nem kelt olyan messzire sok munkaidejét is kímélem, ha ma- ezúttal az unokáiról referál.
J u g o v i c s gam járok utána.
vás nyomán
már
országszerte mennem, mert itt van
A Zsófi lánya, a tanárnő, K i r á l y
Pista
bátyám.
Votlaképpen
most már
Mellékesen: ez a közigazgatás igazi Pista vasvári tiszti orvos felesége.
megindult a gyűjtés,
de sokan
S z e m e r e y n e k hívják, mert erre egyszerűsítése, nem pedig az, ha egy- Sárika G r u b e r Hugó Ungváron álvannak, akiknek ninCs nélkülöz- változtatta ősi nemesi nevét, méltósámás szomszédságában levő társhivatahető téli
holmijuk, de áldozat gos ur is lett, azért én lelkemben mé- lok végzéssel érintkeznek egymással. lomásozó, most frontot járó, alezredesé. Királyéknél négy kis Király tekészségüknek
mégis
tanújelét gis csak régi Jugovicsnak nevezem. Meg van annak is a helye és fontossászi teljessé a családi boldogságot, fiu,
akarják adni. Akik bármilyenféle Továbbá lehet bácsija mindenkinek, de ga, de nem általánosságban,
leány, fiu, leány szabályos sorban.
Valósággal boldog Pista bácsi, ha Gruberéknál két fiu, meg egy leány.
szer el eladómén nyal örömet akar- hogyan tisztelhessem én is annak aznak szerezni
hovédeinknek, leg- ért a pár rongyos eszlendőbeli különb- szívességet tehet Haragosnak, vagy
Elég egyetlen szót is megpendíteni,
ségért, ami köztünk lebeg?
akár csak kelletlennek még nem látta hogy Pista bácsi bele kezdjen a hél
jobb, ha az erre szánt összeget a
Sajnos, jól tudom, milyen érzés az, senki, igénytelenségben, szerényszég- unokájáról szóló, kedvesnél kedvesebb
honvédelmi minisztérium szeretet- mikor ragyogó ifjú mamák mutatják ben felülmúlhatatlan s ezt a kiegyentörténetekbe.
adomány gyűjtő csoportja betéti az aprószentjeiket.
súlyozott élet, a belső lelki harmónia
— Ezt mondta a kis betyár, vagy
számlájára•
177.221. számú posta- — Nézze már meg Bob bácsi a fia- teszi,
azt. Nézdd a fényképét, épp ilyen az
•
takarékpénztári
csekkszámlára fi- mat!
életben is.
Azok
a
fiuk
pedig
impertinent
P
á
l
f
y
Ferenc
régi szegedi pol— A kismamák ugy szépülnek, ahozetik be. "A minisztérium gondosgyorsasággal tudnak megnőni. Istekodik arról, hogy a szovjet földön nem, tegnap még az anyjukat néztem! bármester néha maga elé citált vala- yan nő a család. Mert higyje el minkit, hogy megdorgálja, amint azt a en jótét lélek, hogy nincs ennél kíV
harcoló honvédcink a befolyt ősz- Vagy a© nagyanyjuk lett volna?
fegyelmi itélet elhatározta, avagy más lönb szépitőszer. Ámbár nem kunsnt
*
szegek felhasználásával, a legalkényszerű kellemetlenséget közöljön ott, ahol amúgy is megvan már az
kalmasabb
szeretetadományokat
Pista bácsi (már tiszteljük a több- vele. Az öreg tűnődött, habozott, — alap. A finom arcú, csupa szellemiség
kapják igazságosan és arteyoson ség címzését) külső, látható, boldog- senkinek se tudott bánatositót monda- Zsófi most érte el azt a fokot, amire
sága a munkában nyilvánul meg. Cini- ni, — mikor a delikvens elébe vágott. Gólya azt szokta mondani:
eloszt,va. (MTI)
— A minap arra jártam a Pálfy
— Jobb, mint újkorában!
kus lelkek hasztalan kárpótolják a
Viszont Sárika ragyogó feketesétanítókat, amiért a gyereket már leg- tanya felé, láttam a nagyságos ur csige a világ bármelyik helyén is szenelső tudományra szoktatása idején fél- kait. Micsoda csodaállatok!
A jó öreg podeszta szeme felcsil- zációszámba menne.
revezetik, krétával a kezükben állítlant.
— Ilyen szép szem csak egy van
ván, hogy u r , ir.
— Észrevelte-e, kedves öcsém a még. A Sárika másik szeme.
— Nem is igaz, mondják nevezett
A hét unoka Pista bácsi minden
Cinikusok, az ur nem ir, legfeljebb a kis pejt? Milyen járása van annak
máris!
boldogsága, szórakozása, a sorstói
nevét
kanyarítja
alá
valamely
igazga(A Délmagyarország
munkatársá— 'A kis pej a legkülönb valamcny- nyert elégtétele. A nagyvilág esemétóságban, közgazdasági tevékenységét
tól) Megírtuk, hogy a
fogadalmi igy domborítván ki. Lehetséges, hogy nvi közt, — erősködött a bűnben ta- nyei nem érdeklik annyira, mint a róluk érkező híradások, fényképek.
templom búcsúját.
Nagy boldogas- kezdetben ö is irt, viszont akkor még lált irnofe.
.MirePálfy
Ferenc
szakszerű
fejte— Ejnye, ez megint nőtt egy censzony napján ünnepli Szeged kato- nem volt ur, csak kisdiák. Az idők fogetésbe fogott, hogyan kell a lovakat
likus társadalma. Az ünnep prog- lyamán el is vétette a betü formáit s kiválasztani, tenyészteni, — ejnye, mit tit!
Referálnak sürün a gyerekek, de a
ramja nem tartalmaz világi vonat- egyéniségét ma különféle vonalak je- áll, kedves öcsém, gyújtson rá, falá!
lentik. Ellenben már ur.
kozású pontokat: a hangsúlyt a veott a skatulyában szivart, — mondta, nagy ecsetvonásokat elvégzi a Pörtyi
Hát Pista bácsinál épp az a kelle- részletezte, a kis pejt újból kiemelte, nagymama, aki, — megérthető! — folyzetőség a bensőséges
elmclyedé.sro
mesen meglepő, hogy rajongója a majd észrevéve, hogy
G a b r i e l l y ton uton van és beszámol arról, amit
helyezi. Élő valósággá akarja ten- munkának s aki szereti az elfoglaltsánevű
iktatóin
már
harmadszor
akai a fiatalok esetleg kihagytak a levélni az árviz-korabeli szegediek foga- got. annak az nem lehet teher.
ből.
bejönni, nagy sóhajjal abbanhagyta
dalmát, amely nyilván nemcsak a
A S o b r i t emiitettem eKfbb, hát ea
Készségesebben senki sem áll a fe— Ugy látszik, valaki türelmetlen^
falak felépítésére irányult, hanem a lek rendelkezésére, mint ő, pedig ele- kedik. én se tartóztatom fel, fiam. Mi- a másodszülött Gruber beceneve.
falak közötti lelki élet felvirágozta- get dolgozott az életében. Kezdte mint ről is kezdtünk beszélni? Tudom már legelevenebb zsivány, csúnya fennszolgabíró, aztán fontos pozíciókat Hát én most szigornan megdorgálom, sŐbbséa terrorizálója a bátyjának, *
tására és elmélyesitésére is.
finom anziksz-arca II. Hugónak, &fl»
töltött be határrendőri szolgálatban,
A bucsuünncp programja péntek pár év előtt már a nyngdifbó? rángat- menjen Isten hírével és foglalja jóba lovagja a húgának.
magát
oste 8 órakor
kezdődik engesztelő ták elő. mert nemcsak a tudására, ta— Pista bácsi, kérdi a sportban
túltengő András-srác, barátja a csaszcntsógimádással amelyet dr. Ha- pasztaltságára. hanem a megbízhatósáPista hácsinak is megvan a maga ládnak és rajongója a kisebbik JnjJOlász Pál kanonok, esperesplébános gára is szükség volt.
mikor
Várjon lélkem. majd mingyárt gvengéje. Voltaképpen az itt üres frá- vics-lánynak, — voltaképpen
vezot. A szentségiinádás végeztével
zis-sabíón, mert nem a gyengéjéről, ha- egyenlít a Sárika?
utána nézek! — mondja az érdeklődő
nem az ereiéről van benne szó. ez
— ngyancsak a
kanonok-plébános
— Meglesz, fiam, egész biztOGan
félnek.
itatja ót egész lényegét.
vezetése alatt — 9 órakor gyertyás
meglesz, csak előbb össze kell magát
Azzal ifjakat megszégyenítő iendii— Köszönöm szépen, kedves Pis- szednie, mert legyengítette a három
körmenet vonul végig az egyetemi lettel ugrik fel és maga megv át máés püspöki
intézetek
árkádsorai sik hivatalba, megkeresni a bujdosó tám, mondja B u ó c z Béla főkapitány, imposztor.
mikor látja, hogy Jugovics elreferál— Hát a kis Pista miért nem nőalatt, bogy a külvilág előtt is meg- aktát, mi is történt vele?
sül?
— Ne fessék fáradni, mondják a ta az utolsó aktáját is. Más nincs?
hirdesse. hogy a mai szegediek ke— Dehogy nincs, Bélukám.. nagyoD
A kis Pista repülőszázados és ezragv készség láttára.
gyelettel őrzik és ápolják magukideig makacskodónak induló aggleJ- Dehogy nem tetszik, igy jutok érdekes.
ban az árviz utáni fogadalom nagy rajta gyorsabban tul. Csengetek, bejör.
Buócz, aki mélyen a vesékbe látó gény.
gondolatát. A körmenet alatt a hí- valaki, annak megma^varázom. vagy ember, erre már mosolyog.
— Meg kell neki is házasodnia, mert
— A Sobri, vagy a kis Királyok kevés az nnokám és másképpen nem
vek apró gyertyácskával vagy mé- megérti, vagy sem, kikeresi az irást,
lesz a nevünknek folytatója. Csak ércsessel a kezűkben vonulnak fel, az v á r visszamegy. — mennyive! hama- valamelyike?
— Mind a kettő, feleli Pista bácsi jen véget a háború és térjen vissza
Oltáriszentséget pedig a különböző rább meglátom" a megfelelő helyen, m i '
levegőből a földre.
társadalmi körök és testületek ün•
nepi fáklyái veszik
körül. Hosszn
M a g y a r
J u f l s s i p a r rt.
Arról is szóltam, hogy mennyire
idők után ebben a körmenetben borRemény" dalköre a syár hadbavonultjainak hozzátartozói javára
szépit az anyaság. Adatként emlilem
Józzák körül njra azt a köze? kétmeg, hogy láttam a nyáron a Tihanyszázéves Mária-szobrot is, amelyet
ban nyaraló Anna főhercegnőt nyolc
élő gyermekével. Soha az életben nem
az ősi Szent Demeter
templomból
volt szebb, decensebb, karcsúbb, min?
mentett át a hivő kegyelet a fogamost. Nyolc gyerek, — ő maga még
dalmi
templomnak. A szobrot az
innen a negyvenen! Éjféltekintetében
Árpádház? Boldog Margitról elnemaga az élet, a boldogság, a megelévezett
leány kongregáció
tagjai,
rendez 1942 augusztus 22-én a szegedi Városi Színházban
gedés. Akárcsak a Jugovics-lányokémint a régi belvárosi 'fehér lányok*
ban.
Szerepelnek?
utódai viszik majd diszmagyarban.
. . . Hát ezekkel a vázlatos vonásokUDVARDY
T I B O R , a m. kir Operaház tagja,
kal
igyekeztem megmagyarázni, hogy
A körmenet a templomba tér vissza
SZABÓ
I L O N K A , a ,m. kir Operaház tagja.
ini adja meg Pista bácsinak a nagy
és ott ünnepélyes Te Deumroa? végJ A R A Y J Ó Z S E F , a m. kir. Operaház tagja,
lelki kiegyensúlyozottságot és hogy
KELLY
A N N A énekművésznő,
ződik.
miért duzzad a belső zsebe. Nem pénz.
PATAKY
J E N Ő , a Nemzeti Színház tagjai
tői, az csak mérsékelten támogatta
Nagyboldogasszony napján, szomP E R É D Y M A G D A , a Zeneművészeti Főiskola növendéke.
mindig,
de többet ér annál vagy tízbaton délelőtt 10 érakor lesz az ünMARTIN
D J E M I L hangutánzó művész, stb., stb.
tizenkét. részletesen beszámoló, levél,
A
Szegedi
Művészgárda
több
tagja,
a
m.
kir.
Hunyadi
János
9
nepélyes hálaadó
nagymise. amemeg kétsze.rannyi friss kép az unokákhonv. gy e. zenekara F R I C S A Y F E R E N C vezénylésével, Berlyet előreláthatólag a nyári szabadról
ezeli tanár wokál-kvartettje, Boldizsár Kálmán cigányzenekara
ságból akkorra már visszatérő dr
a »Reménv« dalkör 100 tagu vegyes kórusa és férfikara HajaCdattfeldcr
Gyula
megyéspüspök
báes Ernő vez„ stb. Molnár' Sándor ragyogó színpadi diszlele.
fog tartani, az ünnepi szentbeszédet
bedig dr. Halász P á l kanoook-plébái<* mondja, A bucsoünnop délután
Erősen korlátozott számú jegyeladás hétfőn és kedden d. u.
8 órákor ünnepélyes
szentségi ál7 óráig a Városi Színház elővételi pénztáránál.
309
113-86 Diifiiaiapopszámeisio©
dással fejeződik he-
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Péntek este gyertyás
kormenettel kezdődik
a fogadalmi templom bucsuja
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D e C M a 0 Y A B U F S 7. a g engedélyt a rendelkeznek egy olyan
F é n t e k , 1942 ansmsztns 14.
házhelytelekkel, amelyet nem lehet
beépíteni.
Az
érdekelt
telektulajdonosok
csütörtök délben ebben az ügyben
küldöttségileg keresték fel dr. Pálfy
(A Délroagyarország munkata. aatól. József polgármestert, akitől orvosCsütörtökön délelőtt Aorváih Jszilárd lást kértek sérelmükre. Elmondotszakosztályi elnök vezetésével a szegedi kisszáJlodások küldöttsége kereste lel dr. Pálfy József polga: mestert
ós azt kérték, hogy a város saját hatáskörében emelje fel a jelenleg érvényben levő szobaárakat
A kísszállodások azzal indokolták
kérésüket, hogy eredetileg is a mainál
jóval magasabbak voltak a szállodai
Augusztus 14-én reggel 9 órakor
árak, a szabadtéri játékok idején azona mai helyzethez illő komolysággal,
ba n a város polgármesterének felhívására engedték le az árakat abban a de mégis ünnepélyes keretek köreményben, hogy a várható nagy for- zött nyitják meg a »háboras« Nemgalom következteben nem éri majd zetközi Vásárt,
amely Magyarorőket károsodás. A szabadtérj játékok szág és kilenc külföldi állam hábotartama alatt valóban szép forgalmat rús iparának és háborús ellátásácsináltak, mert minden szegedi szállocsodálatos
erőfeszítéseit
és
da zsúfolva volt.vendégekkel, azonban nak
a szabadtéri játékok megszűntével a pompás eredményeit tárja országvilág szeme elé. A háborús Csoporkonjunktúrának is befellegzett.
remek
színekkel
Az áremelést most azzal az indok© tok csak n j és
lássál kérik a kísszállodások, hogy az gazdagították azt a látványosságot,
árak megrögzítésénél az 1939-es ára- amely évről-évre
fejlődve, egyre
kai vették irányadóknak és a száll© káprázatosabb keretekben
nyújt a
dások szerencsétlenségére ezek éppen
az akkor leszállított árak voltak. Most Budapesti Nemzetközi Vásár.
A féláru utazásra jogosító vásárazt szeretnék, ha a város eltekintene
az árrögzitésnek az 1939-es árakhoz igazolványokat ebben az évben —
való kötésétől és helyette az 1939
előtti, magasabb árakat engedélyezné
ismét.
i
A kérés ügyében még nem történt
döntés.

A kísszállodások a szobaárak felemelését kérik

ták, Kogy a. telkeket azért vásárolták, hogy ott építkezzenek is s ha
nem lehet építkezni, teljesen hasznavehetetlen számukra a telek. A
polgármester megígérte a küldöttségnek, hogy a mérnöki hivatal illetékes tényezőivel megvizsgáltatja
a helyzetet és jelentést kér.

Ma pénteken nyilik meg
a Budapesti Nemzetközi Vásár
bár legújabban még csak a dunai
hajójáratokra érvényes újfajta vásárigazolványokkal
egészítették ki
azokat — a rendkívüli
viszonyok
miatt Csak korlátozott számban bocsátották ki, de ez cseppet
sem
csökkentette az általános
érdeklődést: — máris igen sokan jöttek fel
Budapestre olyanok, akik nem tudtak már vásárigazolványhoz jutniA hivatalos
megnyitó ünnepség
után a nagyközönség részére pénteken déli 12 órakor nyilik meg a vásár, amely ezúttal is tiz napig tart
és augusztus 24-én este 7 órakor zárul

HIREK
Szegedi utmutató
A Bonmgyi-höny v tarba n és • «
egyetemi Könyvtárban vasárnap
ünnepnap kivételével
könyvtáritól"
gátét.

A Városi Múzeum

egész

évbea

ovltva

Szolgálatos gyógyszertárak Franki
József Szent György tér 6, Frankó
Andor DusnoieMér 1, Surjányi József Kossuth Lajos-sugárut 31, 8<'lnieezi Béla Somogyitetep IX. n. 4*9.
Mozik műsora: Belvárosi Mozi;
R é g i n y á r , Korzó Mozi: T o s e a ,
Széchenyi Mozi: É d e s m o s t o h a ,

-OO—
Kállay Miklós miniszterelnök
nyitja meg a Magyar Haza Magyar
Kard kiállítást. A MTI jelenti: A»
F.gvesületközi Együttműködés által a
Iiősök-terén rendezett kiállítás, amely
a Magyar Haza, Magyar Kard citnmcl
az ezeréves magyar államhatalom
nagyságát és az azt biztositó ezeréves
magyar kard és az örök magyar katona erejét, dicsőségét mutatja be, elkészült. A kiállítást pénteken délelőtt
fél 11 órakor nyitja meg Kállay Mikiós miniszterelnök.
- Szószékről hirdetik a téli ruhagyűjtés szükségességét. A honvédek részére megindult adomány és téliruhagyűjtéssel kapcsolatban, hogy az akciónak minél szélesebb körökben támadjon visszhangja, az akció szegedi
vezetősége átiratot intézett az összes
szegedi plébániák vezetőihez azt kérve, hogy augusztus ló-én, 16-án, 20-án
Vichy, augusztus 13. Ha a francra, franca. Azok a franciák, akik vala- és 23-án prédikáció közben mutassaantiboisevista légió tagjait a háború mennyire ismerik ( a középkori fian- nak rá az akció rendkívüli Fontosságávéletlenül Északkaukázusba vetné, ak- a a nyelvet, minden nehézség nélkül ra és buzdítsák a híveket az adakokor nem kis csodálkozásukra
egy megértethetik magukat az osszélekkel zásra.
olyan >benszülött« néppel akadnának és könnyen meg is értik őket.
_ Kiterjesztették az öttagú különössze, amelynek anyanyelve a »lingua
Az osszétek 1829-ig aránylagos füg- (anácsok hatáskörét. Budapestről je(A Délmagyarország
munkatársá- franca*, egy ó-francia nyelv. Ez a nép getlenségben éltek, sőt a cároknak lentik: A hivatalos lap csütörtöki szától) A városrendezési tervek meg- a történelemben alig ismert osszét évi szubvencióval kellett megvásárol ma közli a miniszélriumnak 4810—
valósítása során néhány évvel wir törzs, amelyről Essad bev »A Kauká- ni tőlük az orosz karavánok utazási 1912. M. E. számú rendeletét, amely
zus 12 misztériuma* cimü könyvében
Georgia
meghódítása egyes bűncselekményeknek az öttagú
eiótt a Kálvária-oton a honvédkór- igen érdekes adatokat szolgáltat. Ere- lehetőségét.
a
után, 1829-ben a kaukázusi orosz fő- különtanács, valamint közvetlenül
házzal szemközt levő nagyobb terü- detük a keresztes hadjáratok idejére Uormányzósághoz
csatoltattak,
de m. kir. Kúria elé utalása tekintetében
letet parcelláztatta a város azzal, nyúlik vissza, helyesebben Tripoliszi mindvégig ellenségesek
maradtak a tartalmaz jelentős rendelkezéseket. A
hogy itt, az üttovay-telep szomszéd- Raymond hercegnek Méiizanda ör- cárizmussal szemben 1918-ban, a bo1- rendelet kiterjeszti az itéiőtáblák székságában. egy kertes jellegű város- mény királynővel való házasságáig. E seviki forradalom idején Georgia idő- helyén működő kir. törvényszékeknél
rósz alaknljon ki. A telkek kikéré- házasságtól kezdve a frank hercegsé- leges királyának, Maccsabelii György- az 1938:XVI. törvénycikkel szervezett
gek és a Kaukázus kis, keresztény ki- nek a pártjára állottak a forradaimá öttagú különtanács hatáskörét, minden
se, a parcellák megállapítása mind
rályságai között szoros kapcsolatok rokkal szemben. Ettő) kezdve politi- olyan bűncselekményre, amely a hadennek a szempontnak figyelembevé- keletkeztek. A frank
lovagok gya- kai álláspontjukról nem lehetett hal- viselés érdekét vagy az állam más
telével történt 8 a . telkeket, szá msze- korta résztvettek a királyságoknak a lani. Lehet hát, hogy felszabadítóként fontos érdekét crínti. A kir. ügyészség
ri nt tizenhatot, külvárosi kisembe- mongol, perzsa és más inváziók elleni de lehet az is, hogy ellenfélként fo- ínidtványárá a már folyamatban levő
rek vásárolták meg a várostól. Há- védharcában. 1144-ben a szaracónok gódnák Jégióbeli testvéreiket.
ügyeket is át kell tenni az öttagú kiilöntanácshoz, ilyen indítványt azonban
rom telektulajdonos hamarosan meg diadalmaskodó előnyomulása elől egyV. T.
csúpán az ítélethozatal végett tartanis kőzd te az építkezést annál is in- szerre többezer lovag keresett menedéket Örményországban és Georgiádó zárt ülés megkezdéséig lehet előkább, mert a telkek eladási feltéte- ban. Itt azután Nagy Tamara georterjeszteni. A rendelet gondoskodik arlei között az is szerepelt, hogy a tn- giai királynőtől, értékes szolgálataik
— Antal István miniszter előadása ról, hogy az áttétel esetében az öttagú
lajdonospknak három éven belül fe! fejében, nagy darab területet kaptak a debreceni Nyári Egyetemen. Debre- különtanács csak az okvetlenül szükkell ópiteni itt. a házaikat.
amely a Rioni, a Terek, az Oragva cenből jelentik: Dr. A n t a l István séges eljárási cselekményeket isméés az Urup kőzött terül el. E frank lo nemzetvédelmi
miniszter
a
deb- telje meg. Minthogy magánvádra üldőA három ház felépült, amikor vágok leszármazottai
az osszélek
/.eudö cselekmények is kerülhetnek a®
receni
Nyári
Egyetem
vezetőségének
azonban a többi
telektulajdonos termetre és öltözékre változatlanul
öttagú különtanács elé, a sértett jogaiujabban benyújtotta az építési en- gall népség, amely máig is szenvedé felkérésére augusztus 17-én, hétfőn nak "megóvasa végett a rendelet kifegedély megadása
iránti kérését a Ívesen háborúskodik s egyéb csetepa- délelölt 10 órakor a Nyári Egyetem jezetten fenntartja a magánvád leheté hiányában a brigandázst sem veti
előadást tőségét. Kivételesen, ba fontos állami
városhoz, nagy meglepetésükre azt meg, mert ezt a háború egyik válfa előadássorozata keretében
tart >A propaganda múltja és jövője* érdek az eljárás gyors befejezését lea választ kapták a mérnöki hiva- jának fogja fel.
szi szüksegesse, a rendelet lehetősécimmel. A Nyári Egyetem hallgatósá- get nyújt arra, hogy az öttagú tanács
taltól, hogy ezen a területen nem leAz osszét vallást nehéz lenne pon- ga és Debrecen társadalma igen nagv
het építkezni, mert a városrendezéhatáskörébe tartozó ügyet a koronatosan meghatározni. A pápa spirituási tervek alapján a terület egy léte- lis főhatalmát elismerik ugvan, de érdeklődéssel tekint Antal István mi- űgvész indítványára közvetlenül a kir,
kúriánál alakított héttagú tanács b<sítendő gyárvárosrész céljait szol- hitüket jelentősen befolyásolják a mu- niszter előadása elé. (MTI)
ralja el. A rendelet részletes szabágálja. A telektulajdonosok
megle- zulmán, budhista és pogány tézisek.
— A TISZA VÍZÁLLÁS A. A sze- lyokat állapit meg az ujrafelvélel, vapetése határtalan volt, mert hiszen Szűz Mária, Éliás. Mihály. Rafael és
gedi rendőrség révkapitánrsága je- lamint általában az öttagú tanács és
nemBsafe bogy azzal a céllal vátá- Gábor arkangyal mellett tisztelt szent
lentése szerint a Tisza vízállása a kir Kúria, eljárása tekintelében is*
például Ruszlán is. a javak elosztója
roltak itt telket, hogy lakóházakat
_ Veszedelmes betörőt tartóztatott
es a fegvverek védelmezője, valamint
augusztus 13-án reegel 7 órakor
építsenek maguknak, hanem maga Rarastier. a holtak biráia, Ammon. a
le az ügyészség. A szegedi rendőrség
— 24 em. hőmérséklete 21 fok, a le- elfogta és átadta az ügyészségnek Gi"a város kötelezte őket annakidején, mennyország és a pokol utainak felvegő hőmérséklete 29 fok Celzius. zeri István 22 éves fiatalembert, akihogy bárom éven belül építkezésbe vigyázója. Rudalegon. az égi kovács
ről bebizonyosodott, hogy pár nappáI
kezdjenek, kiki a saját telkén. Ez- és a hazugság büntetője, Klémetán. a
| ezelőtt Kissomogyi Gyula nevü társáföldművesek
protektora
és
Szanreg
zel szemben most az a helyzri átval lakások kifosztására szövetkezve,
Gsuar. a tolvajok és fosztogatók menlőtt el ő, bogy nem kapnak épitési tora. F.z az utóbbi ugyan kevésbe
} betört Bittera Antal KölcScy-utcai szaegy pohár jéghideg
bómester lakásába és onnan
hárof
szent, mint inkább ördög.
rend angol ruhát, három pár cipőt, egT
Az osszét nyelv a századok folyaselyeminget, egy tucat Caola-ssappa5'
mán jelentősen elkeveredett arab perés több apróbb ruhaneműt ellopott A*
zsa, georgiai, örmény és más kifejei ügyészség n tolvajt letartóztatta, tál*
M i n d e n t t t kpnh-rtd f
zésekkel. Á nyelvtan és a szókincs tapéntek este 7 órakor.
rea ellen, pedig rádiókörözést adtak tto
laja azonban kétségtelenül a lingua

Miért nem engedik építkezni
a telektulajdonosokat
a Kálvária-ut mellett tervezett „kertváros" telkein

Á Kaukázus határán egy második,
csöppnyi francia nemzet él

Felüdíti

Istentisztelet
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*
kerthelyiségében és wasár«»®p
ealmazottak Városi pótléka. Megírtuk,
nsgv táneestéiy, -=» Szeged legkellemesebb vacsorázó helye.
kagy a raagosstályba nem sorolt vá.FÖSI
alkalmazottak néhány nappal eeBejárat a Deák Ferenc utrai oldalon.
flőtt küldöttségileg kérték a polgármester támogatását abboz, bogy a
— Nem számolt el a bevásárlásra
teszükre is visszaállított városi "fizekapott pénzzel, A szentesi rendőrség
tési pótlékot, amely már régebben
csütörtökön beszálliltatla a szegedi
Az amerikai Life cimü lap irja:
esedékes, fizettesse ki a számvevőség.
Ügyészségre Séra Bertalan József 20 P É N T E K ,
AUGUSZTUS
14
?Egy
évvel
ezelőtt
a
matrózok
és
a
Az érdekelt városi alkalmazottak hiesztendős napszámost, akit sikkasztás
katonák
az
Egyesült
Államok
mostovatkoztak arra, hogy kérésük teljesen
cimén előzetes letartóztatásba helyez
jogos, mert a pótlék visszaállítására hagyermekei voltak. A katonák uj és tek. Sérát heteken át keresték, amig
BUDAPEST L
környezetükben
miniszteri rendelkezés van s az egész sokszor . ellenséges
végre elfogták. Lada Mária szentesi
nem
éreztek
jól
magukat.
Zsúfolt
kisösszeg mindössze évi 20 ezer pengővel'
6.40: Ébresztő, torna- 7: Hirek, közkereskedő jelentette fel, mert még
terheli a város költségvetését. Az elő- kocsmák, hosszú emberkigyók a mo- május 15-én felvett tőle bevásárlási lemények, reggeli zene, 10: Hirek. J0
terjesztett kérés alapján dr. Pálfy Jó- zik előtt, a hadvezetőség figyelmét az célra 15 pengő 40 fillért, de nem szá- óra 15: Szalonötös. 11.10: Nemzetköz'
zsef polgármester csütörtök
délben egyenruhás katonai csavargókra irá- molt el vele. A rendőrség megállapí- vizjelzőszolgálat. 11.20 Ravel: Daphmegbeszélést tartott a városi ügyosz- nyították^ Ezt irja a Life egy leg- totta, hogy Séra hasonló bűncselek- nis és Chloé — szimlonikus szvit
tályok vezető főtisztviselőive] annak utóbbi számában és képes riportot ményekért már többször volt büntet- (Walter Straram zenekara). 11.40: A
tisztázására, hogy kik azok a városi közöl az USQ-ról, vagyis az United ve, ezért e mostani ujabb cselekménye szénsavas fürdők. Dr. de Chatel Analkalmazottak, akiket az emiitett ren- Senvice Organisationa-ról. Ennek a az összeg csekély voltára való tekin- dor felolvasása. 12: Harangszó. Fodelet rendelkezései érint s miiyen szá- szervezetnek az a kötelessége, hogy tet nélkül már bűntetté kéri minősíte- hász. Himnusz. 1210: A Nemzetközi
zalékos arányban keil fizetni a pótlé- az amerikai katonáknak és matrózok- ni az ügyészség.
Vásár ünnepélyes megnyitásának köz
szórakozást
nyújtson,
kot. A hivatalvezetők
előterjesztése nak olyan
vetítése. 12.40: Hirek. 12.50: Szórakozr
amely
mindenre
árnyékot
borit,
amii
alapján fog intézkedni a számvevőség
, tató zene. Hangfelvétel. 13.20: Időjel1
eddig az Egyesült-Államokban ebben
a pótlékok kifizetésére.
zós, vízállásjelentés. 13.30: Honvédetek
— ösztöndíj. Budapestről jelentik: az irányban tettek. Az USO nagy atj Üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rá
A földművelésügyi miniszter a m. kir. rakciója a görl, aki most itt mindeu
diószolgálata. 14: Folyamerők fúvóskertészeli akadémia haligatói részére 32 tekintetben triumfál. A Life azt irja,
zenekara. 1. Major István: Déli végehogy
a
demokrácia
harcos
embereinek
darab, éivi 1000, illetve' 500 P ösztön?
ken, induló. 2. Kéler Béla: Katonadijra ir ki pályázatot. A miniszter e még nem jutott eszébe, hogy milyen
élet. 3: Fricsay Richárd: Testőr, inLadomerszky Margit
jelentős támogatást elsősorban azok- egyéb szórakozást nyújtsanak a kaduló. 4. Lehár: Dal és csárdás. 5. Laoés a „szögedt" tájszólás
oak a kertészeti pályára készülő érett- tonáknak, ők csak a katonák gondori: Finn lovassági induló. 6. Pécsi Jómeg.
A budapesti Vígszínházban meg- zsef: Katonavér, induló. 14.30: Hírek
ségizett ifjaknak adja, akik gazdasági latait és óhajtásait'valósítják
Tavaly
14
millió
dollárt
áldoztak
erré
kezdődtek a próbák az őszi szezon 15: Árfolyamhirek, piaci árak, éleltanári, kertészeti szaktisztviselői, vagy
amely miszerárak. 15.20: Pertis Pali cigánymáa állami állásokban kivánnak elhe a célra, később Rockefeller, az USO iegeilsö bemtftató-f avphiából,
tiszteletbeli elnöke, 30 millió dollárt Móra Ferenc „Négy apának egy leá- zenekara muzsikál a Nemzetközi VáIvezkedni. (MTI)
— Itt a »Daru« cigaretta. Budapest- adományozott a szervezetnek. Egy nya? cimü müvéből készült vígjáték. A sár stúdiójából. 16.15: A rádióvevőké
ről jelentik: Az ezévi nemzetközi vá- csikágói propagandabeszédre nyitotta nagy szegedi költő Írását Hunyadi szülékek fejlődési, iránya. Kádár GéSándor dolgozta át színdarabbá s a za postamérnök műszaki előadása.
sár alkalmából az m. kir, dobányjöve- ki a pénztárcáját.
Az USO eddig 567 katonakiubot darabban Tolnay Klári és Ajtay An- 16.45: Időjelzés, hirek. 17: Hirek szlodék az eddig csak megrendelésre gyártott »Virginiát
szivarkát általános nyitott és igy a világ legnagyobb dor mellett igen kedves szerephez jut vák és ruszin nyelven. 17.15: Tánclett.
Mivel Ladomerszky Margit is. Ladomerszky zene. Chappv-tánczenekara játszik. 18:
íorgalojuba bocsátja „Daru? elnevezés táncteremváilalkpzója
lapnak Sportközlemények. 18.10: Géczy Baralatt A szivarka ára darabonkint 15 azonban ez a sok táncterem nem voit Margit az egyik budapesti
fillér. Nikotincsökkentett
minőségben elég, még számos termet kellett bér- adott interjujában igen kedvesen me- nabás zenekarának
műsorából. 1.
20 darab 3.60 pengő. Ezzel kapcsolat- bevenni. hogV a Broadway hölgyei a séli el. hogy mennyire „drukkol? uj Grieg: a) Szeretlek; b) Madárka. 2.
rendelkezésére áll- szerepének „szögedi? tájszólása miatt. Kaschubec: Mexikói szerenád. 3. Dosban a „Mirjam? és a „Tébe? szivarka táncoló katonák
gyártása meg fog szűnni, valamennyi hassanak. Mindenütt keresnek leányo- Vidék5..színésznő korában ugvanis már tal: Egy nap nélküled. 4: Lesso—Vaiöbbi dohányáru gyártása
azonban kat, irodákban, sőt iskolákban is, egyszer megjáita a „szögedi? nyelv- lerio: Tangó. 5. Barring: És igy toakik hajlandók a katonákat szórakoz- vel. Hódmezővásárhelyen Bibó Lajos vább. 1830: Német hallgatóinknak, —
forgalomban marad.
„Juss? cimü drámájának egyik pa_ Meghívó. Szeged Városi Nyom- tatni. A táncoknál felügyelő hölgyek
rasztasszony figuráját alakította. Az Für vjnsere deutschen Hörer. 18.50: Bóis
vannak,
nehogv
a
szórakozás
a
da és Könyvkiadó Részvénytársaság
»ő?-be!üs
beszéd egészen jól
ment, dás János verseiből ad elő. 19: Hirek
7913.
évi
szeptember
hó
10-én táncon tul is terjedjen. Azonkívül még amig egyszer csak tehén helyett azt magyar, német és román nyelven. 19
bocsátottak
délelőtt 12 órakor rendkívüli köz- külön néger csapatokat
mondta, hogy „t&bé n?. Olyan nevetés óra 20: Magyar ének — magyar légyűlést tart a társaság
Szeged, rendelkezésre, amelyek különféle mű- tört ki erre a nézőtéren, hogy alig lek. Ádám Jenő a Zeneművészeti FőKárász-utca 9. szám alatti irodahelyi- sorszámokkal szórakoztatják a kato- lehetett folytatni az plőadást. U'ána iskola tanárának népdalfélórája
J9
kétmilségében s erre a közgyűlésre a t. naságot. Naponta körülbelül
óra 50: Gitár-est. összeállította és vemég
sokáig
ujjai
mutogattak
Ladorészvényeseket meghívja: a> Igazga- lió katona keresi fel a klubokat, merszky Margitra a hódmezővásárhe- zeti Bertha
István. Közreműködik"
tóság. Tárgysorozat;
Az alapszabá- amelyek milliószámra osztják szét a lyiek: ez az, akt „töhént? mondott te- Szabó Miklós, az Operaház tagja
katonák
között
az
angol-,
német-,
. lyok ÍJ., 18., 19. és 20. szakaszának mó(ének) és a gitáregyfittes. 81: Külügyi
könyveket. hén helyett... A művésznő most éj- negyedóra. 21.15: Tabányi
dosítása, illetve pótlások. 11. szakasz- francia-, spanyolnyelvü
Mihály
jel-nappal a szegedi nyelvjárást tahoz pótlás, hogy az igazgatóság al- A* USO vezető hölgyeinek arra is nulmányozza, hogy ilyesmi többé meg jazz-együttese játszik. 21.40: Hirek. 29
elnöke is elnökölhet és általában az gondolniok keil. hogy a katonák ru- ne történhessen vele.
óra 10: Üzen az otthon. A Vöröskeelnöki jogkört betöltheti. 1& szakasz házatát rendhen tartsák és oktatásban
reszt bajtársi
rádiószolgálata. 35:
részesítsék
Szokat,
akik
nem
tudnak
pótlása: elnök és alelnök hijján a legHirek német, olasz, angol, francia és
részére külön i
idősebb igazgatósági tag veszi át az táncolni. Családapák
finn nyelven. 23.25: Bura Sándor cielnöki jogkört. 19 szakaszhoz pótlás: szórakozásról gondoskodtak. Az USO
gányzenekara muzsikál a Hungáriaaz igazgatósági üléseket alelnök is vezetői arról panaszkodnak, hogy h j
szállóból. 24: Hirek.
összehívhatja; igazgatóság határozat- katonák szórakozási kívánságai anynyira
különbözők,
hogv
azt
lehetetlen
Budapesti értéktőzsdezárlat- Tarképes, ha legalább az igazgatóság tele együtt van. 20, szakaszhoz pótlás kielégíteni, azonban amennyire lehet- tott irányzattal mérsékelt forgalomvégrehajtó bizottság szegedi székhe- séges, igyekeznek a katonákat rábe- mal nyitott a tőzsde. A kereslet és kímeg nálat általában kiegyenlítették egylyen, vagy a budapesti irodában hív- szélni arra, hogy próbáljanak
ható össze. 2. Egy igazgatósági tag ugy szórakozni, ahogy éppen lehetsé- mást és csak egyes nehézipari értékekben volt a kereslet valamivel erősebb.
választása. 3 Két igazgatósági tag- ges-oOo—
Az árak nem alakultak teljesen egységal kötött szerződés jóváhagyása, il— Érfesitjük az igen tisztelt vá- gesen, A tőzsde jói tartott irányzattal
letve fizetésük megállapítása. A rendkívüli közgyűlésen szavazati Joggal sárlóközönséget, hegy közös elhatáro- és csekély árküulönbségekkel zárult.
BUDAPEST U.
Zürichi deviza zárlat. Páris 9.58,
csak az a részvényes bir, aki a rész- zás folytán: a textil-, divat-, rövidáruvényeit nyolc nappal a rendkívüli és kézimunka kereskedők f. hó 15-én, London 17.30. Newyork. 431.—, Milánó
19: A Honvéd Gépkocsiszertár Löközgyűlés előtt Budapesten a Magyar- szombaton az ünnepre való tekintet- 22.66*4. Berlin 172.55. Szófia 5.40. Bu- vész Egyesületének zenekara játszik a
Olasz Bank Rt. (V.. Nádor-utca 162 tel, üzleteiket egész nap zárva tartják. karest 2.75. Brüsszel 60.25, Madrid margitszigeti Tejcsarnokból. Vezényel
_ Száz pengő büntetés a „kosztba? 40. Amszierriam 229 50.
pénztáránál letétbe helyezte.
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Fogarassy József. 20; Hirek. 20.10: k&
kiadott pénzekért. A büntető törvényA Masrar Nemzeti Bank valntaár ember tragédiája. Drámai költemény
— Uzsoraper lett a lábonálló ciJ'Okszék Novák-tanácsa csütörtökön tár- folyamai. Szlovák kor. 11 45—fl.75. lej két részben. Irta Madách Imre, Rátexmés megvásárlásából. Fein József
gyalta Sipqs Istvánné szentesi asszony 1.95—2.03. Ura 17.40-17.90. svájci fr diószinpadra alkalmazta fa rendezi
kunpgotai kereskedő dr, Török Ferene
uzsoraperét. A» volt a vád ellene, hogy 79 60- 30,60 svéd kor. 31 70-82.70.
dr. Németh Antal. Zenéjét szerzette
• dombegyházi lakostól előre megváró
üzletszerűen foglalkozott pénz „koszi
A budapesti terménytőzsdén a r. és vezényli Farkas Ferenc. Közreművalta a kora tavaszi hónapokban a cibaadásával?, azaz a törvényes kamat- árak változatlanok.
ködik a Budapest Hangversenyzeneroktermést szárastól, kalászostól és
nál jóval magasabb kamat mellett vaA budapesti sahona tőzsde hivatalos kar és a Városi Szinház énekkaramagostól kisboldankint 92 pengő 50
ló kihelyézésevel. Megszorult embe- árjegyzése. Buza 81 kg-on felül 31.50. Személyek: Ádám — Abonyi Géza;
fillérért. Az ügyészség ugy látta, hogy
reknek 50 százalékra adott kölcsön 30 kg-on felül 31
78 kg-os 30.— P. Éva — Tasnády Ilona; Lucifer —
bein József dr. Török Ferenc szorult
pénzeket, igy Orpsz Jánosnak 200 peti Rozs szokvány 71 kg-os 28.-. kétsze- Uray Tivadar. Hanglemez.
helyzetét kihasználva, túlságosan olgöt, Vas lstvánnénak 400 pengőt és res 28—. Takarmányárpa 65 kg: Bucsó áron vásárolta meg a termést, ezVas Györgynénak 200 pengőt, kamat dapest 24.50, Szeged 24 30. Zab 41
ért vádat emelt ellene uzsora etménfejében pedig 100 pengőnkint havi 5 kg-os; Budapest 2550. Szeged 2650.
Előkelő biztositó intézet fiatal
A Nóvák-tanács csütörtökön tartott ebpengő kamatot követelt. Feljelentés tengeri csöves 1740. szemes 22.16
adminisztratív,
be naz ügyben főtárgyalást, azonban
folytán kérüR a biróság elé az ügy. A
Csikágöj terntéhytőzsdezárlat, Buza
.ítélethozatalra nem került sor, mert a
Novák-tanáes. a lefolytatott bizopyilási törtott. Szépt.
117.5—háromnyolcad,
tónács szükségét látta annak, hogy haeljárás alapján beigazoltnak vette a dec. 190 háromnyolcad, máj. 124 egytósági szakértő állapítsa meg, milyen
vadat ás bűnösnek mondotta ki gipo« uyalfad R ó " tartott. Szept
három-mértékben maradt alatta « felajánlott
IstvÁBBét
űaJetfiíeröleg
elkövetett nyolcad, dac. 88.75, máj. 93. Tengeri
yiloiájr a termés valódi forgalmi í r t *
vasora bűntettében ás jogerősen 100 szept. 63.25. dec. 67 háromnyolcad, má- felvesz. írásbeli ajánlatokat Fosiafic :
kének A szakértői vélemény beérkea?
pengő pénzbüntetésre ítélte
íüirrt 73.75.
29 címre küldendők,
300
tóig a tárgyalást elnapolták.
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S z e g e d — D e b r e c e n i
S P O R T
Szeged csongrádi csapata
Egy nappal a csongrádi kirándulás, kiét nappal a DVSC elleni visszavágó es hat nappal az S b l C elleni
bajnoki mérkőzés előtt, a közöuség
erdekiödessel várja a piros-fehérek
csapaiának az összeállításai Erre a
kérdésre a jelenlegi körülmények közölt nem a legkönnyebb váiaszt adni
és Pataky Sándor edző sem tudott
.végleges csapatot mondani részben a
•.erűitek, részben a várható próbajátékosok miatt. Az edző szerint ez a
csapat játszik szombaton Csongrádon:
Aknavölgyi—Korány II ^Horváth),
Gyuris—Baróti, Kis,
Lakat—Bognár
(Baló),
Harangozó,
Toldi, Hajdú,
Nagy.
Korányi TI. és Báló — amint jelentettük — sérült és na javult is állapotuk. a közeledő fontos meccsekre
való tekintettel, esetleg eltekintenek
szerepeltetésüktől a kettős ünnepen.
A vezetőség már elkészítette a csütörtöki műsort, amennyiben az SBíC
—Szeged találkozó előtt a SzAK II.—
HASE barátságos játékot bonyolítják
le.

»

A Szeged—DVSC barátságos mérkőzés és az előjáték jegyeit elővételi
kedvezménnyel péntek e=te 7 óráig
árusítja a Délmagyarország,
—oOo—

A S z E A C és bajnoki rajt
Szegedi sportkörkben örömmel vettek tudomásul azt a bírt, hogy a szitnpatikus egyetemi csapatot is beosztottak az NB II. osztály Zrínyi-csoport,
jaba. Mindenki azt hitte, hogy a közelgő idénykezdésre való tekintettel,
erőteljesebb munka lesz a SzEAC-ban,
ez azonban sajnos, egyelőre nem következett be, sőt varrnak olyan hirek
is, amelyek arról szólnak, hogy az
egyetemisták bajnoki rajtiának nehézségei vannak. Beavatott helyről szerzett értesiilésüuk szerint ebben a pillanatban nem áll megfelelő cipőgarniturá az együttes rendelkezésére és
ezzel kapcsolatban terjedhete.lt el a
visszalépés hire.
Bár nem tudjuk eiRépzélni, hogv a
rajtból ne legyen semmi, mégis komolyan kell foglalkozni ezzel a hírrel, már csak azért is, mert egyes
játékosok máris orientálódnak. Beszélgettünk Szerémivel, a SzEAC kapu'yvaL, aki közölte, hogy amennyiben nem indul a SzEAC, akkor valamelyik másik egyesületben keres elhelvezkedést. Ugy tudja a kapus, hogy
a Tóth-fivérek is egyesületet cseréinek ebben, az esetben.
Újból és újból hangoztatjuk, hogy
a rajt elmaradásának nem szabad
megtörténnie és minden rendelkezésre
álló eröt fel kell használni a felszerelés megszerzéséhez; a SeEAC-nak
indulni kell az NB II. osztályban, át
kell küzdenie ezt a bajnoki évet. mert
jövőre bizonyára visszaállítják a jogi
fakultást és akkor ismét jelentős játé I-prősitéshez jut az egyetemi csapat.
—ooo—
X Szombaton, a Ferencváros-.Törekvés találkozó előtt, játszák le a
SzVSE—ETO ifjúsági bajnoki mérkőzést. Most már. végleg kialakult az országos ifjúsági bajnokságban továbbjutott SzVSE műsora. Eszerint a piros-kékek szombatot) mérik össze ciejiiket a Győri E l O-val a Latorca-utcaban, a Férencváros—Törekvés Szent
I dvan-Kupamérközós előtt. 11a vegignézzük a kezdők műsorát, a SzVSE
most már a legrosszabb esetben is
harmadik lesz az országos mezőnyben. Hangoztatjuk: ez a számítás bo-

VSC

rúlátó... Milyen jó lenne az első
helyet megszerezni, ez mindenért kárpótolná a SzVSE vezetőségét és a plros-kékek szurkolotáborát. — A piros-kékek elsőgarniturája
egyébkent
csütörtökön déiután edzést tartott a
Vasutas-stadionban. Bánáti Béla intéző közölte, hogv amennyiben
nem
lenne a csapatnak a kettős ünnepen
vidéki műsora, akkor egymás ellen
szerepelnek a piros-kékek vasárnap.
X Az SzTK Szenttamáson. Az SzTK
és a szenttamási vezetőség között befejeződtek a szombat-vasárnapi mérkőzésre vonatkozó tárgyalások, amelynek eredményeként a kék-fehérek a
kettős ünnepen a hazafért községben
szerepelnek. Az összetételre vonatkozóan Fehérvári János intéző-edző közölte, bogy a csapat a legjobb összeállításban áll ki a szenttamási mérkőzésekre. Ha érzéseink nem csalnak,
nem lehetetten, bogy próbajátékos is
lesz a szenttamási mérésekén. A kékfehérek csütörtökön délután kiadós
edzést tartottak a Hunvadi-téren,
X Bekerítették a VaoutaS-nstadion
edzőpálya ját: Azok a nagv átalakító
munkálatok, amelyek a Vasutas-stadionban folvnak. a hrfejerésbez közelednek. A munkálatok egyik része: a
stadion
edzöpálváiának
hekeritési
munkálatai már be is fejeződtek és
most már az úgynevezett salakpályát
is kerilés veszi körül.
X Értekezlet az al«zövetsépben fi
közös rendezés ngvében. Jelentette a
Délmagyarország, hogv a szegedi alosztály szegedi egyesületei olyan értelmű javaslatot terjesztettek elő az
alszövetség elnökségének, amely a
mérkőzések közös rendezését célozza.
A nagyfontosságú ügvben Martonosi
József elnök ngy határozott, hogv értekezletre hivia össze az érdekelteket
és ezen beszélik meg a lehetőségeket
Az értekezletre vasárnap délelőtt 10
/SroVer kn"'"t sor az alszövetségben.

80
mindennap

Klflfi/.ctöink havi

fillérért

cserélhetnek

DÉLM AGYA KOKSZAH
taráimn

könyvet

«

kőlcsönkőnyv

X Antal — a MAK-ban. Antal, a
SzEAC volt válogatott
hátvédje a
MA K-hoz kéri átigazolását A MAK
egyébként leigazol két másik játékost
is: Husztát és Szatineczkyt. A makói
kék-fehéreknek uj intézőjük van; Akosi Imre, az ismert sportember, aki
évekkel ezelőtt a Makói TK-nak votí
megbízható fedezetjátékosa.
X Elutasították a SzEAC óvását a
topolyaiak ellen. Annakidején megírta
a Délmagyarország, hogy fi
SzEAC megóvta a Topolya ellen 1:4
arányban elvesztett NB III. osztályú
mérkőzését, mert azon olyan jelensé
gck voltak, amelyek ezt szükségessé
te»»ék. Az óvásban most döntött az
MLSz és elutasította az egyetemisták
óvását.
X Uj iáfékos fiz UTC-ben Az UTC
csütörtökön
délután
kétkapusedzést
tartott Zsigmond Vilmos edző vezetésével. Zsigmond Vilmos közölte, hogy
ismét uj játékosa van
egyesületéé
nek: Szűcs, aki Szabadkáról iött é*
csatárt játszik.
X A Magyar Birkózó Sző rétség a
következő birkózó és súlyemelő szövetségi birok igazolványait érvényesítette: Goál Sándor, Farkas István
Papp István, Papp József, Dobó Imre. Dunai János, Csórja Gyula. A jövőben csak ezek a birók vezethetnek
versenyeket a többi igazolványok érvcpvnk°t vesztették.
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fcead«rkIIUsfiH6, k8télit»
tyár «fnMk«űkalhiM»ér
SZEGED, Arató utca 4. n .

elOvtlell k e d v H i R i H n y a t
p é n t e k estig
« B é l m a e y a r o r s x P q Jegyire©áMfi

vasárnapi
mérkőzésének jegyei

A P & Ó 9 U Ü D E T É S E K
E l ő d

liáztelheK. csatád;
ts omiázah, Ipartelepek, SZÖIIG es
szántó birtokok
Újszegeden,
körúton,
családi ház, adómentes
S szobás, kertes 10000
P Újszegeden adOmen
tes családi ház, pince,
komfortos, templomnál
Wl.OfIO P.
Újszegeden
strandnál családi ház,
4 szobái, fürdőszobás,
kertes 33 000 P fűszereden Md
közelében
adómentes,
mngssfőtdsztnH 5 szohás modem
komfortos családi há?
45.000 P. ~ Szegedi oldalon: TTárrelkek 8KB n
Öles megosztható, Bn'.
rtogassronv
sVsánttná!
tfiflOrt P Háztetek Kossuth L sngárnt mellet!
151441 p Háztetek lebontani való házzal Ylssa l.sios kőrútnál V'
ezer P Ráztelek Maf«térntH Bonn P Bérietek
Móra templomnál 4VX
P Családi ház egy »
kással
és
építkezési
agyarral Rókuson tkk*
P Emeletes ház > •»Masat Pel«óvárns. kör
írtnál 18000 P Magas
löldszintes szén csatád
ház 4 és 1 szohás la
kásás), szép kerttel Fel
sftváros 121)00 P V*n
ládi hét 2 szobás, fttt
dósanbás és 1 izobár
lakással, kerttel Móra
templomnál 1B500
P
Adómentes magas föld
szintes hás 8 lakássa
rókusi sportpályánál 25
ezer P. MOra templom
sál
magasföldszintes
hás 2x3 szobás takácsa L kertes 24 000 P
Adómentes családi ház
3 szobás,
fürdőszobás
Káváriáná
52.000 P,

Adómentss
belvárosi
emeletes bérhá* f és
szohás komfortos laká
sokkal 120 0(6 P. AdA
mrntes bérház két eme.
letes bérhá* S és hírem
szobás komfortos lakásokkal a város
leg
v.f-hb részen 160 000 P
Belvárosi kétemeletes
üzletet bérház t otea
frontra 140(6 P évi
bérfőv. 240.000 P. 11
kat príma szántó fa
nvával müutnál Szeged,
be* 8 km-ra 44.(*« P
15 kaL szántó majsai
müutnál 30000 P.
kat bsrUa !,' o. szánté
s»atymazi
müutnál 45
ezer P. Gyümölcsös j
kat holdas miiiitnél í
ssobás tanvával
Szegedhez 10 km-re. 80kni
bánáti szántó tanváva'
ártézi kúttal 170.000 P.
20 kat. szántó, gyümölcsös tanvával
íelrőtanvai műntnél 45146
P 57 kat holdas szöt;ö telep épületekkel <nün'hox közeJ 95 000
P
120 holdas l o. búzatermő szántó url I szo
bás, fürdőszobás lakó
házzal és sok gazd épü
ietekkeL ártézi
kutta
160.(46 P. — Alkalmi
vételek.

MUNKAKÖZVETÍTÉS!
Munkát
kaphatnak »
Hatósági Munkaközvetítő niján. — Férfiak:
5 lakatos helyben, 1
sodronyfonó vidéken,
szitarosta készítő vidéken, 1 bádogos helyben,
1
rádiószerelő
helyben, 4 asztalos bely
ben és vidéken, 1 bocsi fényező vidéken, 5
cipész helyben, 1 betűszedő helyben. 2 kifutó
helyben, i kocsis helyben. _ Nők: 20 nap
szániosnő .helyben, 10
mindenes helyben,
8
mindesenen főzőnö hely
ben, 10 bejárónő helyben, 2 fodrásznő helyben. _ Tanonchelyek:
2 tímár (bőrgyárba), 1
asztalos. 2 cukrász, I
szobafestő.

Tartós ondolálás
Szántai fodrásznál Dugonics tér 11.
Telefon:
14-51, Tanuló fiu és leány felvétetik.

ÜGYVÉD
25 éves
gyakorlattal,
jogirodalmi működéssel
keresztény,
vagyonos,
tiszteletbeli köztisztségek birtokosa,
nagyforgalmi ügyvédi iro1 1
t dához társként, esetleg
irodavezetőként
ajánlF. M. Irodánál. Horthv kozik. «Muiikabiró» jel
M u. 1 (Kultúrpalotá- igére kiadóba kér ajánnál).
latokat.
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Nyomdászsegéd
Különbejáratu bútorozott szoba
azonnalra
cs 1 személynek kiadó
Lengyrl ü. 15 Balogh

lelvétctik
a Szózat-nyomdában
Gyermekleányt
azonnalra felveszek 2 kis*
lányom mellé. Margitu. 14.

ELADÓ
szobás vagy bérbeadó 150 hol- iiöigylödrásznöt azontürdőszobás. pincés, kér das szóntóbirtok, bősé- nal fölveszek, lehet vitea, felsővárosi
temp- ges épületekkel vasút- déki is. Bakay
Béla
lomnál 42.000 P.
S* hoz közel.
Bővebbet: fodrász, Sajka u. 11.
rt khá* jómenetel* ven Mézemé F. M. irodában
déglővel, pincével, 2 (Kultúrpalotánál).
Családi hás 8

lakással kőrúton be'öi
33000 P. Belvárosi tőa+on
magásföidszintes
hái 8x2 szobás lakáséi
üzlettel oagy ntfvarrai

Mflf-VflgC

ELADÓ
kirakat napvédő, uj rugós szerkezet 4 és fél
56.000 P. Emeletes sa- Üzlethelyiség kiadó — méteres, Korányi féle.
rokház üzlettel Ixl, *» ' Kárász u. 17. Érd. Bo- Mézer iorda, Kultúrpalotánál.
szobás, fürdőszobás la rosa József u. 11.

ii z M helyi i w )

kással
egyetemnél
ezer P. Belvárosi adó- Régibérfi 1—2 szobás
lakást szeptember l-re
mentes emeletes hás
szobás komfortos laká- keresek. Egy évi laksokkal 58.000 P. Bór- bért előre fizetek. Koshát 7 drb 1 és • «zo suth T.a'os sugárut 75.
bás. fürdőszobás lakásokkal 601*6 P. Adó
mentes emeletes h é , i
komfortos lakásssl ílsm Lajos kőrútnál x 80
ezer p. Emeletes «*ío Bejárónő felvételik.

tes bérhál,, komfortos Vadász. M irg'.t utca

lakásokkal. 80 éves adó
mentes részen 75.00G P
'&6ÍU
Kétemeletes üzletes bél
hás 9 drb. t. X I szo- Jómunkás uri fodrászbás. fürdőszobás tefcá segéd állandóra
azonsokkal főúton 70000 P nal
felvétetik.
Port-

ELADÓ
í
ü
hasznait tégla 'és törmelék, ebédlő és konyhaszekrény,
verandaablakok, üveges
ajtó,
zongoraszék,
boxcsizraa 41-es, ccmentvályuk
2 drb súlyzó vas, flóbert. Szentháromság n.
27 szám.
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Gazresó 20 pengő. Dáni u. 3, emelet.

FŐZZÜNK
E A Si ZENNEK
vikendtüzhelyen. Kapschellcr fodrász. Kos- haió L É B bádogosnál
Attila u. 5.
155
suth L. sugárut 9. sz.

Eetelös szerkesztő és leleiös Kiadón

B e p e y

G é z a

Szerkesztőség: Szeged, Kölcsey .utca to, l. em. — Elszaksí szerkesztőségi
Kálvária-utca 14. — Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-utca ÉL — lelefoB (•«•«•
kes*tö«Cí! és Kiadóhivatal és nvomds): 13-46.

Nyomatott: ABLAKA GYÓKUY kórtorgogepen Szeged, Kálvária fi. 14,
telefon; 10-SA Fetelfis Szem verető: Ablaka István.

