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Való Hon a doni és az orcfzsonilcídzsei szovjet győzelem híre — Tuniszban előörscsatározások folynak — Tabarca városa a tengelycsapatok kezében

A' hét utolsó napján enyhült az »
"^gy feszültség, amely a bét első és
középső napjain uralkodott Berlini tájékozott közök azonban csak
átmenetinek tartják ezt az enyhül t , mert kétségtelennek
tartják,
a legközelebbi napok igen
"agy eseményeket rejtenek méhükJ^n. Ezek az események most érlelődnek, de természetesen még hiánytalan, hogy mikor robbannak
ki teljes erejükkel és következik be
es
Északafrikában az a jelentős fordulat, amelyre mindkét fél táboráé n számítanak.

Az afrikai front

a

magyar

csapaloh

hány háztömb elfoglalását Sztalin—í "
'
. kemény
. .
grádban
és a donmenti
harcokat a szovjet páncélos és gyalogsági alakulatokkal. Kiemelendőnek tartják azt is, bogy a bolsevisták a Volga alsó folyásánál, h keleti parton erődítéseket
emelnek,
aminek nyilvánvalóan az a /.élja,
hogy védelmi
állásokat építsenek
ki, mielőtt még a folyam befagy
és a vastag jégpáncél lehetővé teszi a tengelyerőknek, hogy a Volgán
ál kelve
tovább
(oly lassúk offenzivájukat a szovjet ujabb,
jelentős ipari és ellátási központjai
ellen.
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Slhcrrd tárlak a szovjet támadásokra
indított nemet ellentámadások
Nyugalom

16

arcvonalán

gebbre fordult időjárás
az
élénkebb
járőrtevékenységet
isi
korlátozta. Tüzérségi és aknavető
tevékenységre csak helyenkint került sor. Az ellenségeskedések egyre inkább magukra öltik a téli állás
harci je(JegéL
A legutóbbi napokban erős havazások voltak s a vizek nagy részi
befagyott A Don folyón képződött
jégkérget az ellenség
arcvonalunk
egyik védőszakasza előtt arra akarta felhasználni, hogy a jégre fektetett deszkalapok segélyével biirüf
építsen felderítő osztagai számára.
Ezt a szándékát tüzérségünk a készülő pallóbürü haladéktalan szétlövésével természetesen
meghiúsította. A . megindult
havazások a
honvéd hadsereget mind az óvóhelyek tekintetében,
mind pedig a
közlekedő vonalak' karban tartása
szempontjából teljesen felkészülve
találták s az ellátó szolgálat a he-'
lycnként nagy tömegekben lehulJ

met és szövetséges- csapatok kemény harcokban állanak nagy ellenséges páncélos és gyalogsági
támadó kötelékekkel. Ez az orosz
támadás természetesen nem érte
meglepetésszerűen a szövetségeseket, annak elhárítására már régen
felkészültek s ezért a szovjet hadvezetés eme kezdeményezése nem
járt sikerrel és a támadásokat a
szövetségesek máris
elhárították.
A Don-arcvonal magyar szakaszán
— mint ahogyan a magyar hadijelentés is közli — az elmúlt héten is lott hó ellenére is zavartalanul mii-'.
általában nyugalom volt. Az átme- iköríik.
ucti enyhülés után ismét hide- \ Veszteségeink elenyésztek*

Másik jelentés szerint, amit a
Német TI adott ki, a kaukázusi
Német hadijelentés
német támadás tuljutot
Alagiron.
Berlin, november 21. A véderő fő- két
város
kikötőberen'dezőselBéifi
Tifliszlől északra téli védelmi vöparancsnokság közli:
Azonkívül légitámadásokat
intéztek!
nalat épít a ózovjet.
— A Terek vidékén az ellenség szi- repülőterek és vasúti berendezések elAz Fnterinf jelntése szerint a te- ^ ^ S Z t o E ^ v ^ ? aine_
reki arcvonalon teljes siker koro- hyeket eddig nagy és véres vesztesé len. Bombatalálatokkal felgyújtottak
repülő-gépszínekét és veszteglő repülőá
názta a német és szövetséges csapa- 'geket okozva a Szovjetnek, visszaver- gépeket.
lok elhárító harcait. Ezt a birodad- tünk. Az ebben a térségben folytatott
— A megszállott nyugati terülefeJ
mi főváros katonai köreiben nem' sikeres támadó és elhárító harcok so- ken 6 repülőgépet lelőttünk. A novem-'
ulolsó sorban az elsőizben alkal- rán október 25-ike és november 19-ike ber 19-ről 20-ára virradó éjjelen két
mazásra került uj német téli elhá- közölt 18.300 foglyot ejtettünk és 189 angol harci repülőgép, amelyek mind-1
páncélost, 183 löveget és 630 gyalog- egyike egy-egy vitorlázó repülőgépet
rító fegyverek hatásának tulajdosági fegyvert zsákmányoltunk vagy vontatott, berepült Délnorvégia föléi
ni tják.
megsemmisítettünk.
Az egyik harci repülőgépet és mind
Illetékes Helyen ezzel kapcsolatSztálingrádtól délre és a kal- a két vitorlázógépet leszállásra, a géban szombaton megcáfolták azt a mük szteppéken az ellenség páncélo- peken szállított romboló csapatokat
szovjet
különjelentést is,
amely soktól támogatott nagyobb erőkkel tá- pedig harcra kényszeritettünk és a*
szerint ezen a szakaszon megindí- madásra indult Egy gépesített ellen- utolsó emberig végeztünk velük.
— Egy külön jelentés már hirfil ad-t
tott szovjet támadás sikeres volt és séges erőcsoportot felmorzsoltunk. A
hogy itt a német csapatokat vissza- Doa alsó folyása mentén is tovább fa, a német buvárnaszádok az Atlantitartanak a német és szövetséges csa- óceán északi részén megtámadtak egv
verték. Német katonai körök az elpatok elhárító harcai. Egy, az állá- hajókaravánt és abból napokon át tarlenségnek ezt a koholt hírét azzal sainkon áttört megerősített szovjet lo- tó S Z Í V Ó S harcokban elsüllyesztettek
magyarázzák, hogy a híresztelés- vasezredet bekerítettünk és mecsem- 78.000 tonnányi 15 hajót, valamint 3
rombolót és 1 korvettet. További 4
nek kizárólag pszihológiai célja misitettünk.
volt. Erősíteni
akarták a Szovjet
Az ellenségnek sok csónakkal hajót torpedótalálattal megrongáltak. ,
harckészségét, főleg pedig a doni megkísérelt átkelése a Néván, a német
— Azonkívül a német buvárnaKeleti front szakaszon most harcba vetett szov- összpontosított elhárító tűzben meg- szádok Észak- és Középamerika előtt,
hiúsult. Ezen az arcvonalon helyi valamint Fokvárostól nyugatra elsül, X keleti hadszíntér
eseményei jet csapatokba akartak bátorságot harcokban elfoglaltunk hatvan szívólyesztettek 42.000 tonnányi nyolc haközül német illetékes helyen ki- önteni. Hangsúlyozzák, hogy ezen a san védett szovjet kiserődök
jót.
Egy kilencedik hajót megtorpe'"elik a Kaukázus vidékén kedve- szakaszon sehol sem lehet szó a
X Kirenaikában és a Tunisz és dóztak. Ezzel az ellenség az emiitett
bolsevistáknak
akárcsak
kisebb
betlen
Algéria közötti határon felderítőcsa- biztosító haderőkön kivül megint elpatok sikeres harcokat vivtak. Az el vesztette kereskedelmi
időjárás melleit is kcreszlül- lyi sikereiről sem.
hajóterének
ltl
lenség utánpótlást szállító oszlopait 120.000 bruttó regiszter tonnányi 23
belyi előretörések sikerét, nébombáztuk.
hajóját. A hajókaravánok elleni harMagyar hivatalos jelentés
X légi haderő Algir és Philippe. cokban különösen kitűntette magát
ville előtt telitalálatokat ért el két na- Sehneider sorhajóhadnagy parancs- X Magyar Távirati Iroda jelenti: _ nyugalom volt.
gyobb kereskedelmi hajón, valamint a noksága alatt álló buvárnaszád. (MTI)
Az eilcnség. megerősített század, ízámu hadijelentés.
. X honvéd vezérkar főnöke közli: erőben végrehajtott két felderítő
Valótlan a szov'et ordrsonikidzsei
harcclőörseink
Don-arcvonal magyar szakaszán előretörését már
győzelmének híre
rítnult hét folyamán is — a szo- visszavetettek.
Tüzérségünk négv ellenséges lőkölcsönös tüzlcvékenységtől és
Bern, november 21. A Német TI ban sulvos veszteségeket szenvedtelderitó vállakózásoktól eltekintve szerraktárt levegőbe röpített.
jelenti: A szovjet tájékoztató iroda tek. Vereségük 20.000 ember hadinovember 20-án különjelentést kö- fogolyban és mintegy hárofiisziJ»oA havazás ellenére jól működik
és sebesültekben.
zölt. a az Ordzsonikidzse vidékén sa halottakban
a magyar ellátó szolgálat
aratott állítólagos szovjet sikerek- Ezek az adatok bizonyítják, hogy
ről. Ezt a jelentést a moszkvai la a moszkvai különjelentés valótlan
Södapest, november 21. A hon-]vetkezőket közölték a Magyar Táv. pok már csak mint félhivatalos ic A jelentést különben a november
e
j dv«z'érkar szombaton kiadott 30. irati Irodával:
lentést közlik.
,21-j német hivatalos
hadijelentés
^ m u hadi jelentésével
kapcsolatA pénteki német had,jelentés koA bolsevisták ezekben a liarc< k-(nyomatékosan megcáfolja. (MTI)
^
V.tornai körökben még « U5- zölto. hogy • don, arcvonalon né.

Egyelőre még tapogalódzás lutyik
algir—tuniszi határterületen
a
br
it—amerikai degaullista előőrsök
f s a villámszerű hadinczdulatokkal
'Uniszban termett tengelyerők récéről.
Kisebb
összeütközések is
tóltak közöttük, de az ellenség sesem tudta megvetni a lábát,
"tert a németek és az olaszok már
főbb fontos pontot megszálltak és
kiépítettek ezen a határterületen.
Cirenaicában a britek két
éket
hajtottak előre. Az egyiknek iráh
Ya a tengerpart mentén vonul
"yugat felé, a másik, pedig El Mec
bilí felöl Bengázi irányába. A né.
htet hadvezetés e helyzet felismetesében arra törekedett, hogy az
E,
lenséges
erőket
feltartóztassa
juindaddig.
amig a német-olasz
kötelékek kikerülhettek az angolok
!?arapóíogószerü átkarolásából.
Ez
0)
minelnek teljes mértékheu siker t is.

1
szerű magyar ornamentikára '
sarman kell megállapítani.
A mezőgazdáknak juttatott ked- vannak olyanok is, akik rövid időn
rajzolgatják.
Berlin, november
31. Illetékes harcban állanak
angolszász harci vezmények közül megemlíti a fű- belül már társaikat
Meséli
T
á
p
a
i
mester,"hogy
a tüzet,
hogy
a
mezőgazdaság
megsegíberlini helyen közlik, hogy a ten- egységekkel. Tabarca városa a nés a
türelmetlenségnek
tésére szolgáló alap 2.6 \ millió kis- relemnek
gely elővédjei a tuniszi partvona- met-olasz csapatok kezén van.
lon, az elgériai határ
közelében,}
(MTI) birtokost földadóját téritette meg és bámulatos keverékét látja a sebeAmilyen
türelmesek
ezzel a kis és törpegazdákat 12.S sülteknél.
millió pengő összegű földadó meg- munkájuk kivitelezésében, épp oly
türelmetlenek, ha abba kell
fizetése alól mentesítette.
hagyni.
Ofyon lázas odadással dolReményi-Schneller
Lajos pénzügyminiszter
az utóbbi
években goznak, mintha határidőre szállíkészítenének'.
már többizben állapi tóttá
meg, tandó megrendelést
hogy az adóerkölcs
örvendetesen Egy-egy gyengélkedőt átmenetileg
vissza is kell parancsolni a kórház(A Délmagyarország munkatársá- lemadó fizetése alól 2403 adófizető javul, amit a legutóbbi zárszámban, hogy a tulzásbavitt munkával
adás
is
igazol,
amennyiben
egyes
tól) Az adóstatisztika most megje- és a vagyonadó fizetése alól 10.079
ne veszélyeztessék
gyógyulásukat.
adónemek
százszázalékosan
befolylent füzetéből érdekes adatokat ta- adófizető ama szociális rendelkezés
Felhívta figyelmünket Tápai mestak;
Kétségtelen,
hogy
az
adófizelálunk azokról a szociális jellegű folytán, hogy az adómentes létmiter
három
felvidéki
honvédre.
adókedvezményekről, amelyeket Re- nimumot az egynél több gyermeket tők a mai sorsdöntő időkben felisEzek tót legények, elég rosszul bemerik
a
nemzettel
szemben
fennményi-Schneller Lapos pénzügy- eltartó
háztartásoknál a második
szélnek
magyarul, részben ezért,
minisztersége alatt iktattak tör- és harmadik gyermek után 100— álló kötelezettségüket; másik oka
részben sebesülésük okozta idegesbizonyára
az,
hogy
a
kormány
adóvénybe. A füzet az 1940. évre vo- 100 pengővel, a negyedik, ötödik és
szembetűnőbben ségből kissé bizalmatlanul fogad*'
natkozó anyagot öleli fel, nem tar- hatodikok gyermek után 200—200 politikája egyre
érvényesiti
a
szociális
igazság el- ték Tápai mester első segitő Uh
talmazza tehát még a keleti és er- pengővel, azonfelül
pedig minden vét, amivel megkönnyíti a közter- mutatásait. Nagy tapintatra s egy
délyi, valamint a délvidéki adato- gyermek után 300 pengővel magakis ravaszságra volt szükség, am{£
hek viselését
kat és fóleg csak az egyenesadókközelférkőzhetett hozzájuk. Napok
nál nyújtott engedményeket ismerteltek el anélkül, hogy
tanácsét
teti, pedig köztudomásu, hogy a
kértek volna, sőt munkájukat m u ' *
kormány más adónemeknél is ellátni sem akarták. Tápai egy mel*
rendelte a szociális szempontok fi' lettük dolgozó ügyeskezü honvéddel
gyelembevételét. De a nyilvánosfoglakozott tüntetőleg s vele hatáságra hozott adatokból is megállasos mutatós holmikat
készíttetett.
pítható, hogy többjszázszer aif zót
a hadigondoző foglalkoztató műhelyében
Lassankint megtört a jég, ők is fi'
érintenek az adómérséklések, mel n
kezdtek
lyek azt a célt szolgálják, hogy a
. • próbáltak «
(A Délmagyarország munkatársá- amelyek főleg lombfürész munká-1 " f ;
°
utmutatás
szerint dolgozni. A zármerev tárgyi
adózás
helyett az tól) Beszámoltunk
arról, hogy a ban kulminálnak. Megcsodáljuk nz
kózott tót legények lettek
Tápa»
adókötelesek személyi és családi hadikórház lábadozói, könnyeb se5
le8Mlásabb
körülményeit is mérlegelő egyéni besültjei szórakoztató munka után W
f
f
^
A
'
S
E Hitványai.
S
^
adózási rendszerre térjünk át.
vágynak, hogy a gyógyulás lassú
udvart jelenítő gyermekjátékokat,
A föld-, ház. és általános kere- napjait
üditőleg
értékesíthessék.
A hálás sebesültek
amelyeket asokkifűrészelt
kontraleseti adóból, valamint az ezek után Beszámoló cikkünk óla már eltelt mezkékből
türelemmel
állítaGyakoriak a hadikórházban a
táró állami, törvényhatósági és 2 hónap, megkerestük a hadigon- nak össze. Tápai póttartalékos bonközségi pótadókból 194.395 hadi dozó irodáját, hogy hirt adhassunk véd lakattal
elzárt
szekrényébűi togatók. Ilyenkor szeretetcsomagp*
tokkant, hadiözvegy, hadiárva, va- a műhelyek eredményéről és sebe- rajzokat vesz elő s máris a műhely- kat osztanak szét közöttük, ellátják
lamint vitézségi éremtulajdonos és sült hős honvédeink munkás szóra- vezető katonából lelkes
művész őket rengeteg édességgel, gyümölcscigarettával.
Természetesei
tűzharcos részesült adókedvezmény, kozásáról. Megkaptuk a felvilágosí- emberré. Elégedetten mutogatja a csel
ben. A
különböző
járadékosztá- tást, a műhely cimét s az engedélyt rajzokat, amelyek fejeket, kis kom- ilyen alkalmakra a kórházba rensebesülteket j*
lyokba sorozott hadirokkantak 5— a látogatásra.
pozíciókat, terveket ábrázolnak. A delik a műhelyi
Boldogan
viszik
a
kapott
ajándé80 százalékos, a
hadiözvegyek és
rajzok alkotói egyszerű sebesült
kokat a műhelyükbe s addig deárvák 10—20 százalékos és a vitéz
honvédek,
akikből
ösztönösen
tört
A műhellyé alakitott
ségi éremtulajdonosok, valamint a
elő a magyar fajtára jellemző mű- hogy is fogyasztanának belőle, atai.1
táncterem
tűzharcosok 5—10 százalékos mérvészi karakterérzékről, gyorsan mü- a műhelyvezető Tápai mestert ta^S
Kétszersen jólesik
séklést kaptak az emiitett adókból.
'A' rókusi elemi iskola
közvetlen lődő rajztanulásról tanúskodnak e nem kínálják.
UgyanezeknóL az adónemeknél az szomszédságában, egy kocsma bál- rajzok. T á p a i mester mindegyik- aztán nekik a szertetcsomag tartalötödik és minden további gyermek termében rendezte be a hadigon- hez magyarázatot is füz. Elmondja, ma, mert vele hálájukat is kifejez*
után 5—5 százalékosé adómérséklés dozó hivatal a sebesültek foglalkoz- hogy irányító munkájában mindig hették.
Szépen gyűlik már a műhely
jut azoknak az adózóknak is, akik- tatóját- A 25 méteres teremben az illető honvéd polgári foglalkonek adóköteles tiszta jövedelme az sürü egymásutánban sorakoznak a zásából indul ki. Nem csak arra tö- munkásságának eredménye. A csiés dísztárgyak
évi ezer pengőt vagy adóköteles munkaasztalok, állványok, gyalu- rekszik, hogy kellemes
időtöltést nos játékszerek
tiszta vagyona a 25.000 pengős ér- padok stb. Kellemes meleg s a fű- nyújtson a sebesülteknek, lábado- égetett agyag Hamutartók s
természetesen
léket nem érte el. Ilymódon továb- részelés, gyalulás, kalapálás üte- zóknak, hanem arra is, hogy az itt használati tárgyak
alkotójuk
birtokában
marad. Kalá 68215 adófizetőt vontak kedvez- mes muzsikája fogad. Az első széthasz
" ; r á c S onvkor
kiállítást
rendez
rendeznep
ményes elbírálás alá. A kedvezmé- tekintés után az az érzésünk, hogy nyert gyakorlatot a
nosithassák
is
V
^
g
k
p
o
m
b
^
üveikből.
Itt
mutatják
meg t
m
nyezettek kőzöl 6449 Szabolcs-me- valami »postamunkát« készit
a lakatos foglalkozású honvéd
rajzk5zönsé
ek
a m a g y a r talál®'
gyei, 4090 Zala-megyei és 10.784 műhely személyzete, mert pillanatfüzetét Az
elsőoldalon
e^szeru
attfj
kárpátaljai* volt, miután
tudvale- nyi megszakítás nélkül lázas sietgyakor a lan vona akat latunk de &
- R ^
él*
vált07.atában, „
vően ezeken a vidékeken laknak ségben dolgoznak. Az asztalokon fokról-fokra haladt tudása a kováterep*
bb
v i h a r a i b a n is
legsűrűbben a sokgyermekes sze- álló tárgyakra hajolva, a belépőkre csolt vasmunkákhoz felhasznaiható
n magy*
gény családok. Nem érdektelem fel- fel sem tekintve működnek honvé- ornamentika komponálásához.
!
te
ttnliteni, hogy Budapesten egyetlen deink. Hamarjában nem is tudtuk
j életképességről tanúbizonyságot *
gven.
'
/f i á
adózót sem lehetett ebben a ked- hol is kezdjük el tájékozódásunkat. A szépírástól az alakrajzig
vezményben részesíteni.
A terem egyik sarkában szobrászAz előttünk heverő rajzfüzetek
Az évi 6000 pengőt meg nem ha- állványt pillantottunk meg s előtte élénken tanúsítják a hadifoglalkoz
alakot,
szoborképmás tató hatásos munkatervéi. T á p a i
ladó jövedelemmel rendelkező és ismerős
legalább őt
gyermeket
felnevelő tnunkájúba merülve. Közeledésünk- mester nem egyoldalulag a törne
családfők jövedelemalapjából tud- re visszapillantott az alacsony ter- get képezi, hanem
alkalmazkodik
valevően az ötödik és hatodik gyer- metű honvéd s örömmel ismertük minden egyes honvéd kivánságá- '
A magyar kardvivók
mek után 200—200 pengőt, azonfe- fel benne T á p a i Antal szobrász- hoz, képességéhez és
polgári pá- győzelme az olaszok feletí
lül pedig minden további gyermek művész barátunkat. Mint póttarta- lyája szükségességéhez. Az egyszerű
ötán még 300 pengőt kell levonni. lékos a hadigondozó műhelyeinek napszámos földmunkással ugy szeBudapest, november 21. Szofflk*
í>t gyermek után ily kedvezmény- vezetésére a közelmnltban vonult retteti meg a hajlékony ujjmozgást délután folytatták a magyar—német**
ben 1593 adózó részesült, (Buda- be. Szívesen végzi karitaviv és sok igénylő munkát, hogy hozzátarto- olasz vívóversenyt a kardvivó csaP*'
0
megfigyelésre
alkalmat zóihoz irandó levél csinos megírá- versennyel ,a Nemzeti Sportosam ^
pesten csak négy), a hatodik gyer- érdekes
ban.
Először
az
olasz
és
német
©Q
Mosolyogva sára hivja fel a figyelmét A nehéz
mek után 326 családfő
részesült nyújtó megbízatását.
kedvezményben, a nyolcadik gyer- mutat a műhely mintegy 50 dol- munkához szokott kérges kéz, las- patverseny bonyolították le. Az 1 3
mérkőzésen az olaszok 9:7 arány "
mek után Í07, a kilencedik után 43, gozó sebesültjére, akik ném köte- sankint finom rajzolt betűkből kéverték a német együttest
^
a tizedik után 16 és a tizenkettedik lességszerűen vagy kényszerből, de pezett leveleket küld
szeretteinek.
A német-olasz mérkőzés után
gyermek után 3 adófizető jövede- a magyar ember henyélést nem Az ujjtorna, a gyakorlat folyik to- !le a magyar—német kardcsap»tvf
lemadóiát csökkentették a kivető kedvelő munkaszeretetéből eredően vább, amig magától alakul ki va- feny, amely
csapat
*" a~ magyar
T"í
T T főién?®
";<,i«tt
müvészkedő
munkájukat. lameiy barkácsoló m ,nka iránti
hatrságek. E statisztikában Buda- végzik
' ^ ^ S Í ' Í . S Í Í '
pestet csak egyetlen hétgyermekes T ó p 6 i, igazi bajtársias szeretet- vagy. Bámulatos
türelemmel rat
rai
, p n v t a B t ^ V H P o l f n v „ i i h <,:a aré»
acnyt a magyarok nyerték 9:3
tel mutatja be sebesültjeinek nagy
.családfő képviseli.
kér
zolják
nagyban,
kicsinyben
a
b
n
ü
kan. Az olaszok ekkor feladták. *
Tel irten, felszabadult i jövede* Vézügyeségről tanúskodó munkáit, ket. a betűkből éttérnek az epv.
«*Mt

Taborco városa német-o'asz kézen

Erdehes adafob a szociális idlegfl
adOkedvezntámjekrOl

Látogatás a dolgozó, müvészkedő
sebesültek között

tikara *
•övid időn
jzolgatjákugy a tétlenségnek
i a sebeürelmesek
, épp oiy
kell azt
ássál dol»
re szál!!zitenének.
menetije?
a kórházmunkával
Állásukat,
pai meshonvédr®.
jsszul beién ezért,
a idegesr
u 1 fogad*1
egit'ő ot>
ra s egy
-ég, ami?
. Napok
tanácsi
likat mU- <
egy. mellonvéddel
ele hatászittetett.
ók is flláltak' aí
i. A zárTápai
isabb ta-

„Külpolitikai kérdéseknek
nem szabad magyart
a magyartél eiváiasztaniok"
Kállay Miklós külügyi expozéja a Házban

^Budapest november 21. A képviseWnáa szombati ülésén a külügymi•iszlérium költségvetését tárgyallak.
íVitéa Csicsery-Rónay István előWó ismertette a költségvetést, amelytea Rajniss Ferenc, vitéz Marton BeArvay Árpád, Sipeki Bálás Kátejy, Stitz János, Vajua Gábor és Rátz
teáimán szóltak hozzá.
Ezután Kállay Miklós miniszterelnök külügyminiszteri minőségben válaszolt a felszólalásokra. Beszéde elejt™ hivatkozott a Kormányzó nr őfőméltósága legutóbbi szózatára, ameJ m a parlamenthez intézett A szózat
Jyomán hangoztatta a miniszterelnök,
ha hűek maradunk magyar érdekeinkhez, hűséggel szolgáljuk Európa
tedekeit is,
*-> A magyar nemzet t* az egész
^beriség legfőbb érdeke a keresz*™y civilizáció megmentése, amely
•kberi és nemzeti létünknek legbizto•abh alapja — mondotta a miniszterelnök. — Ez a keresztény civilizáció
Jelenleg veszélyben van, kelet felől a
bolsevizmus támadásai fenyegetik. EzA t folytatjuk az önvédelmi harcot,
"üségesen támogatva szövetségeseinket
.
i...
, — Németország és Olaszország
Hllalták ennek a harcnak az orosztearészét, az a Németország és Olaszország; amely a trianoni igazságtalana k elleni küzdelemben megértő és
•égitő támaszunk volt, amely nem zárkózott el az igazság követelményei
njaiajan íjag^spiqar n mannq 'i0[3
érvényre juttatta azokat
. - A történelmi mult, a földrajzi
*%zet és az igazságtalanságok ellen
közösen folytatott harc Németország
jta Olaszország mellett jelölte ki helyünket és a keleten folyó önvédelmi
"arcban hagyományos becsülettel áliWt meg ezt a helyet.
— Biztosítom a tisztelt Házat, hogy
* Magyar külpolitika és a magyar küí®gyi szolgálat tudatában van annak a
tendkivüli felelősségnek, amely a jel l e g i viszonyok között rá hárul. Hiten teljesiti kötelességét és hiven szol.
£álja azokat az érdekeket, amelyek
teolgálata adja meg neki létalapját.
— A magyar külpolitika az egész
"fmzet legfelsőbb érdekeit védi, ezért
* külpolitikai kérdéseknek nem szabad
" magyart a magyartól elválasztaniok,
Jert a legfőbb célok és a legfőbb érékek tekintetében nem lehetnek pártat, hanem csak egy egységes, fegyelmezett és áldozatkész magyar nemzet.
van, ugy van! jobbfeíől és a kötepen.)
— Méltóztattak" említeni és felsora-

Belrárosi Mozi
Mától keddig:

A DZSUNGEL
TITKAI
Aa ázsiai őserdők az indo
kinai dzsungel titokzatos éle
te, legritkább és legveszélyesebb vadjainak harcai eav
más és az emberek között
Soha nem látott kalandok és harcok, ez a
lán foWj
npatv^
e

öiéoy*

íklött.

a rí®"

a Kf

ADZSUNGEL
TITKAI
H i r a d ó

5 és

koztatni itt külföldi mozgalmakat —
mondotta Kállay Miklós. — Hallunk
ezeknek a mozgalmaknak jelentőségéről. Nem tudom megtalálni és nem is
akarom megkeresni a módját b°gy
ezeket figyelemre méltassam. A magyar értékeket, a magyar szempontokat ós a magyar igazságokat egyáltalán nem lehet a kávéházi asztaloknál

éfőOntent (TTgy vanT TTgy vanJJ A nem- D E f L M A <5 Y'ATR ö R !T25 A G
zet ereje és a nemzet igazsága vihető V a s á r n a p , 1942 november 2X
majd csak a döntések asztalához. (Helyeslés.) Ha pedig ezeket a szempontokat a nemzet ereje, igazsága, örökkévalósága és örökkévalóságra való
hivatottsága nem determinálja, ezekel
ilyen tárgyalásokkal ugy sem tudjuk
elintézni.

Hétfőtől 8 érakor kezdődik
a lakéházak elsötétitése
A jármüveket 11-kor kell elsötétíteni
Baöapest, noveber 21. A honvédelmi miniszter rendelete értelmében november 23-tól kezdödőleg a
magánvilágitás, a lakóházak és

egyéb épületek elsötétités'ét 20 árakor, a jármüvek
elsötétitését 23
órakor kell végrehajtani. Az elsö.
tités hajnali 5 óráig tart. (MTI)

A paprlkahüiponl megállapításai
a mesterségesen
felidézett paprlkatilánnrói

A szükségletet fellesen fedező mennQlseg kerül havonta
forgalomba — Ha a kdztinseg megszünteti a halmozást s
az elosztás egyenletes lesz, megszűnik a papnkahtany
(A Délmagyarország munkatársától) Az utóbbi időkben mind gyakrabban lehet hallani azt a panaszt,
hogy eltűnt a piacról a fűszerpaprika. Sorozatos újságcikkek foglalkoztak már ezzel a kérdéssel s a
paprikahiány ügye legutóbb szóba
került Pest vármegye közigazgalási ülésén is.
A forgalomba
került
hírekkel
kapcsolatban a Magyar Fűszerpaprikát Értékesítő Közpoqti Szövetkezet alapos vizsgálat alá vette a kérdést s miután megállapítást nyert,
hogy a paprikahiányról forgalomba került értesülések tévedésen alapulnak, a helyzetet részletesen ismertető átiratban tájékoztatta Pest
vármegye1 főispánját, dr. V i c z i á n
Istvánt. A paprikaközponlnak ez az
átirata teljes fényt vet a helyzetre
s megállapítható
belőle,
hogy
paprikahiány nincs s ha az elosztás körül
estleg
tapasztalhatók
olyan jelenségek, amelyek niégis
mintha hiányra vallanának, csakis
azzal magyarázhatók, hogy a forgalon>ahozatal
és a
széloszlás
rendszerében van valahol hiba. Az
átirat hangoztatja, hogy bár az
idén nem termelt felesleges menynyiség, a termés a belföldi fogyasztást teljes mértékben fedezi s a
Paprikaközpont havonta hiánytalanul kiadja a belföldi fogyasztás részére szükséges mennyiséget. Minden hónapban forgalomba
kerül

MAGYAR
NYILVÁNOSSÁG

Élénk' helyeslés és taps fogadta a
miniszterelnök beszédét.
A Ház ezután általánosságban és
részleteiben elfogadta a külügyi tárca költségvetését. A legközelebbi ülés
hétfőn délelőtt 10 órai kezdettel lesz.
napirendjén a közellátási költségvetés
tárgyalásával.

ső szükséglet
feltétlenül fedezi.
A honvédség részére ezen a menynyiségen felül történnek kiutalások.
A Paprikaközpont
megállapította,
liogy a szeptember 30-án záródott
gazdasági évben 21 vagonnal bocsátottak többet a belföldi fogyasztás rendelkezésére, inint a mull
évben és 103 vagonnal többet, mint
az előző évben. Tehát feltétlenül
elegendő paprika áll a belföldi fogyasztás rendelkezésére.
A jelenlegi okát két körülményben
kell keresni.. Egyrészt a paprikával
kapcsolatban is működésbe lépett
a vásárló közönség körében az epidémiaszerü halmozási ösztön, amit
nemcsak a közfogyasztás zavartalansága miatt, de kinek-kinek jól
felfogott magánérdeke miatt is meg
kell szüntetni. A füszerpaprikaőrlemény ugyanis 5—6 hónapos állás
után nagyon sokat vészit
finom
zamatából, sőt a helytelen raktáro-l
sás folytán színéből is-

8ÜTÖ TESTVÉR, A CSETN1K
cimen a 8 örai Újság irja:
•Hónapokkal ezelőtt, amikor egy
nemzeti örömünnepre készült az ország, gyalázatos mérgező anyaggal
töltött röpcédulákat terjesztettek el a
politikai alvilág gengszterek
Ma, akkor — elismerjük
szokatlanul éles hangon bélyegeztük meg a
piszkos aknamunka résztvevőit és kíméletlen megbüntetésüket követeltük.
>Aki csetnik-módra támad saját hazája ellen, csetnik-sorsof érdemel.*
Ezt irtuk akkor.
Emlékezhet mindenki, mit deriteb
fel a hatóságok munkája. Röplapok,
amilyenek még Magyarországon nem
készültek, tekintélyrombolás, amilyent
politikai életünk nem ismert eddig,
kloáka-illatu, patkányerkölcsü destrukció, amely felháborított minder
becsületes magyar lelket, — ez volt
S ü t ő Gyula nyilasképviselö és főtestvér munkája..,
Sütőt megvetéssel kitaszította a
képviselőház, a nyilasok hebegtek-ba.
bogtak s mi lett a vége: Sütő, a főnyilas, a szokott nyilasrecepthez folyamodott — megszökött.
A miniszterelnök tegnapi beszéd*
ujabb fényt vetett Sütő szerepére.
Közölte a miniszterelnök, bogy Pih
tő horvát területen garázdálkodik, hatóságok elöl bujkálva, partizán-módra
lázit, uszit és támad — hazája, Magyarország ellen.
Kísértetiesen beigazolódtak' nrm
vaink, amelyek, ellen egykor oly ájtatos szemforgatással igyekeztek tiltakozni a nyilasok: »Aki esetnik-módrr
támad saját hazája ellen...«
íme, Sütő, a főnyilas-testvér, a partizán, aki horvát területen harcol Magyarország ellen!
Nem vitás, mit érdemet
•Csetuiksorsotc.
Kállay Miklós szavai után nlne
helye vitának.
Sütő — hazaáruló gazember.
Mozgalma pedig, a nyilasmozgalom
amely őt a a képviselőházba behozta,
a zöld házban szerephez juttatta, vsjjon mit szól most mindehhez?*

A másik körülmény pedig az
hogy revízió alá kell venni a for
galombahozatal és eloszlás módját.
Ezzel kapcsolatban a kereskedelemügyi miniszter már
rendelete'
bocsátott ki s ebben kötelességévé
teszi a paprikanagykereskedőknek,
hogy a nekik kiutalt paprikamenvnyiség értékesítéséről
részletesen
számoljanak el. Ez a rendlekezés
bizonyára hozzá fog járulni ahhoz
hogy a mesterségesen
előidézeti
30—30 vagon őrlemény, ami a bel- paprikahiányra vonatkozó panaszok megszűnjenek. Ehhez azon-j
ban
is szükséges, hogy a rende-,
n
K o
let végrehajtását szigorú ellenőrMa vasárnap éa
zéssel biztosítsák. Ha a közönség
hétfőn utoljára adjnkl
nem halmozza a paprikát s csak a
Karády
Ka'aUn
háztartási fogyasztáshoz szükséges
mennyiségét vásárolja meg s ha az
nagysikerű filmje
elosztás terén a nagykereskedők
figyelemmel
lesznek az igazságos
elosztás szempontjaira s az előirt
rendelkezéseket betart iák, nem lehel szó paDrikahi'/rívt-Alj.

Halálos csók

Beszélő számok!
(6 nap alatt 30.000 ember kacagta,
-irta, izgulta végig a legtökéletesebb, legsziv+iezszólóbb magyar
ilmet és még most sem lehet levenni műsorról, mert akik nem
látták, látni óhajtják és akik látták, újra megnézik 1

fleguedlzlgíen
Ma 2, fél 4, 5 és 7 órakor.

Holnap, hétfőn visszavonhatatlanul
u t ó j á r a 8, 8, 7 órakor
Siessen a két utolsó napot kihasználni és váltsa meg jegyét
Elővételi telefon: 26-88.

SZÉCHENYI PIOZI

Régi szegedi kocsmák
IV. (A Délmagyarország munkatársától) Mielőtt tovább
haladnánk,
ejtsünk szót közben a belső területek
kocsmáiról is — lehetőleg ragaszkodva a jellegzetesekhez és ez alkalommal mellőzve a kimondott vendéglőket.

jobb polgárok. Voltaképen csak Kis
Istvánnak hivták, az előneve a mes
térségéről ragadt rá. ö építtette később a domaszéki uton a. ma is meglevő keresztet.
A régi ipartestület nazat, amely
az
Ipar-utca
sarki
helyén állt,
M a s a János építtette, abban volt a
Zrinyi-kocsma, iparos emberek tanyája. Maga Masa-sógor nagy szerepet játszott a közéletben, >Kösz<tőrvényhatósági bizottsági tag volt s
ba kellett, ha nem, hozzászólt a tárgyakhoz, még pedig a legalaposabb
tudálékossággal,

Annyit tudunk, hogy mikor a legrégibb városháza 1728-ban felépült, az
akkori bölcs magistrátus kocsmahc'yiséget is szervezett belé. A tanácsnoki állások tiszteletbeliek voltak, fizetés nem járt velük, ellenben a szenátor urak _ kiemelkedő derék, bár
iskolázatlan, polgárok — kaptak
toesmatartásra engedélyt. A magasabb tudománya Írástudó akkoriban a
Dugonics András szobrát pélfőjegyző volt s mivel ilyen kvalifidául erőnek erejéveí lovas forkációin férfiak nem akadtak a városmában szerette volna kivitelban, Mcgenből hoztak
megfelelőt
re bocsáttatni.
P o d h r a d s z k y György, K á r á s z
Miklós is felsővidéki töt' diákok vol— fin jártam Kalikszbád fővárostnk, akik később Szegeden keresztül ban és ott láttam, hogy minden nevejutottak vagyonhoz, előnyökhöz.
zetesebb ember lóháton ül. . mikor
Régi ítéletekben akárhányszor ta- szobrot kap.
Mikor a Szegedi Kaszinó a hatvalálunk olvan passzust, hogy
nas években a régi Szeged-Csongrádi
épületének emeletére költözött, föld•ámbár megérdemelte volna a
szintjén, a kaputél balra, megnvilt a
halált,
mindazonáltal
élete
•SzSllőffirt* vendéglő. Ennek lett kémogmaradásáért fizet 15—30
sőbb gazdája
Bavesitz
Lőrinc,
forintokat*.
nála folytatták a rékusi disznóhizlaAz igy befolyt bírságoknak nincs lók és szappanfőzők a Pacsirtában
nyoma a városi számadásokban, de megkezdett szórakozást. Basevitz őznem is lehet, mert azt a tanácstagok vegyes később a Szivessv-házban kányombaö felosztották
maguk közt, véházat nyitott. A századfordulón
két részt juttatván a főbírónak. Eset- még megvolt, aztán eltűnt mint anyleg ugy a maguk, mint a túlvilági nvi más. Mindig nevezetes volt
lelkek megnyngovása érdekében fizettettek néhány fónt gyertyát is valaJanik Imre »Kop!alós kaszimelyik templomnak.
nó«-ia a Szent István-téren.
Alapjában véve rendkívül szigornak' voltak az Ítéletek, a mostani sta- Itt állomásoztak a fuvarosok, akik
tárinmos időszak büntet olyan csele- szintén értenek a jó borhoz, hiszen
kedetekért, amilyenekért akkor is ha- nagy teriileteket járnak be s módjuk
lál járt, — de ha került enyhitő kö- nyílik" az összehasonlításra. Janik gz
rülmény. azt átkonvertálták nénzbün- árviz ptán alapította s mikor 96 éves
tetésre.
korában meghalt, Balázs nevű fia ve— Hátha emberséget fogad a nya- zette tovább az üzletet, amely ma küvalyása, egyébként is mit érnénk a lönleges vendéglő. Az öreg Janiknál
halálával, mikor igy jövedelmet hoz! azonban, akinek ntteai gázlámpa-puArra nincs adat, hogy az üléseket eoló vállalata is volt, boron kivül egy
l>ohárcsengés "lellett tartották volna, falat kenyeret se lehetett kapni.
aa ide kapcsolt legendák talapzata
A legrégibb időben a vár mellett
bizonytalanul mozog és önkényes. De volt W a g n e r György sörcsarnoka
nem lehetetlen. A megenyhült
sziv ő lett az Iskola-utca első modern
engedékenyebb az Ítélkezésben, piros szálló első vendéglőse. A hely a Hun-'
abrosz, fehér abrosz mellett kedélye- gária nevet később kapta a Ferencsesebb a társalgás is, könnyebb a téma vits-Sonnleitner-féle vezetés alatt.
Képzeljünk el például ma egy ilyen
A szabadságharc előtti időkben
tudósítást:
irodalom és művészetek bimbózása
— Az interpellációra a polgármes- korszakában, nem tudtak az emberek
terválaszolt, kiürítvén előbb harmad- mit csinálni az idejükkel és igy alaévei rizlingivei telt poharát...
kult meg,
A szénapiacoa volt a múlt század
második felében a »Barátság« kocsma, cégérén két erős férfikéz szorongatja egymást
A Mars-mezőn (a Mars-tér elődje) vizállásos volt a tájék, ott terjeszkedett a Csöpörke-tó s annak benyúló földnyelvén helyezkedett el
P a p András kocsmája, amit különieges helyzeténél fogva szerettek Ve'imcéaek nevezni. (Ha már az eredetit
nem ismerhették meg!)
P a p András bajusztalan
ember
volt, nem mintha borotválkozott volna, hanem mivel szőrtelennek teremtette a végzet, hát változott, formálódott a lokálja neve.
— Hova mén kend?
— A »Bajusztalanhoz*, volt a feletet.
Ebből mindenki megértette aa
irányt.
A »Komlókert« népszerű és kedvelt
mulató volt a T i s z a Lajos-kőrut sarkán, ahol R e i t z e r Adolf nagy bérháza emelkedett később, amely ma a
Doránszky-öröhösőké.
S z í j á r t ó K i s laltTén
kocsmájának helyére került a Dugonicsszálló az akkori búzapiacon. Itt volt
a város mázsája is, természetes hát,
hogv ellepték á kupecek, nemcsak ®
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dott lépni, ha erre érdemeket szerzett, viszont váratlanul megkapta a
befogadási oklevelet olyan ember is,
aki még nem tartozott közéjük.
— Részeg disznó, reggel nyolckor
olyan gyönyörű öntudatianságbaD hevertél a vár tövében, a sárbán, hogy
érdemeid nem hervadhatnak el nyomtalanul. Miért is rendes tagul fogadunk, bizonyságul adván pecsétünket.
A szervezetnek volt »testkfsérő árkászok* cimén különítménye,

goísis füszerűzlettel szembo

előzékeny, még szekántságukat i* te
tűrve.
— Vidéki, aztán elviszi a várai
rossz hírét.
Mikor nyugalomba vonult, jó idfr
ben a tanyáján élt, bekövetkezve!
azonban a városba, csak a »Kis Pulcsiba * tért be egy pohár borra.
Mindig az volt a gyanúm, más 1'
irányította: hogyan vezeti az üzlet®1
K ü r t h y Elek, aki városi reDdőrbi*
tos volt azelőtt, de nyugdíjaztat**
magát s áttért a vendéglősi iparra.
Palcsi bácsi aztán nézelődött, mi®'
dent megfigyelt, a poharakat a világítás felé tartotta, mert ugy tetszik
ki, hogy tökéletesen tiszták-e, a bort
sokáig hömpölygette a szájában,
ha azonban egy vendég tnár inásod'
szor kocogott a palackon s n kiszól
gáté leányzó él találta mereszteni '
bambáját a
levegőben, indulatos**
felugrott és maga szolgálta ki a re»
delőt.
— Ne tegyétek tönkre a Helyisége®
jó hirnevét, azt az apátok mindenét'
Egyszóval szigorú volt, de nagyo*

mely nevéhez méltóan elkísérte a tagokat, ellenőrizte a lépteiket, de felkutatta a város födetlen árkait is,
hogy nem fekszik-e bennük valaki?
Az ilyent ki kellett szedniők, hazavinniök,
lefektetniük,
kinyomozva
minden körülményt, amelyen a hazulról való elindulás éta átestek, nem
mellőzve annak megállapítását sem,
hogy mekkora mennyiségű bort ittak
meg, mire idejutottak?
Furcsa intézmény volt, annyi szent,
de mint minden rossznak, ennek is
JANDÓ GYULA
támadt jó oldala.
Az Iszákregjment dolgait széltében-hosszában tárgyalták a városban, ennél is tovább ment. ö volt egyéÜ'
nevezetesebb' esetekből szállóigék let- ként a leggorombább kocsmáros, aki'
tek', végeredményben tudta mindenki, ről a szegedi legendák tudnak, típus'
kik a legrészegesebb" teremtmények, a németeknél szinte népszerű >Grobe7
milyen botrányok központjába jutót- j Wirt c-nek.
tak'. A sok' ember között igy aztán 1
Az ő kocsmája a Gyöngy-utcák*1
mindig akadtak clszégycnkezők, akik volt, körülbelül a jezsuiták mosta®1
vagy jobb útra térlek, vagv — ova- kápolnája helyén. Általában a kő®J
tosabbakká váltak a kocsmák megvá- nvék nem nélkülözte a jeles bormó
logatásában.
rő helyiségeket, hiszen a bnzapiae *
Az ilyenekből kerültek ki akkor is, mai Dugonics-téren helyezkedett ®
később is, a szigorú Cátók. Farizeus s lehúzódott egészen a későbbi Gizte
e
nép, amelyik megrótta a legártatla- la-térig. Házak nem torlasztották '
nabb tipusu borozgntót mig ő kijárt annyira a szabad kijárást, mint m*j 4
Szatvmazra és ott itta le magát ugy. pláne hol volt még a sokat vitatod
hogy nem győzték hideglepedőzni. Ezt palota, amely a főreáliskola céljairt
minden esetre szűkebb kör látta, ide- épült, aztán az Ítélőtábla használaté'
benn pedig játszhatták a szigora er- ba ment át, hogy kiszorítsa az egy®"
r
kölcsöket. Szatymazon találták fel a temet, mint a legújabb szegedi sz® '
zeníényt!
•
'
•kijózanító kamrát* is, azt a szellős
A búzapiacon fejeteket kötnekr
helyiséget, amelyben okszerű kezeléssel használható állapotba helyezik a azokra áldomást illik inni, szükség®*
tehát a megfelelő helyiség. Ja®"*
vendéget a következő nap számára.
Az Iszákregiment gyülekező helye Gyula kitűnő bort mér, a lányai P® 1
egyébként a Nádor-utcai »Palatínus*, dig hires szépségek, akik v o n z z á k *
kocsma volt T e u f e l Sebestyénneki vendéget, ha szemüket szemérmet®*
hívták a bérlőjét s K n r t z Jakabnak! iilendőlséggel le is sütik, mikor ap9
*
a szolgáját, aki gitárral kisérte haza juknak segítve asztalra helyezik
üditő
italt.
Tehát
nem
foghatni
ráj"K
a jobbkedvü utast, ha az kívánta a
zenei megtiszteltetést.
Bevándorolt semmit, ártatlanok a tömegelésbeu— Tehetek arról, hogy olyan szép
németek, hamar honosultak.
vagyok? — tűnődik el az ilyen lány
A század végén egész különleges szem.
helyiség volt, bejáratával körülbelül
Egyébként ott volt maga jan<J® j
a mai Gottschall-borbélyüzlet helyén, Gyula, a nagy szókimondó s ®aj í
(persze a régi kis házban),
adott volna ő családbelijének,
dégnek egyaránt, ha csak gyan®3
KISS PALCSI
nem is pajkos dolgot tapasztal!Oly9*
magas tenorban kezdte a goromba^
vendéglője és bormérő helyisége. Le- got, hogy szinte csodálatos volt, n""
anderes udvara a legkellemesebb, ide lehet azt hangban és stilmüvészetbte
jártak alkonyatkor, vacsora előtt, a fokozni?
hivatalnoknépek Palcsi bácsi szigorú
Valaki fővárosi emner egyfr£
ellenőrzése mellett.
külön azért kereste fel a helyisé? 9 '
A mokány kis öregről, aki nem hogy megtapasztalja a modorát. Sza
tartozott a legnyájasabb emberek kö- dékosan kifogásolt mindent, ételt-ü9 .
zé, az idők folyamán annyi érdeke- visszaküldött, mégis a legelőzékeny®"
set és jellemzőt irtak, bogy most csu- szeretetreméltóságba ütközött.
pán felemlítjük nevét a jelesek sorá— Meg vagvok lepve uram, m®®
ban, mert abból semmiképpen ki nem ta végül. Annyit hallottam a
maradhat.
goromba természetéről, hogy
Nem arravaló a bor. vélte, hogy akartam végre tapasztalni.
azt mértéktelenül vedeljék.
Jandó végignézte, ugy felelte- _
__ Hát hiszen nem is goronibáj9
Ezért szigorú szúrós szemével ellenőrizve a népeket, kellő időben dom én akármilyen gyfitt-mentte"
kurta szóval vágta el a további igények folyósítását.
Névtelen levél Írójának üzeoe*
— Elég volt mára, haza is illik hogv mondanivalójából nem az e
egyszer menni. Azt akarom, hogy getett kulturfok, csak' a Maiig*" 0
holnip is eljöjjön.
fok gőze árad.
Csak az idegennel volt túlzottan
RÉGI PTPORTf>

Ma már körülbelül feledésbe merült intézmény, amely — miként a
neve is mutatja — az italnak szentelte életét
Védőszentjének
Szent
Leokádiál
vallotta, S t e i n h a r d t Náci a fejét
állandóan tréfákon törő kórházi orvos volt az inhábere, K r e m i n g e r
György belvárosi plébános a tábori
püspöke. Kreminger amúgy harcban
állt mindenkivel, rendkívül sok kellemetleaséget szerzett a hatóságoknak, a csanádi püspök végre is lemondásra kényszeritette és a legendás jóságú, áldott emlékű unokaöcscsével, a hosszú életet élt K r e m i n g e r A n t a l l a l töltötte be a helyét.
Az Iszákregimentben azonban kitűnően érezt" magát György föur,
versenyezett az ö' lek kitalálásában
Steinhardt Nácival.
Tagja csak az lehetett az egyesületnek, aki az alapszabályoknak megfelelőien valami hallatlan
bolondságot cselekedett. Ellenben ba a tag
már éjfél előtt elkészült, megkapta
az obsitot és kímélet nélkül kizárták.
Erről épp ugy okmánnyal értesítették, mint ahogy diplomát kapott a Értesítem az i. t közönséget,
•»
felvételekor, példátlan,
nyomdafesté- hogy CIPÖÜZLETEMET
név alatt Tisza Lajos-köruton
ket
tűrd. monda tffizések ben soPüspök
t'uspoKoazarpan
bazárban
rolva fel az érdemeit és a hivatását.
.
Aa Iszákregimentnek voltak rend- ;Kész url-, női-, gyermek- és speciális cipők raktára.
Sportcipők
}fokozatai k . na alantabb- álló elő tu- i után. Rendeléseket vállalok. SALLAY JÓZREB! cipészm. Lakás: Ösz-U.
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Georges Ouhamel:

Simone-nak, egy párisi asszonynak
hősi küzdelme hajnaltól késő estig

A Yoici la Francé de. Ket feunfeiedte, ezek nélkül ped'g lece rooia c. párisi folyóirat! hetetlen igényét uejelentenie 85 grain
legutóbbi szamabau "jt-icnij szőllűeukorra. Visszaszalad, ntegkeietne.g az alábbi cikk. Pél- si a jegyeket és boszorkányos gyorílt, jó id*
dául szolgálhat
minden sasággal már megint lent van. BeteLövet kezvé*
magyar asszony számára. kint a házmesterhez, hogy van-e lei »Kis P«IA földalatti vasút első reggeli ko- vele. Van. Jegyek a közelelmezéstől.
borra,
mija, amint l'áiis szivébe letjübórög,
— Istenein, már tul sok lesz beun, más i'
'2 Amszterdami-utca mentén . vegjg lőle!
az üzletet
felébreszti zajával az idegesen, alvóEgy ugrással a hentesnél terem.
rendőrbi*
kat, de Simoné nem ettől ébredt fel: Nos, a hentesügyet gyorsan elintézte,
ígdijaztatt*
már regen ébren van. Idönkipt meg- illetve leegyszerűsítette, ma nincs
IÍ iparra,
remeg ajka, amint mondogatja: »N'ég.v- semmiféle kiosztás. Még csak egy
iődött, min'
**er bét frank ötven... négyízei hét ici-pici marhából készített véreshurf'ank ötven...?, mert mindén' ®zor- ka, dc még egy szeletecskc felvágott
;at a viláMsi művelet, melyet Simoné éégre- sincs. Van ugyan valami halpástétomigy tetszik
0a
]t, néggyel, néggyel, ezzel a bűvös lélc, niarinirozott sós hering, na deL-e, a bort
számmal történik és mindjárt meglát- liát ez aztán igazán drága, nagyon
íjában, -*
ják, bogy miért. Ahogy a/, első iffctro drága. Ekkor, Simoné, végső kétségár inásod'
á'zúg, magához tér iiallgatódzá'sáhól beesésében vásárol egy kis üveg pap! n kiszól1
es
fejtörő szárotauimüveteteiböl. Gvor- 1 rikái. hogy majd mecÍzesíti vele azt
reszteni ®
s
sovány sajtot,
megígértek.
*n,
ki az ágyból De a férjet, "akt aa sovány
sajtot, melyet
melvet megígértek.
ü
indulatosáé
Sy látszik, mintha aludna még. tjeni! Ezután előjegyeztet magának főzelékki a re»
.. . ..
. . .De a gyermeke- I I.----...V.I
.,1
1. __,.!'
konzervét, ...
melynek
valószínűleg meg
szabad felébreszteni.
V,
ket sem. Pongyolában, papucsban ki- kell érkeznie... a jövő hónapban.
helyisége®
rakodik a konyhába. Szombat van! Mindezen műveletek után csakhamar
mindenéti
'ézusmária, már megint szómba'. Elő a Florence-i utcában van! Még egv
ször is. ellenőrizzük a gázt, mielőtt félóra se kellett hozzá, megkapta
ie nagyo®
"icggvujtanánk: A mult héten a mée- uj beszerzési jegyeket a jövőhónapra,
szomszédainak,
""gedett fogyasztást két köbméterrel Simoné sorbapáltó
"átadtuk túl. Most hogyan pirítsam öreg férjeknek hevesen megnyilatko">eg Jenn kenyerét, aki betecen tért zó irigvkedése közben távoz.ik, mert•olt egyé*'
haza fogságából és a pékkértveret hiszen jegyei között 2 drb. J 3 jelzésű
íáros. aki'
0
K
^
tefttfg
S
A
"em tudja megemészteni? Ha 1e«alább is van. Énnek birtokában tenni peiák, tipusi
" villamos sütőt használni lehetne, dig mennyekbe emelő valami! Simoné
•ü >GrobC
"korlátozások miatt ez is lehetetlen, két gyermekének gyönvörüséffteljes és
"'közben ezekre a dolsokra gondol, különleges dolgokhoz van joga, mint
hogy a sző. -I kitejezétt eredeti
"agy sietséggel, ragyogóra fényesíti például 2 táblácska csokoládéhoz. SE
cy-utcííWü
3
íc mostari
négv pár cipőt. A' múltkor *zenzá- l11?™ nagyon, nagyon büszke a J 3
gondolatot
az emberek már régen
r
'és cipőpasztára talált. Nem égeti el. jelzésű jegyeire.
n a köP
a
Mielőtt
a
gyümölcsös
bolt
előtti
bőrt.
elfelejtették, de a közhasználatban
es bormé
sorhanállókhoz csatlakozna,
Simoné
Közben
a
viz
suhogni
kezd
a
fanzapiac *
benéz a gyógyszerészhez. Nincs már
a szó maga még mindig a rég?,
z
'kban — Uram, vigyázz a mi három mustárliszt, se tenliszt pépesborogakedett
yzekunkra,
mert
hol
szereznénk
máina m á r téves fogalmat tükrözi,
Ibbi Gizelj
táshoz. Ezzel szemben Simoné nagvr
i'.'kat,
l-Vil"1 sehol
'V.'"' a" . 'világon,
. " t í " " ' igv sóhajt fel. -zerü köhögéselteni porokat vásárol,
ztották «
így még ma is gyakorta halljuk
jelforralja a kaveseprőt es egy esi- A m j p e d i ; , „ saCPh arint illeti, a pamint m*1
yi
1, k n t ,es
bele
A
a pótanyag kifejezést, holott az
ír,*
W ™ ' ?' í T
*.
tik-us, aki jó ember, odasúgja neki:
t vitatod
m
^finomabb pótkávét, . melyet csak >Mfa k a p o k e z r n a n v á r o n ; ré , ret ea céljai"'
újonnan előállított és megkedvelt
"ffy tudott szerezni, hogy egv Ő'ÓXO-es SZPk magának is egv csomaggal. Siíasználatá'
''mtekercset adott ertc. ezenfelül ter- mone visszamegy a'vegveskereskedés
8
árucikk m á r önálló ipari termék.
i az egy "
'•eszetcsen az egy csomag cikória rlé és elkezdi a'sorbanállást. Ifalleat'"ries árát is megfizette. Most Simo-tj,.,. mi» beszélnek az assz.onvok meg
gedi szói"
Ilyen termék például a Franek
belekóstol a folyadékba, melyet' nj5 emberek. Simonc-nak ez az, újságÚ'módon
elkészített.
A
gyermekek
ré•
'
'
eikóriakávé,
mely a napoleoni idők
í Kötnekr
olvasása és a rádióhallgatása.
^ére kiutalt kis darab cukorral, va
Most az egyszer nem hiába állt
szükség®8
kontinentális zárjának köszönheti
'"mint a szülők számára kapoW sorba: szerencséin volt, ö kapta meg
g. Jan<)t
"mprimált
szaccharinnal,
talán
mégis
az
utolsó
kárfiólt.
Igaz,
a
gyerekek
elterjedtséget. Még a legválaszAnyai P®"
''tak iható lesz. De jaj. a szaeeharin nem nngvon szeretik a karfiolt, de
vonzzák 8
tékosabban főző konyhákban is
"'fogyott. Amig öltözködik, Simone-t egy ici-pici paradicsommártással..!
imérmeteí
'""gint rabulejti az álmodozás. Hej, Gyorsan, gyorsan, dc ha már itt van
nagy becsületet szerzett nevének
nikor
{"'csoda nggvszerü ábránd ez: ngv s ha mér megvannak az uj jegvei,
9
yezik
'
"állotta!
hogy
a
f
a
Brayere-utcában
feliratkozik
száraztésztára,
burgonyám
i n t bármilyen kávéital zamatos
v
atni rájo*
an p„y könvv. és papírkereskedő, ra és halra. Simoné megszámlálja uics nemes ízesítőszere. Ezenfelül
'élésben"kinél' sós ajökát lehet kapni. Ennek jain, legalább két hónapia már. hogv
Ami a
•lyan széf
invenc eledelnek a gondolatára, a halnak csak szinét látta.
m i n t önálló élelmi cikk — tejjel
lyen lánf
'.imrtnc Tündérországban érzi magát burgonyát illeti, falán lesz belőle
s
valami
Mindenszentek
táián.
Simoné
keverve — megannyi millió házi' legalább két percig mossa a kezét.
3
szappan nagv veszedelmére. — Már megkapja boradagiát is. Ezután anél
;a janrfJ
asszony szeretetét érdemelte ki.
"gusztus hóban vagyunk és juniusi kii?, hogy fújna egyet, a péküzlelbs map
rohan.
Innen,
mivel
még
van
egv
kis
jjtapnant még mindig nem osztották
lek, v®®
" Simoné magában évődik: miért?... ideje, benéz a tejcsarnokba, ahova
gyann*
köcsögét már korareggel betette TiKinyitja az ablakokat, a passzív tokban kan három deei fölözött telét,
rtalMWjJ
'"gvédelera matt a szurkozott papir- de csak azt is ngv. ha vásárol e?v
gondosan betakart zsalukat ki- csomag lúgot. Mindezen kívül megvolt, m'n
{""ja. A két gyerek kiugrik az ágy- ígérik neki. ho.gv mostmár ő kerül
9
ivészetb®
j'íl s amig öltözködnek, Simoné ru- sorra a toiásoszlásban és roppant
jlal«í egvés darabjait'
vizsgálgatja.
J
Páni i
. -i."r.w — :
P
egys#
kabátját meg ' kellene "folWniJ
k T
gdlierine szoknyájából a zsirfollot.
^* & V „ ; „ . •
f„tvn
íelyiség®1'
venni. _ Honnap a csodából vette
' em fötre és
irát. SzáB'
a
f. gyerek a zsirl? Érthetetlen, több '
J
- !
nt
étel t-it"''
í 1 '"' csoda! _ Mos pedig reggélizni, c b^ kmn ac n i ^enyedellve! lat nrk. az alzékenyeb"
^ " l i z n i l Jean, a férj
vonagfö arc- í ! ' » műveleteknek, melyek a konyJ
1
5af
.1
.*.
. I Kanon mennek
monnrl' végbe.
rímio
Ij'
ki' ui aaz asztalhoz. A Masrinot-vonal- hában
m,
Az asztalt még szinte meg se te.
j,"" könyökén megsebesült és most
a
jtj
köszönhető, hogv otthon van. rifette és vendégei már meg is érkez•gy
\ I " "edves, csunva idő ran és ilven- nek, A gyermnkek fátogntiák száiuéhes freskefiókák. É5
L " "agyon szenved. Az egész család kat. mint
Tstenem.
Simoné
milyen boldog d* kell készítenie, el kell intéznie egy geti a tányérokat, összehajtja a
elte.
"gsiitt üli meg a reggeli kávé miiven boldog, hogv
tehet is valamit csomó üzleti ügyet a városban, aztán viaszkos vásznat — asztalterítőről
•ombá*k<>
,.j/"-tóriumát.
Ez
csakugyan
misztéezekbe
az
éhes
csőröeskékbe.
A kar- a La Bniycre-utcai sós ajókáról sem már csak akkor lehet szó, ha megint
s
kfli 'Va "'imholikus étkezés, kávé né.l- fiol élvezetes fogvasztása közhen.
enttolf
szabad mégfeledkeznie, ki akarja bonHu' 3J nélkül és lekvár nélkül Mi- Jean. a féri elsuftngia • Pali«sot-rk tani és újravarrni szürke ruháját, mi- lesz szappan, vászon és pénz —, ószttieül- ""Sgf'l művelet ilvenfornián ma este teára hívtak. Nekem Mehtn velhogy igazán nagyon lesoványodott szesöpri a morzsákat, megkeresi a
üzen®*
tUp , rtént. Simoné nagyon boldog, be kell mennem, fevekezz. hogy be- és ruhái már sehogyan sem állnak, vasalódeszkát, a vasalóba begyújt és
az em"
a fehérneműt belocsolja. Ebben a pilmindenki ivott és évelt. A csa- nézhess hozzájuk egy perere.
raeg kell stoppolni a gyerekek és a lanatban, érdekes jelenség. Simoné
alig9"
csakhamar szétszéled... Simoné Pnlissot-cknn! egv pere legalább is saját harisnyait. melyek egy kosáregyedül marad: az igazi nap másfélén elvesztett Időt ielent. Si- kát mestöltöttek már. De nem baj Si- énekelni kezd: vasalás közben mindig
rnara
énekelt, ez már nála hagyomány. Nos,
Ter Vek még csak most kezdődik.
mone-nnk még ma délután vasalni moné el fog menni PalisSot-ékhor,
h(>n Cn, kavarognak a fejében, miköz- keli. fériének is akar segíteni, aki mivel Jenn ugy találja, hogv a meg- ugyancsak sietnie kell, ha szürke ruháját is rendbe akar ja hozni. És cso7 lbehozza a lakást. Egy kis fánvkénécz. tizenkét fénvkénmásotatof hívást nem lehet visszautasítani.
dák csodája egy kevéssel őt óraelőP
megnevezhetetlen értékű flaA gyerekek njra kiröppennek és a mindennel készen van. Simoné mát
tj tohggyal letörölgeti a port és azférj is üzleti ügyei elintézése végett jfel is öltözött és útra kész Simae*
tbjfeióre Cjtp valami sapkafélét és
elrohan hazulról Simoné pedig vala- 'harmincöt éves; elegáns és bájos f e "
,ka '«Bt is van a lépcsőházban. Még
mi módszeres dühfélével veti magát .remtéi. Sőt egészen e$iw» számfc*puig <tem ért- mikor eszéfcejut.
bele a munkába. Elmosogat, eltöröl- menne, ha nem ráncolná homlokát j|
DB és az MP-Í®liftíO
a a •árai
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kötetes regényt ügyeskedne ki.
Nem a szegedi, de a m a g y f
i r o d a l o m n a k komoly gazlagság®
l e g o l c s ó b b a n
ez a novelláskötet, mely méltó folyt®"
tása a magyar novellairodalom ieg
kiválóbb alkotásainak. Nekünk külön
öröm, hogv szegedi iró szegedi kötete menti meg a végső elnémulástól
Tisza Lajos körút.
Püspökbazár épület. tzt a gazdag tradicióju műfajt s szin/ Palissot-ékhoz menet a földalattira
te házi ünnepünk, hogy büszkék leheszáll. A földalattin nagy gondokba
»r
tünk Írójára, aki hol B o h, hol L i
merülve, ajka raeg-megmozdul, telkémajd ö r e g R i p o r t e r , Toronben titokzatos betűket rak egymás
11
t á l i vagy P e r e g r i n u s s ki tudmeiié. De már itt is van a Sévresná még álneveit is felsorolni, meBabylone-i állomás... Simoné Palis
Sz. Szigethy Vilmos novelláskötete
lyekkel a D é l m a g y a r o s z á g basot-éknál kellemes benyomást kelt
csak
bájos fellépésével. Szomszédaival igaArany János két >mélyzöngésü« Egy-pár vonás s egész ember áll elöt-1 s á b Í a i n ,is m e ? b u ^ i k ,
'
zán kedvesen elbeszélget. Jóizüen sora szól a kötet belső lapján az ol- tünk, nem típus, de égvén. - egypár' m ! n d l S eleven mindig lüktetőén friss,
. . .
—"
"
m l n H ó n
n o m o ,
....
m i n f l i n
fttlfltoc
mrtfluzsonnázik és magában ezt gondolja: vasóhoz. >Ne haljak meg, mint kol- sor s egy életsor
közepébe hullunk minden nemes és mindig ötletes mon»Igy hát én már nem is vacsorázom; dus, Aki semmit sem hagyott.< Mintha
bele
s
szinte
fáj,
hogy
nem tudunk ró- danivalói találkozzanak az olvasóval,
a gyermekeknek legalább nagyobb daepilógus-hangulata
lenne
ennek
a
köla
többet,
csak
amennyit
az iró művé- de soha ne az iró. S most a maga nerab jut«.
Kevéssel később, az Amsterdam-1 tet elejére tűzött idézetnek, de a bu- szi meggyőződése elmesélni engedett. vével lép elő s ami talán legjobba"
utcán hazatérőben eszeveszett vásár- csuzásnak ez a komor, elbusulásos Egy szük kis rés nyilik meg s e g é s z a szivéhez nőtt: novellás kötetével.
lásokba bocsájtkozik. Talál egy cit- hangulata nem is annyira az íróhoz e m b e r e k életsorsába pillantunk be. Szeretettel és hódolattal köszöntjük,s
romot és talál egy fej fokhagymát. illik, aki alkotóerejének s ami ennél — az olvasó legnagyobb dicsérete, de a szeretet nem tesz elfogulttá s
Most aztán gyorsan, fel a negyedik is több: alkotókedvének kikezdhetet- hogy 'minden novella elolvasása után liólolat nem tesz hizelgővé: nagys
emeltre! Az otthon békés. A gyerekek len teljességével lép újra elénk, ha- sajnálkozik: miért csak egyetlen tör- m a g y a r i r ó t köszöntünk benne
feladataikkal
foglalatoskodnak.
A nem inkább a műfajhoz, melynek — ténet zajlik le előttük s miért nem ugy fogadjuk ezt a kötetet, mint
férj még nem jött haza. Simoné egy [hivalkodás mondhatjuk el a szegedi kapják meg az írótól a szereplők egész mes ajándékot, amit letett a szegedi
kezd
ma „a „magyar
irodalomban életének szélesen hömpölygő folyamai irodalom egyre elhagvatottabb aszta*
" M a l d n e r " sok -i íróról
laej„x
kai később £ leves egy szempillantás egyik legkiválóbb képviselője,
akár két kötetes regényben? Minden Iára.
alatt a tűzhelyre korul. Simoné, sze- novella haldoklik,
A
a
műfaj
maga
novella egy-egy regényrészlet s minA kötetet a Szegedi Városi Nyom*,
renpsére, már nem éhes. Ivott
sorvad
el
szinte
a
szemünk
láttára.
den oldat tökéletes miniatűrje annak da és Könyvkiadó adta ki, hozzáércsésze teát és evett egy darab mo
~- Valamikor — a tárcanovellák korsza- az örökre letűnt kornak, mely a mienk tés és hivatástudatát bizonvitja ez a©
gvorós tortaszeletet. Istenem, micsokába — ez volt a legkedveltebb mű- volt. Talán a viszonyok kényszere pa- elhatározás s áldozatkészségét a ki'
da finom dolog is az a tea!
A vacsoránál, Jean rosszkedvű, az faj s magyar reprezentánsai európai rancsolja a témának ezt a tékozlását. állítás s a könyv árának megállapi'
íízlct nem a legjobban megy. Simoné formákba nőttek be. De amikor tö- talán az a megfejthetetlen irói sze- tása.
elmeséli mint folyt le Palissot-éknál meghalál üvölt nem is minden ujság- rénység — Magyarországnak legszeMi, akik egész közelről ismerjük
nz uzsonna. Simoné utánozza az em- oldalról, de minden sorából annak az rényebb irója Sz. S z i g e t h y Vilm"-bereket, akikkel a fűszerüket, előtt újságnak, amelyik nemrégen mé|g, —, mely megelégszik négy oldallal S z i g e t h y Vilmosnak töretlen ereegyütt kutiesorgott. Simoné leírja mint a legkitűnőbb táptalaj, életrehiv- annyi mondanivaló számára, amelvik jét s témáinak kifogvhatatlan forrását. biztosak vagyunk abban, hogv
azokat az emberi figurákat, akiket a
aí
metrón látott. És ekkor felenged a ta azt a műfajt, ki foglalhat le annyi bői más sokkal kevesebb tehetséggel' gyönyörű vetés Fog még zsendülni
érdeklődést
és
annyi
helyet
az
egyéés
sokkal
kevesebb
szerénységgel
két;
>öszi
Szántás«-bóL
fagy, mindenki mond egvetmást. Az
élet tüzetfog. Simoné az ő kis világát, ni problémák számára, mint amenynvit hasábjaiból az irodalom számára
még vidámsággal is ellátja.
Aztán hátra van még a mosogatás. kínáltak fél az újságok. Negyven évmagyarázatát adja Angyal Dáv*
És aztán a stoppolás. És aztán Cafhe- vel ezelőtt még az első oldalon jelenFerenc József üiukora kes
rine ruháján az a kis a pecsét. És tek meg a tárcák, harminc évvel ezA kettős név a kiváló történész sz®*
azután az ifjú Paul kabátján az a előtt a második oldalra szorultak
Angyal Dávid, a kiváló történész rint nem I. Ferenc és II. József irávissza, husz évvel ezelőtt már csak
két szakadás.
bocsájtotta közre megírás alatt nyának egyesítését akarta jelez*
,
Simoné hirtelen egyedül maradt. az utolsó előtti oldalon kaptak he-. most
hanem ifjúkori név volt, már böl16 na
.Teán lefeküdt, holtrafáradt. A gyere- lyet. tíz éve már csak az utolsó oldal ©L
g>r történeti munkájának első csőjében is Ferenc Józsefnek nevezko,
kek szobájukban alszanak. Ekkor Si- hirdetései közé lehetett egyet-egvet, °tét. A könyv az ifjú Ferenc Jó- gették az ifjú uralkodót. Angyal többsz61 s
moné kinyitja az írómappák papirost eibuitatni. A?óta onnan is kiszorult. I
részben teljesen uj,
keres, kihúzza a tintásüveg dugóját, kihullott, kiszitálódott s mert téma I r é s z b < ^ bedig kiigazított adatokkal ször kiemeli, hogy I. Ferenc Józs*
mivelhogy a töltőtolla elromlott és még van. de műfaj már nincs, az iró adja Ferenc József születésétől a ma- nem volt ellensége a magyar alkotírni kezd: ^Szeretett öcsém! A Te kis!
gyar szabadságharcig terjedő kor- mánynak. A forradalmi idők azonba"
küldeményed nekünk a lehető legna- vagy regénnyé tapossa ki, vagy anek- nak hü képét és nagyszerű portréso- a hatalmas miniszterelnök: Schw®©"
r
gvo'') örömet szerezte. A tojások kö- Ictálcént csattantja el.
rozatát. Elsősorban Ferenc József zenberg hatása alá sodorták. Schw«r '
Sz. S z i g e t h y
Vilmos az irói
zül kettő összetört, amin egyáltalán
zenberg fanatikusan akarta Magy" {
nem lehet csodálkozni. A
gyerekek meggyőződés fanatizmusával ragasz- szüleit eleveníti meg s egészen nj ké- ország beolvasztását, amely gondol*
pet
fest
Ferenc
József
apjáról.
Feazon frissiben feiitták. Visszaküldöm a kodik ma is ahhoz, amit a téma ködobozt a csomagoló papirossal és itt vetel, nála 1 nem kompromisszum a renc Károly főhercegről. Az 1830 még Metternich előtt is ellenszenv*
küldök egy jóhosszu madzagot is forma, de a téma egyetlen megjele- augusztus Í8-án született Ferenc Jó- volt.
A tizennyolc éves császár Ángy3
Tvazín szén tőled, hogy ránk is gon- nési módja. S hogy a magyar iroda- zsefről nagv lélektani ismerettel álla3
dolsz. ránk, akik jóságod semmivel
pítja meg. hoffv édesanyjához. Zsófia Dávid megraizolásában igen erélyf '
lom mit vészit a novella elrovadásásem tudjuk viszonozui.. .<
természetes
modorú,
szerény
és
bajor királylányhoz hasonlított mind
d
val, mennyi érték kallódik el s meny
Simoné, Isten tudja, hányszor le- nvi nemes matéria fordul ki s ro'n-| szellemiekben, mind külsőben. Köte- ságtói mentes természetű nralk°
volt.
Munkateljesitő
képessége
imP^
irta már mindezt és ugyanannak a
vallási és politikai ér
személynek. Nagvot sóhajt és ágva gyolódik el saját formájából, azt csakI tességérzetét,
zéseit is anyjától vette át. Apjától a náló, józan gondolkodású és Ítélők©,
felé tekint. És hirtelen valami eszébe akkor érezzük, "amikor végigolvassuk Habsburgok nagy nyelvtehetségét örö- pességü, akinek gondolkozásába ©s*
jut, melytől egészen szomorú lesz: el- most megjelent kitűnő kötetjét. Egv
egy misztikus elem vegvült: az 'Isi*
Zoltánná] fart ro- költe. valamint azt a hajlamot hogv kegyelméből való hatalom érzése
folojtrtt elmenni a La Bruvere-uteába. kicsit A m b r u s
j
politikai
elhatározásaiban
szívesen
ahhoz a papírkereskedő féléhez, akb konságot, nem hangban és nem tétnáAngyal
Dávid
érdekesen
ismert©"
támaszkodott
másokra,
még
a
saját
nél sós-ajókát lehet kapni.
ban, csak abban az előkelőségben,
könyvében a birolalom ujjászervef©
jobb belátása ellenére is.
Fordította : MADACSY LÁSZLÓ mely semmit nem enged a maga irói
sére vonatkozó bécsi terveket, M' '
A
kiváló
történész
könyvében
bemeggyőződéséből s inkább hallgat, de
lós cár és Ferenc József varsói
meg nem alkuszik. Egy kicsit Th u r y számol arról a gondos nevelésről,
lálkozását, amikoris a »minden
amelyben
Ferenc
József
részesült.
FőZoltán a témában s egy kicsit M i k szok
cárjai a katonai tiszteletadá
f ü a t t a p c s i . vii
száth Kálmán a hangban — az irodal- ként a hadászati tudományokhoz volt
úál kivont kardját lebocsájtva vod"
nagy
érzéke.
Magyarul
már
hat
éves
mi
őskutatás
nagyon
előkelővé
teszi
P&Kóczl a i 1 tz.
irói családfáját —, de mindenek előtt korában kezdett tanulni. Magvaror- el az ifjú uralkodó előtt. Majd a 2^
és
mindenek felett a maga sajátos za- szágon 1843-ban járt először. Kisfa- gvarország elleni orosz szövetk© ^
!
matjával telitett utolérhetetlenül meg- ludy Sándort ekkor mutatták be neki ről ir, amely hadműveletekben Fe*' .
jflsörflEÉn család)
vesztegető-hangján szól s a maga leg- Negyedik masvarországi utja igen hí- József is részt vett. Ott volt Győr ©
szálló a v a r a s
egyénibb mondanivalóit meséli el. A ressé vált Ekkor iktatta be _ 1847 foglalásánál és a komáromi ütkőz
témája a világháború előtti öregek október 16-án — Tstván főherceget ben is.
jüOipontfában
Az érdekes munka utolsó fejcZe ^
élete, problémája, öröme és bánata, Pest vármegve főisnáni hivatalába.
r.ek
cimc >A véres megtorlás'- «,
kötődése és tragédiái, szinte minden ,Té magvar beszéde a nemzet szivében
darabja a kötetnek fiatalkori emlék, visszhangra talált Félévvel később 13 aradi vértanú halála Angyal '
szalíöfe
a multak ködébe elmerült magyar vi- maga Kossuth Lafns ís (ficsérefel vid szerint legnagyobb s ú l l y a l SchW3 .
lág
alakjai népesítik be ezt a kötetet, emlegette az ifiu Ferenc József fő- zenbergre nehezedett A magya/"
5 . - t ő l 12.— P i a
lelkében olyan sebet ütött ez az '8' ^
melynek minden daf-abja más levegőt herceg akkori szereplését
3
t
más témát, más ötletet hoz maaával.
A nemzet és a fiatal főherceg kö- ságtalansáv, hogy évtizedekb
L
de a kor lelke s az elmerült élet utá- zötti viszonvt a negwennvolcas moz- som sikerült a trón iránti
j H e i a a ü f i s szosast
ni nosztalgiás vágyódás kielemzhetet- galmak zavarfák meg Az ifjú Ferenc visszaállítani. A nagyszabású
len szállal fűzi össze egy t ö k é 1 e 7 József ellensége volt a liberális esz- ti munka kidomborítja a kiváló
19.-161 18.— 9 4 Ú .
t c s e g é s s z é . A régi vármegye- méknek Az ausztriai uvustalanságolt netiró minden kvalitását s maíP-^p
házak' urai és szolgái, problémái és közül szívesen menekült a harctérre ra ellenére is ragyogóan friss
történetei támadnak fel. ezekre a vár- Rndetzkv táborába. An*val Dávid lemi erősségét.
íi a i o n t e r s a e b
megyeházakra meg >nem s z á l l o t t helyreigazítja azt a történeti tévedést
f e l a p á v a c s a régi, töretlen ma- amelv szerint Ferenc József a pnstgyar élet romlatlan derűje aranyoz rongói csatában esett át a tűzkeresztbe mindent szereplőt és történetet
Penstdrendszerls
ségen Nem itt. hanem a Santa T nría napra legszebb virágok ka.pl
aDekdótát és tragédiát egyaránt
e v e z e t.v e
körüti ötkézáthen vott először életve.
Csodálatos eleveuitő ereje van. Sz. ^ zpért-^Vipn
Szigethy
.Vilmos művészetének.1
Ferenc József kettős nevének érde- Széchenyi-tér 8 szám.

MMH

törik,

harlSBQák, f rltérnemltek

toria-üruházban
Oszi szántás"

7

$

Z

A
i

i

®

1

Szen'-Györgyi Albert
sportrepülői vizsgája

HÍREK

Nem mindennapi pilótaesemény színhelye
volt pénteken
délelőtt a már nagyjából elkészült fehrihegyi
repülőtér. Itt
vizsgázott ugyanis sportrepülőgép vezetéséből 23 jelölt, közöttük Szent-Györgyi Albert egyetemi professzor, a vitaminkutatás Nóbel-dijjal jutalmazott tudósa. A vizsga kitűnően sikerült, mind a 23 növendéket képesítették együléses utasnélküli
sportrepülőgép vezetésre.
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„DERrtATA
— Adományok a Főméltóságu Asz**
szony akciójára. A Főméltóságu AszSzegedi u t m u t a t é
szony segélyakciójára november 15—
A Somogyi - könyvtárban éa aa 21-ike között a főispáni hivatalba a
egyetemi könyvtárban vasárnap és következő pénzadományok érkeztek:
, ünnepnap kivételével könyvtárszol- Első Szegedi Szabóipari Szövetkezet
gálat
100—, Szeged-Alsóvárosi Népkör 30.—,
és a legnagyobb választékban kaphatók
\ Városi Múzeum egész évben Csaba (Gottschall) János 10.—, Straunyitva.
bert Jenő 20.—, Erdélyi András 20.—,
Szolgálatos gyógyszertárak: Bor- Rókusi egyházközség 100.—, dr. Henny
cipőkereskedésében Széchenyi-tér
bély József Tisza Lajos-körut 20, Ferenc 50—, Szegedi Fővámhivatal
(Népbank-nalo'a, árkádok alatt).
Moldván Lajos Újszeged, Vedres u. tisztviselői kara 20.—, Ablaka György
1, Selrieczi Béla Somogyitelep IX. 15.—, dr. Gróf György 100.—, Varga
— Aa Országos Magyar ZenészAlsóvárosi
rendház
utea 489. Nagy Gy, örök. k. Hangay József 15.—,
A
jelentkezőknek
pontosan
le
Szövetség
tagjainak is igazolni keli
Levente dr. Boldogasszony-sngárnt 100—, vitéz dr. Gárgyán Imre 10.—,
kellett repülniök az előirt for- származásukat. Az Országos Magyar
31, Zakar S. örök, k. Máthé Mihály Hobel Jenő 100 , dr. Lukácsy Géza
dulókat és nyolcasokat alaposan Zenész-Szövetség most megjelent ér.Valéria-tér 1.
10 , Tankerületi' főigazgatóság tisztszemügyre vették a le- és fel- tesítője közli, hogy a származási igaVárosi Színház: délután és este: viselői kara 68.—, Kurucsev Sándor
zolás kötelezettségét kiterjesztették a
L n x e r o b n r g g r ó f j a , hétfőn: 100 , Szeged-Csongrádi
szállást a vizsgán.
Takarékszövetség tagjaira is. A szövetség
Luxemburg grófja.
pénztár 500.—, Formann Anna 5.—,
Szent-Györgyi professzor
a minden tagjának be kell mutatni saMozik miisora.- Belvárosi Mozi: Formánn Vilmos 5.—, dr. Kertész Bévizsga alkalmával
bizonyságot ját születési anyakönyvi kivonatát,
D z s u n g e l t i t k a i , Korzó Mo- la 20.—, Tömörkényi Istvánné 10.—,
tett arról, hogy nemcsak a vita- házassági anyakönyvi kivonatát, szü*i: H a l á l o s csók, Széchenyi Mo- Duna-Coneordia Alt. Biztosító Rt.
leinek házassági anyakönyvi kivonazi: N e g y e d í z i g l e n .
30.—, Alföldi Gépkereskedelmi Válla- ^minkutatás terén van az élen. tát és a magyar állampolgárságot igalat 10.—. Heim Antal 10.—, Brittig Fe
Igen jó erdeménnyel vizsgázott zoló okmányt. Ezeknek az okmányok-oOo—
renc és Fia 20.—. M. kir. Pénzugviffazés — mint ahogy elbeszélte — nak alapján állítják össze a szövetség
ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ÉJJEL gatóság tisztviselői kara 303.40. Netulajdonképpen
nem kezdő a tagnévsorát s közli végül az értesítő,
ll-KOR, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR messánvi Béla 50.—. Szántay Imre
motorosrepülés
terén.
Amerikai hogy aki mindezeket az okmányokat
50.—. Kotsis Ferenc 50.—,. Pálitv Lá-nOotartózkodása
idején
már
letette nem mutatja be a vezetőségnek, azt a
zár 30.—. Ábrahám Ferenc 100.—
tagok sorából kilépettnek tekintik.
a
pilótavizsgát,
odakint
sokszor
»Legtöbb ember... a legközeCsonka Gerffelv 50—. Bodnár Dezső
— ötszáz pengő jutalom a Wébervezetett repülőgépet A vizsgán
lebbi okokban szereti találni
100.—. Klónk a v Dezső 10.—. Beek
a következmények magvát. LNándor, dr. Kertész Béla és dr Kerkülönben mindenből »kitünőre« féle betörés nyomravezetőjének. Szerdára virradó éjszaka ismeretlen tettenek nincs, ezt látja; ámde
tész Tstván 100— Központi Gáz- és
felelt, egyedül a légiközlekedési sek betörtek "Wéber Mátyás Széchenyimiért nincs? S Eurika (HeureVillamossági Rt 100.—. Rókusi Merendészet terén akadtak olyan téri szabóüzletébe és onnan mintegy
( ka), már kitalálta: L-nek azért
zőgazdák Köre 32.— vitéz Tar Antal
kérdések, amelyekre egy másik hatvan vég szövetet elloptak. A káronincs, mert A-nak van! Mi hát
33. , özv. vitéz Káilav Andrásné
jelölt jobban tudott megfelelni. sult cég most 500 pengő jutalmat tűa teendő? A-tul el kell venni
.50.—. Hesser Lajos 10—. Ruchvald
A professzor azonban mosolyog- zött ki annak, aki a rendőrséget a tetés L-nek adni s feloldva a
Tivadar 10.—. Winter A. és Társa cég
va jegyezte meg, hogy ezekre tes, vagy az ellopott holmik nyomára
babona .,,<
100.—, Nemzeti Hitelintézet Rt. 100—.
talán azért
fordított kevesebb vezeti.
(Gróf Széchenyi István: »Garaf«) Tóbiás Lajos 5(1.—. Tóbiás Márton
— Székházat avat a Felsőközponti
gondot,
mert
az Egyesült-ÁllaFiai 50.—. Varga Mihály 50— pengő
—OQo—
Gazdasági
Egyesület A Felsőközponti
mokban, a furcsaságok országáAz eheti adománvok összege 2911 10
Gazdasági Egyesület ma, vasárnap
pengőt
tesznek
ki
Az
előző
heti
srviüban,
minden
szövetségi
állam— Hétfőn délután ülést tart a kórdélelőtt avatja fel újonnan elkészült
ezzel
nak más és más közlekedésren- székházát. Az ünnepséget megelőzőleg
házbizottság. Dr. P á l f y József pol- tés eredménve 4533.i_ pengő
együtt
az
eddig
beérkezett
adományok
gármester hétfő délután 5 órára ülésdészeti előírásai vannak.
L á s z l ó János plébános hálaadó isre hivta össze a kórházbizottságot. Az összege 7144.40 pengő.
tentiszteletet mond a felsőközponti
ülésen a közkórház aktuális ügveit
— A református egyház kérése a
templomban, majd a népházban disztárgyalják le.
fronton harcolók hozzátartozóihoz. A
' gyűlést tart a gazdasági egyesület A
— Mennyey László ny. ítélőtáblai harctéren küzdő református katonák
diszgvülés után átvonulnak az uj székelnök halála. Budapestről jelentik: címét szeretné összegyűjteni a szeházba és azt ünnepélyes formák között
M e n n y e y LászJó szegedi kir. ité-1 gedi református egyházközség, hogv
avatják fel. Az egyesült megbízásából
— Mi újság a budapesti élelmi- N é m e t h József törvényhatósági bilőtábla ny. elnöke, a legfelsőbb elis-1 karácsony alkalmából testvéri köszönmérés tulajdonosa, november 20-án el- ' téssel felkeresse s velük a lelki kap- szernagyvásártelepcn ? A Magyar Vi- zottsági tag szombaton meghívta az
hunyt.
csolatot felvegye. Ennek érdekében az déki Sajtótudósitó fővárosi "jelentése ünnepségre dr. T u k a t s Sándor főegyház
elnöksége arra kéri azokat a szerint az élőibaromfi piacon a lud ispánt, dr. P á l f y József polgármes— A SzEI uj tisztikara. A Szeára 8, a ruca ára 18, a csirke, tyúk.
gedi Egyetemi Ifjúság K o c h Sándor szegedi református családokat, akik- pulyka és gyöngyös ára 40 fillérrel tert és dr. S z é c h e n y i István kornek
hozzátartozójuk
van
a
fronton,
mánybiztos-közjegyzőt.
tanárelnök vezetésével most tartotta
emelkedett kilonkinlt. — A tojáspiatisztújító közgyűlését. Az uj tisztikar hogy mielőbb juttassák el a lelkészi
— A MIEFHÓE kulturdélutánját
j cou a hatóságilag megállapított lega következőként alakult meg: elnök: hivatalba hozzátartozójuk pontos ada- jmagasabb árak voltak érvényben. — november 29-én délután fél 6 órára
Tapody Dömötör, külügyi alelnök: tait, tábori postaszámát, stb.
347
; A zöldség és főzelékfélék piacán a elhalasztja.
__ A Szegedi Állatvédő
Egyesület
Mátéfy Jenő, bejügyi alelnök: Guba
— A lebontott fal agyonnyomott egy
' fejeskáposzta ára 4, a sárgarépa ára
Ferenc, főtitkár: vitéz Miklay Fri- 1942~ november 22-én délután negyed 5, a kelkáposzta ára pedig" 6 fillérrel , napszámost. Verrasztó István vásárgyes, titkár: Szalav László, jegyző: A ó r a i kezdettel tartja a l a k u l ó koz csökkent; viszont a petrezselyem és ' helypusztai gazdálkodó ez év júniusáKoffler Sándor, gazdasági vezető: "vűlését a városháza bizottsági ter- fejessaláta ára 6, a leveles karfiol ban felfogadta Süle Sándor 66 éves
Dobsa Sándor, gazdasági ellenőr: Bra- mében. melyre az érdeklődőket szive- ára 10, a tisztított karfiol ára pedig napszámost épületbontási
munkára.
350
nyiczki László, háznagy: Chiovini Ká- sen látja a vezetőség.
30 fillérrel emelkedett kilonkint. — Süle, aki nem képesített kőműves, nein
roly. A hivatáscsoportok vezetői a
_ A cukoradag Budakeszin és Du- A gyümölcspiacon a közönségesfajfá- támasztotta alá szakszerűen a bonkövetkezők: orvostanhallgatók: Kása nakeszin. A közellátásügyi miniszter ju körte ára 10. a hazai gesztenye és tásra kerül falat, az csákányozás kézZoltán, vegyészek: Némethy László, a cukor forgalmának és fogyasztásá- nemesfajtáju alma ára pedig 40 fil- ben leomlott és maga alá temette
bölcsészek: Szabolcsi Gábor, gyógy- nak szabályozásáról
szóló
korábbi lérrel csökkent; viszont a birsalma Tóth Sándor napszámost, aki
szörszerészek: Kiiment Pál, Munkaközös- rendelet módositásaképpen mega lapí- 10, a héjasdió ára pedig 20 fillérrel
nyethalt.
Gondatlanságból
okozott
emségi
vezetők:
magyarságisenieret: totta, bogy Budakeszi és Dunakgszi emelkedett kilonkint.
berölés vétségéért vonta felelősségre
Rácz György, Magyar Sző munkakö- nagyközségekben j a n u á r 1-étől kezdve
Sülét a szegedi törvényszék Molnárzösség: K. Kiss Ilona, Zrinyi-munka- a cukorfejalag havonként 101 deka_ Halálozás. Simon Benő Antal maa
közösség: Nyikos Gyula, művészetked- gramm. (MTI)
gánzó pénteken este Csórván 79 éves tanácsa és bűnösnek mondva ki
velő csoport: Kogutowicz Manuéla. A
korában elhunyt. Temetése hétfőn lesz vádbli cselekményben, 20 napi elzácserkésztisztképző cserkészcsoport paLengyelkápolnán. Az elhunytban Si- rásra átváltoztatható 200 pengő pénz
rancsnok helyettese: Németh Ferenc,
mon Béla, a Délmagyarország törde- büntetésre Ítélte. A vádlott az Ítéletien megnyugodott.
az énekkar vezetője: Kertész Lajos.
lő jc édesapját gyászolja.
peneőigen sokpénz,
— Ujabb faszeszmérgczcsi gyanús
—
Közalkalmazottak
arcképes
de könnyen hozzáhaláleset.
November 20-án hirtelenül
igazolványának
érvényesítése. A
juthat, ha. idejében
rosszul lett Makón Sípos János napMÁV üzletvezetőség közli, hogy a
számos, akit a men|ők beszállítottat
gondoskod ; k arról,
közszolgálati alkalmazottak arckéTörött és használt
h o g y beszerezze a közkórházba. Sipos anélkül, hog
pes igazolványinak 1943. évre való
magához
tért
volna,
a
kórházban
mév
államsors'egyét.
gramofon emezeit
érvényesítése november 15-től jaaznap meghalt. Az orvosi vizsgálat
Húzás már
észleletei álapján az a gvanu merü't
nuár 31-ig tart. Az utazási kedvezkg.-ként 3.—- pengőért visszavádecember 4-en. fel, hogy Sipos metilalkóholos mérge
mény mérve, a 24 pengő térítési
sárolja a
zésnek lett az áldozata. Egy héten be
A s o r s i e g y ára
összeg és az 4 pengő érvényesítési
lül ez már a második inetilalkoho'egész
P
3,
tél
P
1.50
dij változatlanul megmarad. A 21
mérgezésre gyanús haláleset a körKapható m i n d e n
Nagykováesy
Pengő térítési
díjból a feleség és
nyéken. Ezért a rendőrség elrendelte
sors'egyárusitónálés
Syermek után a családfő csak 8
Sipos rendőrorvosi felboneolását és
üzletház
az összes dohányPengőt fizet, a fennmaradó 16 pen••gvidejüleg széleskörű vizsgálat in
gramotonosztálya,
duít
meg
annak
kidéin
ö
e
is
hog*
tŐTsd^be \
gőt pedig a munkaadó (állam, vár
hol juthatlak :i> egyszerű munkásem
rosi közigazgatás,
önkormányzat,
Budares f Xi. Horthy Miklés-ut 39.
herffi faszeszhez.
iskola stb.)

C I P Ó K
megérkeztek
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Sándor Béla
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be a F ő p o s t á n á l

^ t 3 r t f f a t t f \ a libatolvajokat,

'.V

A törzsökös magyorséq

8881. *s előfizető. rAz élelmiszerek hflf
zal ássál való árusítását megtiltó pot!
gármesteri rendelet természetesen nem
vonatkozik a tejre, mert a város tev
ellátása központi elosztó szerv hiányéi
ban csakis ezen az uton van biztositva. A gazdák szabadon hozhatják Ka
cs szállíthatják vevőiknek lakására <
tejet. Tilos azonban a tejnek házaié
kereskedelem utján való árusítása;
vagyis a tejjel házról-házra járni é»
azt megvételre ajánlani.

akik >mellegleg« kabátot is loptak. A *
i
rendőrség még mindig folytatja a türelmes és humanista*
nyomozást a négy
_ sovány
„ liba elloBudapesten csütörtököt) este zsu
pása ügyében. Á tolvajok már lakat
folt termekben tartotta meg szokáalatt vannak, a lefoglalt négy libát is
sos havi összejövetelét a törzsökös
sikerült kényszerárverésen eladni, —
magyarok tábora. Hidyégby ezredes
igaz, hogy áron alul, csak még a kányitotta meg az összejövetelt, melyrosult nincs meg, mert az őrizetbe
nek során vitéz baráti Huszár Alavett tolvajoknak fogalmuk sincs róla,
dár tartott előadást a törzsökös makinek a . szekerét könnyítették meg
gyar szellemrőll, mely megtartotta
csütörtökön a négy szárnyas leemeléezer éven keresztül a történelem
sével. A rendőrség most a sajtó utján
minden megpróbáltatása ellenére az
bivja fel a károsultat, hogy jelentkezországot
zék a libák áráért. A három tolvaj,
Felszólalása végén Magyarország
Bán Sándor ,20 éves, Dékénv Adám
kormányzóját ünnepelte, akinek szeSzeged sz. kir. város közellátári
i>9 éves és egv fiatalkorú kifuto'bevalrepe történelmi. (A közönség percehivatala,
lották a rendőrségen, hogy a libák elkig felállva ünnepelte a kormány- ad. 3513—1942. k. A szám.
lopásán kivül még egy fekete férfibezót.)
kecs ellopása is terheli a lelkiismereFelszólalt az est folyamán H
tüket. Ezt a Tisza-szálló előtt emelték
Ábrahám Dezső, a tábor elnöke.
le egy parastzszekérről Bán és DéLovas®'. Antal és közkívánatra Tomkány, a fiatalkorú pedig >falazött<
bor Jenő ny. ezredes. Azt kivánnekik. A kabátot, azután eladták 60
A m. kir. közellátásügyi miniszts*
ják tőlem — mondotta —, ismertespengőért Kószó Istvánnak, akihez a
sem a katonai helyzetet. Nincs szük- ur rendelete alapján 1942 november
topott libákat is vitték. Mikor a de
ség arra, bogy szakértő vélemény! 30-ig a termelők kötelesek a beszoltektivek a kabát keresésérc indultak,
mondjon, mert ma mindenki előtt gáltatásra előirt kukoricát és burgo
azt már Piíich János z.sibárusnál tanyát beszolgáltatni.
tisztán áll a helyzet.
lálták meg, akinél azt Kószó értekesiBurgonyából beszolgáltatásra elit
Kun Zsigmond felszólalásában
tettc. A kabát tulajdonosa. Takács
kifejtette, hogy a magyar igazság irt holdankint 6 q helyett a m. kin
Sándor Petőfi Sándor-sugárúti szabóés igazságérzet azonos az emberi közellátási kormánybiztos főispán ne
mester, aki már át is vette a rendés keresztényi igazsággal és igaz- hozzájárulásával csak 3 q-t. tehát fit
őrségről a szerencsésen megkerült beÍMTI) kecset. A libák árát a rendőrség a káegyes gabonalapokra irt mennyiségságérzettel.
—oOo-i
r.ek csak a felét kell beszolgáltatni. 1
rosult jelentkezéséig letétként kezeli.
—
O
Ö
O
*
• ^
Nem kell burgonyát és kukoricái
A három letartóztatott tolvajt szomi Tsmét árdrágítás miatt Került a baton átkísértek az ügyészségre, ahol
— Másodszor is gazdag termést beszolgáltatni annak a termelőnek^
f?rványsaék elé a »jó=zivü« Rácz. Dr. letartóztatták őket.
hozott egy feketeszén gyümölcsös. aki 800 négyszögöl vagy ennél kisebl
' ivári István egyeshiró szombaton
Ritka természeti tünemény színhe- területen termelt burgonyát vagy km,
ts rgy^Jta Rácz Imre Kötcsey-utcai ci- F i g y e l
e m!
lye a Feketeszél 4ot. számú tanya koricát.
pőkereshedő ujabb árdrágitási ügyét.
szalmából
Kukorica csuhéjból.
mellett levő 6 holdas gyümölcsös.
A kukoricát minden termelőnek *
A vádlottat szuronyos fegvörök Kigvékénvből. vesszőből, cirokból és
A tanya özv. S á g i Ignácné tulaj- gabona lapon előirt mennyiségben lm
sérték a hiró elé. mert az ügyészségi
fából készült HÁZIIPARI CIKKEdona, aki fiával kettesben gazdál- keli szolgáltatnia. Ez alól felmentéi*
•elnök intézkedésére Rácz pénteken
KÉRT (fakanál, játékáru stb,) A
kodik a kis birtokon. A birtok na- csak a közellátás céljára lekötöf
már megkezdte jogerős tizhónapi börLEGMAGASABB NAPIARAT Fi
gyobb fele gyümölcsös és szöüő s egyes sertések utáni 3 és fél q-t lehel
1
tönbüntetésének kitöltését. Rácz a
/ ETEM. — Ajánlatokat »Expnrl
az idei nyár mind a kettőben szép adni.
szonjbati tárgyaláson azzal védeke484* jeligére Blockner J. hirdetőtermést hozott. A gyümölcs beéréBeszállítási helyek a kővetkezők":zett, hogv a hetvenöt pengőre maxi - be, Budapest, IV., Városház utca
sc után nagy meglepetésre, ismét
belterületen: Futura Szeged, tisz*,
ír,ált Inxuscipő árához hat pengőt szá10 kérek.
6
virágozni kezdtek a körié és az al- pályaudvari raktára,
mitott a dupla talpanyag és mnnkndiimafák, különös figyelmet azonban
belterületen:
Futura.
Országo*
kiílöTibőzete cimén. tehát nem követett
nem forditottak a másodvirágzás- Raktárházak raktára,
•el, árdrágítást! A bizonyítási eljárás Rendet a törvényellen e?en
ra, mert ez. gyakrabban meg szokott
belterületen Futura..^Viktória, rrife
során viszont Kiderült, bogv egyáltatörténni. Az érdeklődés az ősz de- tóra,
lán nincs 75 pengős maximális ár, cstt. külföldre fávozottak pénzrekán kezdett a fák felé fordulni,
belterületen
Futura,'
volt
Licht©*
pán egy erre vonatkozó javasiat kéakkor, amikor már látni lehetett, qegffor-féle malom raktára,
•zf'it^ amit azonban a szegedi cinészátutalásáról
hogy a másodvirágzásból fakadt
Alsótanván: Alsótanvai Iparvállalat
ipari szakosztály még nem hagyott lógyümölcsök, ha az idő kedvező Alsóközpont,
vá. igv tehát az iránvárnak sem foBudapest, november 21.' "A m. kir.
lesz, be is érnek. Miután pedig az
Alsótanyán: Tóth István gabonake-j
gadható el. A bíró végül is elnapolta minisztérium a gazdasági és hiteleid
idő kedvező volt, á gyümölcsök reskedő. Rózsa járás.
•) tárgválást a további szakértői vé- rendjének, továbbá az államháztartás
tényleg beértek s özvegy Sági igAlsótanyán: Katona Balázs gabona-J
emé.nyek meghallgatása céljából. A egyensúlyának biztosításáról
szóló
nácné másodszor is szép termést kereskedő. Lengyplkápolna,
VgközelcMvi tárgyalásra megidézik törvényben kapott felhatalmazás alapgyűjtött be a körte- és almafákról.
Felsőtanván: Papdi József gabona^
"znei Zoltánt, a szegedi, cipész,irvari ján a kövelkczőket rendeli:
Á különös és ritka természeti je- kereskedő. Felsöközpont,
szakosztály elnökét, továbbá Szántó
lenségnek
valósággal
csodájára
f.
A törvényellenesen külföldre
Felsőtanván: Balogh István. caSo*
Mihály és Srhönherger Jenő eipész- távozott. vagy külföldön tartózkodó
járnak a környéken.
nekereskedő. Csengéié.
• pstereket. akiknek' szakértői vélenié- személy részéről, vagv megbízásából
— ANYAKÖNYVI IITREK. Az elA megjelölt kereskedők' kötelesei
»ve alapján fogia meghozni a bíróság belföldre átutalt pénzösszegeknek, il- múlt héten született IS leány és 6 fiu.
minden átvételre alkalmas burgonya-;
Ítéletét- .-.
letőleg azok pengő ellenértékének a Házasságot kötöttek: Fébér János és és kukoricamennyiséget átvenni. A
—< Éleslövészet Raktóban. Decem- kedvezményezett részére való kifizeté- Szabó Mária, Molnár István és Gö- tanyai - kereskedőktől a >Futura« sze*
asj Jolán, Horváth János és Jósa
ber 3, 4. 10, 1-4. 15 reggel 8 órától sét a m. kir. pénzüg-miniszter rend- Margit, Tóth Gyula cs Gárgyán Erzsé- gedi kirendeltségei rendelkezik az oda'
leiére a Magyar Nemzeti Bank. vagy
délután 5 örgjg, 11, 17 és 18-án reg- az átutalás lebonyolításában közre- bet. Lukuea János és Klapcsik Eszter. beszállított burgonyának és kukoricának a városba való beszállításáról.
gel 8 órától $ste g óráig a helyőrség működő pénzintézet megtagadja az Csibrán László és Nagy Erzsébet, BoNyomatékosan felhívom a . város
csapatai a baktói harcszerű iótéren átutalt, összeg ellenértékét, feltéve kor Mihály és Mari Margit. Nahlik gazdaközönségét, hogv ezen rendelet*
Károly
és
Fetter
Mária,
Gál
Gyula
és
Més tölténnyel
lőgyakorlatot tar- hogv az átutalásnak a külfölddel va'ó
bpn előirt beszolgáltatás! kötelezettsétanak. Fenti napokon
jelezett idő fizetési forgalmat szabályozó rendel- Gulyás Ilona, Yeiglinger József és gének az előirt határidő alatt fel'étle*
Széli
Erzsébet,
Komróezki
György
és
alatt a szeged—sándorfalvi utat a kezések' szempontjából egyébként ne:n Sipos Irén, Horváth László és Nagy nfi! és pontosan tegven eleget, mert
volna akadálya, az átutalásra megbí1912 december 1-től kezdve a he«zolközlekedés elől elzárják.
zást adó személy javára zárolt szám- julianna, Fekete Vilmos és Pintér Ju- válta'ások megtörténtét ellenőriztetni
• _ N«gybón*pi fogbár Kenyérjegylianna.
—
Elhaltak:
Narsai
József
55
lán irják jóvá és erről a m. kir. pénzfogom.
közvetítésért Újvári egyesbiró szomügyminisztert értesitik. A számla tu- éves, Rehneider Ferenc 64, Juhász AnAki ezen rendelkezésnek' nem tes*
baton négynapi fogházra itéltc Bózsó
drás
37,
Kiss
Anna
44,
Mata
István
2.
lajdonosa az ilven számla felett csak
István 44 évese szegedi fakihordó*,
Vitái Ilona 21, Korniss József 66, Rza li- eleget, azt két hónaptól hat hónapi*
a m. kir. pénzü«vminiszter engedélyéka Bélóné 63. Szabó Béta 56, Mucsi terierlő elzárással és «ulvos pénzbütÉ
mert elközvetjtette Hevesi András 10
vel rendelkezhetik.
Sándor 23. Kónva Ilon 2. Uracs Pál fetéssel fogiák büntetni és burgnnvap
darab kenyérjegyet amit Hevesi 2
2.
A irlen rende'et kihirdetósé- 76, Cseh Gvuláné 27, Tóth Mihály 75, valamint kukoricakészleteit el fogják
t'engőért adott el egy ismeretlen aszLengyel József 22. Nagy János 61, kobozni.
szonynak. Hevesi ügyét a bíróság el- nek napján lén hatályba.
Polgármester.
Bcrttia Ádám 86. Börcsök Jánosné 7t).
Budapest. 1942. november 9.
-üjönitette és kötőn fogja tárgyalni
Dr. Kállav Miklós sk , latrai Gáspár 58, dr. ZimmermaiiD
Bózsó az ítéletben megnyugodott
Vilmosné 66. özv. Sehlecht Józsefné ftftil*itlftü
m. kir. miniszterelnök
— A mentők hiréi. Dudás István
79,
özv. Gyetvai Sándorné 82. Ugi Ár13 éves taouló tüzet gyújtott a szülei
Olvassa a
pád 34, Fagler Ede 88. özv. Martonosi
földjén. A tüz. élesztgetése közben megJánosné 67, Badó Imréné 54, özv. Zenibotlott és arccal a tűzbe esett. A menplényi Istvánná 83, Kardos Ilona 66,
tők súlyos égési sebekkel a bőrgyóözv. Jarob Vilmosné S5, Tóth Margit
gyászati klinikára szállították. — Kahirdessen a
15, Csertő Ltván 73. F.rdödi László 21
lapos. Ferrc Somogyitelepen lakó 46
Sztoyka-Köieles. .Lajoa 39 étes korááves iswősegéd vózhordá? közben elesosrott és eltérte a lábát A mentők
i közkórházi* izáJlitották.
.
\m 11%
Buíjapesf, november 2f. rÁ Kort•Védelmi miniszter pályázatot hirdetett Székesfehérvár Sóstón létesiiett 1943 január 7-én kezdődő honvéd repülő esapattiszthelyettesképző
iskolába
való felvételre. Ebben a
négy évfolyamos
szakiskolában a
légierő földi szakszolgálatos személyzete (repülőgépszerelő, repülő
fegyver- é/
bombaszerelő, repülő
híradó, repülő fényképész) kerül
kiképzésre, repülőgépvezetők nem.
Az iskola eredményes elvégzése lehetőséget nvujt a katonai tisztviselői karba való felvételre megfelelő
szolgálati idő eltelte és külön vizsga letétele után. 'Az iskolában 14
évet betöltött, de 16 évet meg nem
laladó feddhetetlen
előéletű, orvosilag
alkalmas,
nagyszülőkig
tiszta, keresztény származású legalább 8 elemit vagy ennek megfe'clŐ középiskolát végezettek jelentkérhetnek. A kérvényeket december 15-ig Kell a m. kir. légierők
parancsnokságihoz (Budapest, III,.
Zsigmond király-ut 43.) beadni. ~

Rendelet a bumony?
és kukorica
beszállításáról

Délmaparországoi

Oélmagyarországban!

Előadás

Munkácsy Mihályról
(A DélmagyarorszAg munkatársától)
Az Egyetemet és Főiskolát Végzett
Magyar Nők Szövetségének szegedi
csoportja magasszinvonaln kulturprogrammal indította szezonját szombaton este. Az auditórium maximumot
teljesen megtöltő közönség előtt Fark a s Zoltán, a neves esszéíró és műtörténész mutatkozott be az egyesölet
clnökasszonvának: dr. Schmidt Henrikné Hoffmann Fridának bevezető
beszéde mellett. Az elnöknő ismertette
az előadó munkásságát és felkérte
előadásának megtartására.
Farkas Zoltán bevezetőben megemlítette, hogy Munkácsy Mihály művészetéről óhajtott előadást tartani, de
az ehhez szükséges 60 spines diapozitivot csak felerészben tudta elkészíteni
s ez alkalommal
inkább
lamond a művészeti méltatásról és ismerteti Munkáesynak eddig ismeret'en és emberi karakterére érdekes
fényt vető levelezését. Érdekesen és
asszonyi érdeklődést felkeltően olvasta fel Mnnkácsynak főként feleségéhez
Írott leveleit. Előadásának érdekességét fokozta néhány nem szines diapozitív levetité.se is. Az előadás második
részében 30 szines Munkácsy-reprodukciót vetitett le, melyeket néhány
mondattal is ismertetett.
A mindvégig lebilincselő előadást
ír. Schmidt Henrikné elnöknő meleg
szavakkal köszönte meg.
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A színházi iroda közleményei
HETI MŰSOR:
Vasárnap
délután:
Luxemburg
grófja. (Rendes hely árak.)
Vasárnap este: Luxemburg grófja.
Hétfőn este:
Luxemburg grófja.
(Munkáselőadás.)
Kedden este: Luxemburg grófja.
(Munkáselőadás.)
Kedden délután: Rozika. (Gyermekelőadás, mérsékelt helyárak.)
Szerdán este: Nemes rózsa. (I., II.
bemutatóbérlet) .
Csütörtökön este: Bohémélet. (Bérletszünet felemelt helyárak.)
, Pénteken este: Nemes Rózsa. (A.
bérlet.)
Szombaton este: Nemes rózsa.
Vasárnap délután: Nemes rózsa.
(Rendes helyárak,)'
Vasárnap este: Nemes rózsa.
—«0"—
Ma kétszer ismétli meg a szinház
» nagy sikert aratott Lehár-operttet,
a Luxemburg grófját Madarász László
Felléptével. Jegyekről a nagy érdeklődés miatt ajánlatos előre gondoskod-

ni.

Hétfőn és kedden este ugyancsak
madarász László felléptével a Luxemburg grófja kerül szinre munkáselőadásban. A munkások csoportos jelentkezés esetén igen nagy kedvezményben részesülnek. Jegyek a gyárak részéről mindkét előadásra igényelhetők
a színházi irodában.
Kedden délután nagv gvermekelőadás lesz. Szinre kerül a Rozika e.
látványos gyermekoperett, mérsékelt
helyárakkal. Minden szülő hozza magával gyermekét, minden gverek hoz*» magával szüleit.
Csütörtök este: Bohémélet. Pataky
Kálmán, dr. Palló Imre, Kóréh Endre
Káskav Gizella. Rdffav Erzsi, Maleczky
Oszkár és llvés Sándor felléptével
Az operát Fricsay Ferenc vezényli
Jegyek felemelt helvárak mellett ráP
hatók. A szinház összes bérlői a bér
letkártyák bemutatása mellett 20 szá•alékos kedvezményben részesülnek, j

ZENE
Ma hangversenyeinek
a szegedi filharmonikusok
„a legjobb vidéki zenekar"
cimérf
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BUDAPEST L
730: Fohász. Szózat. Reggeli ziene. 8.15: Hirek. 8.30: őszinte beszéd
9: Beszél a front A m. kir. honvéd
haditudósító század helyszini közvetítése. Hangfelvétel. 10: Református
istentisztelet a Kálvin-téri templomból. Igét hirdet Muraközy Gyula. 11:
Egyházi ének és szentbeszéd a Jézus
Szive templomból. 12.15: Levente műsor. 12.55: Te i s . . . Vitéz Béry László előadása. 1.10: A Rádiózenekar
műsorából. Vezényel Bertha István.
1.45: Időjelzés, hirek, vízállásjelentés.
2. Művésziem ezek. 3: Karoljuk fel a
prémes állatok tenyésztését. Vitéz
Ottó Ernő gazdasági felügyelő előadása. 3.45: Beszkárt-zenekar. Vez.
Müller Károly. 4.30: Hirek magyar,
német, román, szlovák és ruszin nyelven. 5: Magvar nóták. Matolesy Margit és Solti Károly énekel, kisér Farkas Jenő cigányzenekara. 6: Tamási
Áron elbeszélése. 6.20: Részletek Dohnánvi: Pierette fátyola cimü táncjátékából Hangfelvétel. 6.40: Akiket
mindig szivesen hallgatunk. Abonvi
Géza csevegése. 650: Hirek 7 05: Esv
finn kivánsághangverseny műsorából.
7.30: Sporteredmények
7.40: Zathureczky Ede hegedül. 8.10: Könnyű zene — könnyű percek. Közreműködik
Blaha Márta (zongora), Kőszegi Teréz (ének), Járav József, vegveskar,
a Rádiózenekar Rajter Lajos vezénylésével. 9.40: Hirek. 10: Hanaképek a
vasárnap sportjáról. Részéi Plnhárés
dr. Legenyei József. Maid sport- és
lóversenveredmények. 1035: Tánczene. 11: Bura Sándor eiiránvzenekara
muzsikál. Hangfelvétel. 11.45:' Hirek.

Nagy kulturesemény szinhelye lesz
ma, vasárnap délelőtt a szegedi Városi Szinház. A Filharmonikus Egyesület mai hangversenye kulturesemény t jelent akkor is, ha műsorát tekintjük és azt a lélekből fakadó, buzgó és
szeretetteljes
igyekezetet,
amellyel ez a kitűnő testület készült
a mai versenyre. De kulturéseményhek Ígérkezik a filharmónikus koncert akkor is, ha arra gondolunk, hogy
a kultuszminisztérium pályázatán annak a rangsornak megállapításáért folyik a küzdelem, amelynek élére Szeged filharmónikus zenekara mindenképpen méltó kell hogy legyen.
Noblesse obiige. Szeged zenei múltja és jelene egyaránt kötelez. Nemcsak
arról van szó, hogy az ország második városa a vidéki városok sorában
mindenben, ami kultura és kezdeményezés, ami haladás és a nemzet öntudatának emelése elsőként kell, hogy
szerepeljen, hanem arról is, hogy a
nemzeti feltámadás városának lángoló akarással és öntudatos munkavállalással kell szolgálnia a további feltámadást: a magyar kultura meggyéinek kiszélesítését és a magyal szellemi felsőbbrendűség bizonyítását. És
itt elsősorban a délvidéki visszatért
területek szellemi vezetése és kulturcentrumának kiépítésére gondolunk!
Az elmúlt idő alatt, amely a magyar
feltámadás megindulásától kezdve eltelt, tapasztalhattuk, hogy a délvidéBUDAPEST TT.
ki városok, közöttük különösen Újvidék, igen szép zenei életet élnek és
11.15: Lovászi Ferenc cigányzenefejlett zenekultúrával dicsekedhetnek. ikara muzsikál.. 12.15: Kamarazene. 3:
Szegednek tehát arra kell törekednie, A Rádiózenekar műsorából. Hangfelhogy a magyar zenekultura délvidéki vétel. 4: Ünnepély a finn-ugor nép roközpontja legyen s ezt csak ugy ér- konsági nap alkalmából. A Pázmány
heti el, ha a vidéki városok sorában Péter Tudomány Egyetem aulájában
elsőként végez minden olyan verseny- rendezett november 21-i diszgvülés
ben, amely a muzsika terén nemes ve- közvetítése hangfelvételről. 5.30: Régi
télkedést jelent.
pesti vásárosok. Keléuyi B. Ottó előEzenkivül a mult is kötelez. Sze- adása. 6: Az Operaház előadásának
geden éveken keresztül olyan zenei közvetítése. Bohémélet Jussi Björesemények szinhelye volt az európai ling vendégfelléptével. Dalmű négv
hirü és szépségű Dóm-tér s a katedrá- képben. Szövegét irta Giacosa és Illilis, amelyeket elfelejteni nem lehet és ca Fordította Radó Antal. Zenéjét
és nem szabad s amelyek folytatást kí- szerezte Puafcíni, vezényel Failoni
vánnak. Ha visszagondolunk arra az Seraio
európai jelentőségű zenei eseményre,
NOVEMBER
,S3
amikor Mascagni karmesteri pálcája H f T f ö ,
nvomán szólaltak meg a »Parasztbecsület* bűvös melódiái a Dóm-téren,
BUDAPEST L
vagy a nagyszabású Verdi-rekviemre,
amely méltóságot és fényt adott a leg5.40: Üzen az otthon. A Vöröskeutóbbi játékoknak, vagy az »Aida? és reszt bajtársi rádiószolgálata. 6.40:
•Turandotc nagyszerű produkcióira, Ébresztő, torna. 7: Hirek, közleméakkor egy szivvel és lélekkel és lélek- nyek, reggeli zene. 10: Hirek. 10.05:
kel kell megkövetelnünk, kikövetel- Szórakoztató zene. 11.10: Nemzetközi
nünk magunktól; várostól, zenekartól vizjelzőszofgálat. 11.15: Chopin-müvek.
és közönségtől egyaránt, hogy a mai. 11.40: Takarékos főzés száz év előtt.
ünnepélyes zenei esemény valóban Irta Mokcsay Júlia. Felolvasás. 12:
fordulópontot jelentsen Szeged zene- Harangszó. Fohász. Himnusz. 12.10:
életében és azt a fordulópontot, ame- Szórakoztató zene. Hangfelvétel. 12
lyen a szegedi zenekultura vidéki el- óra 40: Hírek. 1.20: Időjelzés, vízálsősége áll szilárdan és elvitathatatla- lásjelentés. 1.30: Honvédeink üzennek.
nul.
A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgáJól tudjuk, hogy a szegedi filbar- lata. 2: Pertis Jenő cigányzenekara
mónikusok zenekara méltó arra a di- muzsikál. 2.30: Hirek. 3: Árfolyamhiszes pozícióra, amelyet a kultuszmi- rek, piaci árak, élelmiszerárak. 3.20:
nisztérium »a legjobb vidéki zenekar? Rendörzenekar. Vezényel Szötlősi Fecimmel illet majd és szeretnénk hinni, renc. 4: Ponyvazuzda. Közvetítés egy
hogy Szeged város vezetőségének és kartonlemezgyárból. 4.20: Hirek néközönségének támogatása, feladatvál- met, román, szlovák és ruszin nyellalása és kulturaszeretetc is méltó ven. 4.45: Időjelzés, hirek. 5: Nemzetlesz erre a magyar szellemi elhiva- biológia és népélelnflezés. Dr. Antal
Lajos előadása. 5.15: Tánczene. 5.30.
tottságra.
Ujabb gondoskodás a hadbavonultak
hozzátartozóiról. Dr. Meleghegyi Sánveeven,
dor előadása. 5.50: Az Operaház zejavíttasson
nekara. Vezényel Dohnányi Eruő. 6
óra 50: Hirek. 7.05: .A visszacsatolt
i tcrijletcken ni ipartestületi, illetve.
Báró Jósika-u. 13. Tel.: 32—84. - tarsulati hálózat kiépítése. D? Ko-

Rádiót

Friscfcmannáf

\

csondy Gyula miniszteri osztálytanácsos iparügyi előadása.. II. rész. 7.20:
Szalonötös. 7.45: Örök magyar falu,
ölök magyar város. Gróf Dessewffy
Gyula előadása. 8.05: A Magyar Revi
Tánczenekar játszik a Táncpalotából.
845: Vadvizek tombolnak egy újonnan feltárt erdélyi barlangban. 9.15«
Faragó Ibolya zongorázik. Liszt-müvek. 9.40: Hirek. 10.10: Magyar nöták. Farkas Béla cigányzenekara muzsikál és Szánthó Gyula énekel az
F.mke-kávéházból. 10.50: Melles Bélazenekar. Vezényel Vincze Ottó. 11.45Hirek.
BUDAPEST II.
6.40: Magyar nóták. 7.05: Német
nyelvoktatás. Tartja dr. Szentgyörgy?
Ede. 7.30: Mai maayar szerzők. 8/20:
A fanár hivatása. Dr. Hoffmann Ernő
előadása.

WmWűöm\
arcvizek, krémek, olajok, púderek.
Szeplő elleni fényvédő szerek,
j
Beitcr Gszkftrne
< kozmetikai intézete, Szeged, Duyo.
niee tér 11, L em. T»L 26-02. Aro" ápolás. Szépséghibák, szemölcsök,
szőrszálak végleges eltávolítása.
! Fénykezelés. Tanítványok kiképzé| se.
Olcsó kézdetreadszer.

KOZMETIKA

~

Arcápoíás félen
'A hidegebb idő beálltával sok nő
érzékeny
arcbőre, ha hosszabb
ideig tartózkodik a levegőn, elveszti
puha tapintatát, finomságát, majd
ha azután a hidegről bemegy, a
meleg szobába, arca, orra erősen
kivörösödik és ég.
Sokan ez ellen
tájékozatlanságukban
ugy akarnak védekezni,
hogy lefekvés előtt az
érzékeny
bőríelületet vazelinnal, vagy glicerinnel, esetleg mindkettővel bekenik és azután csodálkoznak, hogy
az érzékenység még jobban fokozódik, arcbőrük egyre jobban romlik.
A hideg hatására a bőr először
vérszegény s később ugyanazon a
helyen vérző lesz. A vérerek a hideg hatására bizonyos diszpozició
mellett a bőr szárazságát és lilásvörös elszíneződését
okozzák. Aki
tudja, hogy érzékeny és száraz a
bőre, az használjon télen a bőr érzékenységi fokának megfelelő zsiros kenőcsöt és zsiros púdert ugy s
hideg, mint a szél és nedvesség ellen nappalra, éjjelre pedig arcolaórákat töltenek a szabadba?^ a hijat és zsiros kenőcsőt. Nők, akik
degnek
megfelelően
öltözködnek
de arcukat úgyszólván
védtelenül
hagyják,
minek
következménye,
hogy sokszor egyik napról a másikra tönkremegy arcbőrük, pedig,
ha nem feledkeznének meg arcbőrükről és azt kellőképpen védik,,
ugy a legkényesebb arcnak sem
lesz káios a hideg.
R. O.-né.
KOZMETIKAI ÜZENETEK:
Kozmetika. 1. Éjszakára febéritő
kenőcsön használjon. 2. Hagyja
abba a nyomkodást, mert azzal ár!
arcbőrének.
Kellemetlen. Felesleges szárszóIáitól könnyen megszabadulhat. Az
eljárás nyomnélküli.
N- N- Cimére levél ment
Fiatal leány. Két héten keresi
(|
i> másodnaponkint
dörzsölje be.
Haía rendbe fog jönni.
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eWfkészltésse!, valamtnt megfeleld faPTELMAGYARORSZAG
W a s á r « a p, 1»42 november 82 tállótrágyázással igyekezünk a megfelelő termést biztositani. Termelési
szerződések kötése a kijelölt növéSzeged az. kir. város főispánja,
nyekre (napraforgó, repce) nem köteközellátási kormánybiztosától.
lező, de nagyon ajánlatos. Aki nem
I£~1942. k. e. főisp. sz.
köt termelési szerződést, az a kijelölt

növény helyett csere (mák, öszí leng,
vagy pótnövényt nem termeszthet, kölcsönvetömagot,
termelési
előleget,
műtrágyát és abraktakarmánvt nem
kaphat.
SzcgiM, 1942 november 20.
X Az UTC asztali teniszversenye.
Dr. Pálfy József sk, polgármester Az UTC egész héten házi asztali
teniszversenyt
bonyolilott le. A
'Az 1942. évi termésű gabona csépP
döntőkre vasárnap (jLélelőtt kerül
lését, számbavételét, őrlését, valamint
sor a Tóth-vcndéglő nagytermékz 1942—43. évi gabona- és lisztforben.
fealmat a 3600—1912. számú M. E- rcnX Asztali teniszverseny Újszege% Welet szabályozza.
den. Az újszeged: kendergyár tevéAz 1942. évi termésű kukorica forkeny asztali teniszszakosztálya nogalmának és felhasználásának tárgyáSzeged—Vasas a Temesvári-köruton
vember 28-án és 29-én nagyszabása
ban a 110.440—1942 K. M. számú renversenyt rendez az ujszegedi Tóthilelet intézkedik.
vendéglőben. Ezen a két napon bonyoElőjáték: Szeged II.—Csongrádi LE
Az 1942 évi termésű burgonya forlítják le a délkerületi asztali teniszgalmát és felhasználását a 1Í0.400—
Olyan nagy az érdeklődés a .Va- szombaton délben elutaztak" Sze- bajnokságot. Az asztali teniszcsapatok
4942. K. M. rendelet tartalmazza.
sas—Szeged találkozó iránt, hogy a
közül a Szabadkai ATC és a Szegedi
A fenti rendeletek értelmében a közönséget a jelek szerint még a hi- gedről.
EAG
az NB-be vannak beosztva. A
•gazdák, termelők kötelesek voltak" a degre fordult időjárás sem tarthatja
Az SzTK szombaton este rándult
iveszolgáltgtási kötelezettség alá eső vissza a mérkőzésen való részvétel- át Hódmezővásárhelyre, hogy a jó többi csapatok pedig a kerületi baj•gabonájukat, kukoricájukat és burgo- től. Ha a papírformát nézzük, akkor formában levő kék-sárgákkal ősz- nokságban vesznek részt és a kerületi
nyájukat a rendeletben működő Horn a Vasast kell a mérkőzés esélyesé- szemérje erejét Nem vitás, hogy a bajnok bekerül az NB-be a leggyengébb helyébe. Az asztali teniszszövetIbár-bizoraáTiyosnak megvételre fel- nek tekintenünk, de hol van ma már
kék-fehérek
is
javulnak,
esak
az
ség déli kerületéhez tartoznak a szaajánlani, illetve beszállítani.
a papírforma és hol van ma olyan a kérdés lesz-e bennük annyi erő, badkai, szegedi, újvidéki, zombori,
A város polgármestere a gazdákat, együttes, amelynek
győzelme soha
zentai, bácsalmási és makói csapatok.
•ermelöket felhívta, hogy a kiadott nem lehet vitás. Vasárnap Elektro- hogy a nehéz játékban legalább az
Ezek a csapatok most találkoznak!
SBrrónyps rendeletekben előírtaknak mos—'Törekv^p találkozó is lesz. A egyik pontot megszerezzék. Ez az
Szegeden és lejátszák egymás között
Jtogvf>nek eleget
Szeged szempontjából jó lenne, ha egy pont is nagyon jól jőrme, hát a bajnokságot, úgyhogy decemberben
Megállapítottam, hogy az érdekel- ezúttal sz Elektromos nyerne és ha még kettő...
már tudni fogjuk az uj NB-esapat nejek a rendelkezéseknek' eddig nem a Kispest vereséget szenvedne a
Az UTC-t Szentesen csak akkor vét. A délkerületi bajnoki rimre a legkuindenben tettek eleget, különösen a Nagyváradtól. Bárhogyan is mérleérheti »baieset«, ha balszerencséje esélyesebb jelöltek a Szabadkai ATG
•rnkorica és burgonya beszolgáltatása geljük a vasárnapi esélyeket, a Szelesz; reális körülmények között to- kerületi csapata, az Ujszegedi TG éa
)tekintetchen.
ged legfeljebb egy hellyel rukkolhat
a zentai Kinizsi Pál asztali teniszAz ország közellátásának" zavarta- előre győzelem esetén. Nem tartjuk vábbra is meg kell, hogy tartsa első csapat. A verseny fővédnöke Bolgár
helyét
a
táblázaton.
Az
SzMÁV
lan folyamatossága esak ugy biztosit- ugyanis valószínűnek, hogy a KoKároly, az ujszegedi kendergyár igazkató, ha kötelességeinket maradékta- lozsvár legyőzi a Ferencvárost ós egyébként Asztalos nélkül játszik, . gatója, védnökei Tekker József mér1
lanul teljesítjük.
hogy a kőbányaiak legyőzik
az mert a hátvédet 2 hétre eltiltották nök és Csernák József, az ujszegedi
A törvény vasy rendelet nem t»- Elektromost
Á jobb helyezéshez a játéktól.
kendergyár igazgatóhelyettesei.
íaerése a következményektől
nem mindenekelőtt persze az kell, hogy
—oO»—
(mentesít.
a Szeged győzzön vasárnap.
X öt I. osztálya mérkőzés SzeA legnyomatékosabban figyelmez20.757—142 vh. szám.
A Temesvári-köruton, délután 2
9
tetem a város termelő, gazdaközönsé- órakor Welser vezetésével kezdődő geden — öt pályán. A Szegedkrét hogy a kötelezettségeinek feltétle- mérkőzésre igy állnak ki a csapatok: Vasas találkozó előtt lebonyolítanÁrverési
hirdetmény
nül tegyen eleget, mert a város közSzeged: Aknavölgyi—Szabó, Gyu- dó Szeged II.—CsLE mérkőzésen'
Alulírott
bírósági
végrehajtó a*
«]látását a rendelkezésemre álló tör- ris—Baróti, Kis. Lakat—Báló, Haran- kivül négy meccset
játszanak le
1881. évi XIX. le. 102 §-a értelmében
vényes eszközök igénybevételével min- gozó, Kalmár, Vörös, Nagy.
vasárnap a szegedi I. osztályban. ezennel közhírré teszem, hogy a szeden körülmények között biztosítom.
Vasast Angyal—Aradi,
Golács— A hódmezővásárhelyiek
kérésére gedi kir. járásbíróság 1942 évi 2086.
í".ppcn ezért most utoljára hivom fel Szentandrási (Bihari\ Nagv II.. Szo-j délelőtt 11 órakor ^ kezdődik
a számú végzése következtében (Bachaz érdekeltek figyelmét a rendeletek- moláori-Németh,
II.. Jenőn, { Vasutas-stadionban a SzVSE II.— rach Alfréd dr. ügyvéd által képviTó»h
ibe* foglaltakra, ne kényszerítsenek
selt) Délvidéki napi- és hetilapok bukarra, hogv a szigorít rendszabályokat
T szegedi közönség a vendégcsa-1 MOVE| HMTE meccs, amely si dapesti kiadóhiv. végrehajtató javára
mulasztókkal szemben érvényre jut- pafból jól ismeri Angvait, aki Gam- ,
kék-piros győzelmet ígér. A Major Ákos végrehajtást szenvedő eljrassnm.
mában védett tavaly. Aradit, aki volt Hunyadi-téri sporttelepen kerül el- len 92 pengő és járulékai erejéig Í942
Szeged. 1942 november 21-én.
már Szegeden próbajátékon, Tóthot, döntésre délután 2 órai kezdettel a évi IV. hó 30-án foganatosított kieléDr. Tukats Sándor főispán, aki szintén a budai esvflttessel járt
közellátási kormánvbiztns. többizben Szegeden és Némethet, aki HASE—Postás játék, amely az al- gítési végrehajtás utján felülfoglalt
kiemelkedő esemé- és 1397 pengőre becsült következő ina magyar csapat jobbszélsője volt osztálvmüsor
nyének
Ígérkezik.
Az őszi bajnok góságokat, úgymint házibutorokat éa
'Szeced sz. kir. város polgármestere. a svájciak' ellen. .Trnőfi, mint az
egyéb ingókat nyilvános árverésen elTárgy: A* ipari növények kötelező SBTG és Eampart játékos szerepelt győzelme mellett szól minden, azért adom. Az árverést az alább megnevetermesztése.
Szegeden.
a meglepetés is előfordulhat. A zett foglaltatók javára is elrendelem,
Az NB-mérkőzést a délben. 12 óra- felsővárosi pályán a SzFIE és az amennyiben követelésük még fennái.
kor kezdődő Szeged TI—CsT.E I. osz- SzTE mérkőzik délelőtt 10 órakor.
Ezen árverésnek a szegedi kir járt figyelmeztetem a gazdakózönséget, tályú találkozó vezeti be. Jóllehet, a A mérkőzés győztesét a felsővárosi
rásbíróság
1942 évi Pk. 23.116 számú
fcogy a 4730—1942 M. D. sz rendelet csongrádiak a szegedi alosztály leg- csapatban látjuk,- különösen akkor,
végzése
folytán
92 pengő tőkekövetetérteimében föterményként (táblásanl jobb formában lévő csapatai közéjfoa kapuját a régen nélkülözött Kolés és járulékai bíróilag már megálIpari növényt köteles termeszteni. A tartoznak,
valószínű, hogy
n- v £ c s
i. nem —i
i'A Szabadság-tcrcn ta- lapított, valamint a még felmerülenkzóbanlevő rendelet Szeged sz. kir. kétségtelenül jobban futballozó pilálkozik
a
SzATE a kiskunfélegy- dő költség erejéig Szeged, Horváth
káros területére a napraforgó vagy ros-fehérekkel szemben sikerrel veleendő .foganatosítására
házai
reménységgel.
Ha a félegyhá- Mihály-u.
kepce, esetleg ezek helyett cserenö- hessék fel a küzdelmet.
1942. évi november hó 25 napjának
Kénykéut mák vagy őszi len kötelező
ziak
nem
játszottak
volna
olyan
Az NB I. osztály töbhl mérkőzése-.
délelőtti 9 óráját határidőül kitűzöm
jterm elesét irja elő.
Kispest—Nagwárad,
Újpest—Gsepcl. jól a mult héten, a SzVSE 11. ellen, és ahhoz a venni szándékozókat oly
Szeged gazdái jórészt homokos
akkor
a
SzATE-ban
látnánk
a
SBTG—Szolmegjegyzéssel hivom meg, hogy az
(talajon gazdálkodnak s igy elsősorban Törekvés—Elektromos.
nok,
Gamma—DMAVAG,
Kolozsvár— mérkőzés győztesét, igy azonban erintett ingóságokat az 181. LX. tc,
ÍR homokra alkalmas növények jöhetFerencáros, Újvidék—Haladás.
legfeljebb eldöntetlen
eredményt 107., 108. §-ai értelmében készpénzfinek számításba.
lehet
tippelni.
A
játék
délután 2 zetés mellett a legtöbbet ígérőnek,
Az ősszel vethető növények' közfii
—oOo—'
órakor kezdődik.
A Móraváros szükség esetén a becsáron alul is, de
termesztés szempontjából az őszi len
Kecskeméten vendégszerepel és si- legfeljebb a becsérték kétharmadáért
repce a kedvezőtlen időjárás, vaK SzVSE KemosvÁrott,
lamint a homokon való bizonytalan átkernek számítana,
ha a MÁV-tól cl fogom adni.
az SzTK Hódmezővásárhelyen, legalább az egyik pontot elhozná.
Elsőbbségi igénylők' ezen igényüket
telelés miatt nem alkalmasak.
legkésőbb
az árverés megkezdéséig
az UTC Szentesen játszik
Marad a.szegedi gazdaközönség kö—
Ifjúsági
bajnokság: Szeged:
bejelenteni tartoznak. Az árverést
felező termelésére a napraforgó és
vasárnap
.Szeged—SzATE
(Temesvári-körút
csak akkor foganatosítom, ha bármely
jrserenövénye, a mák.
NB II. osztályú csapataink közül délelőtt 10 órakor), Hódmezővásár- fél, legkésőbb az árverést megelőző
A napraforgó a szegedi talaj és
(HTVE- utolsó előtti hétköznapon Írásban be(éghajlati viszonyok között kiválóan kétségtelnül a legfontosabb és leg- hely: HTVE—Móraváros
fejlődik. A napraforgó alá * talaj a nehezebb mérkőzést a SzVSE vivia páiva, egynegyed 12 órakor). Pit- jelenti, hogy megtartását kívánja és
kukoricáéhoz hasonlóan
készítendő vasárnap. A piros-kékek
ugyanis varos: Pitvaros—MAK. — Barátsá- ebben az esetben az árverést akkor is
Hő. Mint legkorábban beérendő nap- Kaposvárott a második helyezett gos mérkőzés: Szeged: HASE TI.— megtartom, ha a kívánságot előterraforgó fajta, az Anarcsi-napraforgó,
Postás II. (Hunyadi-tér, délben. jesztő fél nincs jelen. (1930. évi
főhet Szeged vidékére elsősorban fi- Rákóczival veszik fel a küzdelmet. 12 órakor.)
XXXIV. tc. 72. §.)
gyelembe (termeli gróf Semsey Lász- Az egyik pont is sikert jelentene,
Ha a végrehajtás hivatalból volt
de meg lehet szerezni mind a kelX Honfi (SzTK) büntetését hely- foganatosítva, az árverést az érdejóné uradalma. Sárosd).
A mák kertileg előkészített s jó lőt is, mert hiszen a piros-kékek benhagyta a választmány. Jelenlel- keltek közbenjárása nélkül is meg(
fáperöben levő talajt kiván, ezért ta- jobban játszanak. A játékra tarta- tük, hogv Hon ti Imrét, az SzTK tartom, ha mindenik végrehajtató é«
•ajaink legjavát válasszuk ki részére. lékosa n áll ki a SzVSE, amennyi
válogatott csatárát az egyesület fe- a végrehajtást szenvedő ellenkező kílAjánlbató fajták a francia kék mák
ben
Kalocsayt
kiállításból
kifolyó-!
gyelmi
bizottsága az őszi
idény vánságot nem nvilvánit. (1930. évi
{."beszerezhető a hatvani növénynemeXXXIV. tc. 72 §.)
sítő üzemnél Hatvan, vagy herceg lag 2 hétre eltiltották a nyilvános jtai latnára eltiltotta a szerepléstől,
Pirkner és Lettner javára 856 ^
JEirterházy uradalmában, Eszterháza.) szerepléstől. Ilyen körülmények kö-, Monti fellebbezett és ügybéen most 42 fillér és jár.
A műtrágyák nehéz beszerzésére zött Nyerges lesz a jobbhátvéd. Se- hozott dörrlést a választmány, a m l v
Szeged, 1912. október 3f.
tekintettel a belves ée ió talai- bők III. a balfedezeL A vasutasok' helvbenhagvta a iátékos büntetését.
1-1
Pistor Kiron t»ir. hír. vérfrehaftó-

Hirdetmény

Figyelmeztetés!

SPORT

ML kir. erdőigazgatóság Szegen,
4741—1943. számhoz

Verseny tárgyalási hirdetm&ny
A szegedi m. kir. erdőigazgatóság
kerületében fekvő állami erdőgazdasági birtokokhoz tartozó alábbi kincstári vadászterület vadászati jogának
bérbeadására a megnevezett erdőigazgatóság hivatalos helyiségében
az
1942. évi december hó 9-én d. e. 10

órakor zárt ajánlati versenytárgyalást tart. Az ajánlatok legkésőbb a
fentebb megjelölt időpontig az erdőigazgatósághoz nyújtandók ba
A bérbeadásra kerülő vadászterület megjelölése:

Tétel- Törzskönyvi
vadászterület Erdöhivatal
szám
szám
neve
27

Akácos

Szeged az. kir. város gazdasági
hivatalától.
1400—1942. gh. sz.

Faeladásí hirdetmény
Közhírré tesszük, hogy Szeged sz.
kir. város gazdasági bivtala a felsüss alsótanyai állami kezelés alatt levő erdőkben erdei terményeket a következő időben és sorrendben adja el,
polgármester ur jóváhagyása fenntartásával, azonnali készpénzfizetés mellett, nyilvános szóbeli árverésen.
November 23 fél 10: Csengelei erdő 14.1 ürméter ágfa. 36 kazal rőzse,
34 rakat tuskó, 16 rakat hulladék *
November 23 délután 2: Külső csengelei erdő 0.6 ürméter ágfa, 13 kazal
rőzse.
November 24-éo 10 órakor: Balástya Vedres-erdő 3.5 ürméter ágfa, 5
kazal rőzse, 6 rakat tuskó.
November 25-én 10 órakor: Krísztin-erdő 23 kazal rőzse.
November 25-én fél 12-kor: Körösierdő 17 kazal rőzse.
November 25-én délután 1-kor: RíVÓ erdő alsó részén Rózsa faraktár
őrnél 10 kazal rőzse.
November 25-én délután S-kor: Rivó-erdő középső részén a főnviladékon
45 kazal rőzse 14 rakat tuskó, 14 rakat hulladék.
November 25-én d. u. 4-kor: Rivóerdő felső részén * főnyiladékon 25
kazal rőzse.
November 26-án fél 9-kor: Pillicbérrfő. Bálint András tanyája mellett 7
kazal rőzse.
November 26-án fél 10-kor: Mészáros-erdő főnyiladékán 54 ürméter ágfa, 12 kazal rőzse.
November 26-án 12-kor: Lázárerdő. a múlt évi raktár helvén 147 ürméter ágfa. 79 kazal rőzse. 12 rakat
tuskó. 17 rakat hulladékfa.
November 27-én 9-kor: Lázárerdő, a múlt évi raktár helyén előző
"api maradvány.
December 2-én 10-kor: Nagyistváai erdő 9 karai rőzse.
December 2-én fél 12-kor: Atsórsorvai erdő. a Rogárzó közelében,
Tóth faraktár őrnél 19 ürméter ágfa.
14 kazal rözse 24 rakdt tuskó. 3 rakat hulladék*
l
Decmbcr 3-nn 10-kor T.ásztó-rrdő.
a csorvai erdész laknál 20 ürméter
ágfa. 43 kazal rözse. 15 rakat tuskó.
í-1 rakat hulladék *
December 4,én ^^kor: ó Pálinkásat dő 7 kazal rőzse

Teiület
k. h.

Jegyzet

D E L M A G Y A R O B S Z A F I
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BÚTORT
r é s z l e t r e is

adofc

KAKUSZI műasztalos,
Kossuth I. s-ut. 5. sz.
alatt, udvarban, ahol sajátkészítésű,
legmagasabb igényeket is kielégítő
bútorok nagy választékban, legolcsóbb
áron beszerezhetők.
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Szeged sz. kir. város közellátási hiv,
gőt tartoznak bánatpénzként a m. kir.
4740—1942. Ké. sz.
postatakarékpénztárba a 161.282. számú »Allamerdészeti igazgatás letéti
számla Budapest* elnevezésű csekkszámlára földmüvelésügyi miniszteri
Az Utóbbi időben mindig többen és
letétként befizetni.
többen fordulnak kérelemmel a köeAjánlattevő ajánlatában kijelenteellátási hivatalhoz ellopott, egyébni köteles, hogy a részletes szerződéként megsemmisült élelmiszerjegyek
si feltételeket ismeri és magát azokpótlása végett.
nak köteiezőleg aláveti. Ajánlatához
Felhívom a város lakosságát, högy
mellékelnie kell a bánatpénz befizetéélelmiszerjegyeire
saját családja érsét igazoló csekkbefizetési elismerdekében fokozott éberséggel Vigyázvényt.
zon, mert a közellátási rendeletek á«
A versenytárgyaláson részt vehet
egyszer kiadott élelmiszerjegyfek pótminden önrendelkezési joggal biró
lását ném teszik lehetővé. Tehát legmagyar állampolgár,
közelebbi jegykiosztásig ujabb éleiElőfizetőink uavt
A társulatok a verseny tárgyalás- I
mi szer jegy kiadását kérni semmi köhói ki vannak zárva.
rülmények között nem lehet.
Szeged, 1942. évi november hó.
Szeged, 1942 november 18.
M. kir. erdőiga zgatóság. mindennap cserélhetnek könyvet a
DÉLMAOYARORSZAO Mlcsflnkftnw
Polgármester.
táráhnn
December 4-én fél 10-kor: Hj Pálinkás-erdő 3 kazal rőzse.
December 4-én fél 11-kor: Kártyás-erdő. Gátsor közelében 4.« ürméter ágfa. 74 kazal rőzse, 16 rakat
lakással, nincével 50
tuskó, 19 rakat hulladék*
ezer P
Tisza LaiosDecember 5-én fél 10-kor: FelsőVömtnál:
mngasföldásotthalmi erdőben a bajai műút 35
m i w f
szinfes ház.
6 roobáe
km-nél 29 kazal rőzse.
komfortos, f
Bzobí= Különbé járatú
bútoroDecember 5-én fél 11-kor: Felsőa másnapi top
garzon lakással, autó- zott szoba fürdőszobaásotthalmi erdőben a bajai müut 37
ig ragéval. pincével 65 használattal 1—2 úriszámán cs&k
km-nél 74 ürméter ágfa, 34 kazal röezer P
Főiskolánál ember részére kiadó.
adómentes
emeletes Bocskay utca 4, II. em,
zse, 10 rakat tuskó, 2 rakat hulladékbérház négv komfortos a
December 5-én délután 2-kor: Dud < H n t á n
kakással 75 000 P Belgonics-erdőben, a bajai müut 38 kmlegsrehh részén:
nél 277 ürméter ágfa, 15 kazal rőzse.
5 ó r é l e város
nagv flztpfps bérház Szépen bútorozott szoDecember 9-én 10-kor: Gerencsérkomfortos
lakásokkal ba teljes ellátással kiv e s s
m a
adó. Bocskai utcai 4,
erdő, a kisvasút Vágó megállója köm m p bírj öv 20000(1 P I.
« '
« "
•
•
*
em.
zelében t ürméter ágfa, 92 kazal rőpnaaotitvawi.
Belvárost
adómentes
.
..
háromemeletes bérház
zse, 5 rakat tuskó, 21 rakat hulladék.*
komfortos
lakásokkal Bútorozott szoba szoDecember 9-én délután fél 4-kor:
11.000 P jöv 200 000 P lid lakónak kiadó. ÜsPálfv-erdő, a vadászház közelében
e
l
a
d
d
Belvárosi bérház t, 3, tökös n. 9. em.
0.6 ürméter ágfa, 14 kazal rőzse.
4 szobás komfortos laDecember 10-én 10-kor: Ruki-erdö
házfelkcK, családi kásokkal. nagy jpart Kicsi bútorozott szoba
Felsőtiszapart
23 ürméter ágfa, 73 kazal rözse.
raktá- kiadó.
és bérházak, ipar- mukatermekket.
rokkal. pincékkel 275 28 sz.
December 10-én délután 1-kor: Kálleiepek, szöllő és ezer P. Gazdálkodásra
lay-erdő 725 ürméter ágfa, 51 kazal
külöDbe jáni családi háa Bútorozott
szánta birtokok 3alkalmas
rőzse.
szobás, előszobás, kü- ratú kisebb szoba
1
December 11-én fé 10-kor: MérgeRóknson,
dohánygyár- lön istálló szinek. nagy adó. Hétvezér u. 27.
si-erdő 8 ürméter ágfa, 90 kazal rőnál családi ház 3 la- kerttel, köves útnál 14
zse, 9 rakat tuskó, 10 rakat hulladék*
kással. kerttel
11.000, ezer P. Eladó szántó Különbejáratu csinosan
'December 12-én 10-kor: Honvédp. Felsővároson: Csa- földek: 3—3 holdas par- bútorozott szoba teleládi ház 1 és 2 szobás cellák, sándorfalvi, al- fonhasználattal
erdő 20 ürméter ágfa. 53 kazal rőzse,
1—2
lakással, kerttel 12500 gvői útnál. Szatvmaz. személv részére kiadó.
18 rakat tuskó, 1 rakat hulladék.
P.
Felsővárosi villa- Kettősbalom és kübeki Báró Jósika u. 21
December 14-én 10-kor; Klauzálmosnál 4 szobás csalá- határban n. ölenkint 2
erdő, Makra István tanyájánál 74Ö
di ház. kerttel 14 500 P. P 50 fill Tanvás szán- Elegánsan
bútorozott
ürméter ágfa, 54 kazal rözse.
Alsóvárosi állomáshoz tóbirtokok: 8 hold szán- szoba Belváros
legDecember 14-én d. u. 1-kor: Felsőközel adómentes magas tó, szöllő tanvával 13 szebb helyén fürdőszocsorvai erdő, Nacsa erdőszogáná! 7
földszintes, pincés csa I ezer P 14 hold szántó ba használattal kiadó.
ürméter ágfa. 33 kazal rözsa
ládi ház 2 Szobás, elő és legelő tanyával 18 *Belvárosi> jeligére a
December 15 és 16-án 9 kor: öttöszobás, kertes 16,500 P ezer P. 20 hold szántó, kiadóba.
; v ;•
Kálváriánál adómentes gyümölcsös tanvával 45
ntösi erdő 83 ürméter ágfa. 12/ kazal
családi ház 2
sZohás, ezer P 80 hold szántó
rőzse, 4 rakat tuskó, 27 rakat hullabútorofürdőszobás és 1 szobás tanyával ,ártézi vizzel Különbejáratu
dék*
zott szoba kiadó, maholdankint
2000
P.
35
lakással,
kerttel
25000
December 17-én 10 órakor: Fflsötanyával, gasföldszint jobbra, —
P. Róknson: Fmeletps hold szántó
átokházi erdő, a bajai müut 41 kmSzilágyi u. 3.
sarokház, ló forgalma ártézi vizzel holdankint
nél 4 ürméter ágfa, 28 kazal rőzse.
füszeriizlettel 5 lakás- 25(10 p 100 hold szántó
December 17-én fél 12-kor: Aisósal 30000 V Alsóváro- tanyával holdankint 2 Tiszta butorozotl «zob3
áiokházi erdő. a bajai müut 39 km
si állomás
közelében ezer P 350 hold szántó magánházban úriember :
nél 1 ürméter ágfa, 10 kazal rőzse
k.i-,
magasföldszintes
ház. tanvával. ártézi kúttal nek kapukulccsal
December 17-én d. u. fél 3-kor: Bijó kóeSmáiizlettel. tekp- 600.000 P. Szöllő birto- adó. »Diszkrét* jeligénálva. kerttel.
fürdő- kok: 2 és fél holdas 12 re a kiadóba
licsicsi erdő főnyiladékán, a városszobás lakással, pineé ezer P, 6 holdas épületanya közelében 195 ürméter ágfa.
VPI 42 000 P. Tiszapart- tekkel,
felszereléssel Bútorozott utcai szoba
51 kazal rőzse, 28 rakat tuskó, 20 ranál: psaládi ház 5 szo- vasútnál 65.000 P. — úriembernek kiadó. • —
kat hulladék.
bás. fürdőszobás kertAlkalmi vételek:
Tisza Lajos körút 18,
December 18-án fél 10-kor: Alsótel 45 000 P Mars tér
emelet 10.
ásotthalmi erdő. a bajai müut 3l sínközelében: Bérház
r « t
nél 1 ürméter ágfa. 22 kazai TŐz«e
lattássftl, 3400 P bérföv n é i c
December 18 án 12-kor: Kiss Fe42.DOO P
Nagypjaéuál F. M. Ingatlan irodánál Szép bútorozott szpba ,
maga'sföMs/.lntes ház i Horthy M. u. 2. (Kul- úriembernek kiadó"""—*
renc erdő. á.Vftjfi és várostanyai müMegtekinthető
4*
2 szobás komfortos UuxalotánáU.
ut elágazásánál 9 ürméter áfifa. 20
Deák F. u 18. «melet

Palánka

A vadászterületre vonatkozó szerződési feltételek a hivatalos órák
alatt megtekinthetők
a földmivelésügyi minisztérium erdészeti I. A. 3.
ügyosztályában (III. em.) vagy a szegedi m. kir. erdőigazg'atóságnál.
A vadászterület vadállományviszoevaira és berendezésére nézve a szegedi m. kir. erdöigazgatóság ad felvilágosítást. Minthogy az árverezni
szándékozóknak módjukban áll avadállományviszonyok és vadászati berendezések tekintetében közvetlenül a
helyszínen tájékozódni, felvilágosításokért a m. kir kincstár felelősséget
nem vállal.
Ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a bérbevenni szándékolt vadászterület minden 100 (egyszáz) kat. holdja után 2 — (kettő) pen-

e özségi
natár

kazal rőzse, 13 rakat tuskó, 3 rakat
hulladék.
összesen: 688.5 ürméter ágfa, 1248
kazal rőzse, 208 rakat tuskó.'182 rakat hulladék.
A *-al jelölt erdei faraktárakban
mérsékelt mennyiségben akác szálfák
is kaphatók, árverésen kivül, hatóságilag megállapított áron.
A pótárverések idejét a faárverések alkalmával az árverező bizottság
szóbelileg fogja kihirdetni.
Az egyes rakatok nem adhatók el
annál alacsonyabb áron, mint amenynyit a szállítási és egyéb költségek
leszámításával a városba
szállítást
esetén megérnek.
A törvényesi illetékek, • járulékok,
forgalmi adóváltság, a vételáron felül, azzal egyidejűleg fizetendők.
A város fenntartja magának azt
a jogot, bogy ezen hirdetményben
meghirdetett faanyagból még az árverés előtt saját szükségletére beszállíthat, vagy! közérdekből
kiutalványozhat.
Gondoskodás történt arról, hogy
az árverések befejeztének' bevárása
nélkül, árverés közben is lehessen fizetni.
•
Aki bármilyen módon aa irverés
menetét zavarja, azt szükség esetén
a bizottság az árverésből kizárja.
Szeged. 1942 október hó 17.
A Városi Oavdasásri Hivatni.

Se

Hirdetmény

fillérért

APRÓHIRDETÉSEK

i

• h

Paprika
- j ; a k ü i.
'
yzi€lhtl/íi» li zacskó

strapa
Takarításra 12—1« éves. ZONGORAYASARLAS Egy majdnem uj kis t Drapp, meleg
Singer varrógép,
egyj bárány bunda
eladó,
lányt felveszünk. Tej-j BIZALOM
dolga. tehát esak »zak szép konyha kredenö Üstökös u. 9. em.
ivó, Aradi u. 5.
.
üzletben
vásároljon és egv háti permetező'
tekragasztókat felveszünk I Középkorú izr. oki. ta- Nagy választék, etadás eladó! Klébelsberg-te- Massziv tuzbelv,
mohaaspnELCSERÉLNÉM
' rők.
i ritónő megbízható, ki- vétel, csere. Engel zon- lep. Csal a pék.
ratus. stb. eladó. Kölaagyköruton kivüli
3 Szücsnyomda Aradi u. 8 ! tűnő német nyelvtudás-; K,VrakészU6néÍ Horváth
izobás, komfortos lakó. Baffay-étterem azonna- sut, mint nevelőnő vagy, Mihálv utca 9 Hango- Alig használt ibórány- csey 10, II. 12a.
hosszu léi fi téjavításokat bóíéses
sómat ugyanilyen nagv li belépésre
borász- házvezetfínö, elhelyez-; (ásókat.
likabát középalakra el- Eladók tizedes mázsák
kódost
kers.
Jó
bánás'-'
szakszerűen,
felelősség3—4 szobásra májusra. leányt. és söntéskezelöt
adó.
Pilótás, Vasuti- sulyokkal, ströfkoe-ők,
' módra súlyt helyez. —
vállalok
179 sport
használt kocsi kerekek
Újszegden, hidhoz köze! keres.
pálya.
j1 Megkeresések a kiadö-j -és egy lóra való hám
3 szobás komfortosat 2
hn
kéretnek
>Dec.
15'
Si-ünyegjsíltt* i-ojkwí"
Délibáb utca 4.
KÉZIKOCSIT
szobásra, belvárosban
Sotinaoni
•
I
l
ó
k
,
jeligére.
oTRiíP7.pröen, jntlnro-an
négykerekűt vásárolnék
azonnálra, üres, huto
borotvák, kés*k
ktscher
Ákos magkereskedés, Zongora rövid kitüní
Ipari vállalat
keres
rozótt szobák állandr-i^i
• -/•ny-RjrflzRméban.
hangú olcsón eladó
Kiss-utóa,
virágpiac- Pulcz u. 7. földszint 1.
kaphatok.
Lakásügynn^oniey-ütfji 14.
nagy választékban kapgépírásban jártas kezdő
.ÍRVITÓMÜHCFY
nál.
351
hatók.
azok
köszörülénökség, Kölcsey u. TO.
bcke-in<i» 1. r. :c
tisztviselőnőt
sét, javítását felelősség
Egv uj konyhabútor —
Modern és régi sluusu modern, szép, jutányo
3úo mellett vállalja
Iparvállalat jeligére.
Stoppoltas»a
ruháit
e
bútorokat.
ruhaneniü- san eladó. Délibáb n
Frátor mű köszörűs
Két szobás belvárosi
'346
kézmü<zöeket és zálogjegyet ma- 18 sz.
Mtknith Ktinta a. S.
regibérii lakás komp- 'Budapesti*
vőnél.
Eredeti
gván
gas áron vásárol Allett berendezéssel át- beszövések. Üzlet: Hákalmi Bútorcsarnok. — Egy silpézsma pelerii
adó. Érd. d. u. 2—4 ig gj
Arany
fóka
bunda
jo
sörkerttel szemben
jutányosán eladó. Wig
Barthy, Boross J. n. 30. Telefonszám
állapotban,
keveset Mikszáth K. u. 14, Va-- lier Mihály, Oroszlán a
22-65.
léria
tép
sarok.
használt 2 férfi és egy
6 száin.
Zerge utca 15 sz. alatti
frakk öltöny, finom női Fekete férfi"" télikabát
BEJÁRÓNŐT
HÁROM
szövetruhák, ré- perzsa gallérral eladó. Márkás festmények, rőM A V háztól házig
délelőtti órákra hosszú gyapjú
SZOBÁS
tik ülök. női cipők el- Móra ii. 25.
, "vid zongora, többféle
bizonyitvártnyal
kere- adók.
LAKAST
forgalom ügynöksége
—
ezüst tárgyak alkalmi
sek. Erzsébet rakpait keddig,Megtckinihető
jövő május 1-től kezd
reggel 9-től — Használt, molly gyer- áron eladó. Püspök tt
Bútorszállítás
4, I. 1.
ve elcserélném 4. esetdélután 4 óráig Teleki mekkocsi, fló i állapot- jo [ühz. 7.
helyben éa vidéken
leg nagv 3 szobással a
Jó bizonyítvánnyal ren utca 13 sz. I. em. 1. aj- ban lévő férfikerékpár'
felsővárosi részek körqépkeeslkkal le.
eladó. Érdeklődni Hét- Hócipőt 29 számút eldclkező bejárónőt ke- tó.
evekén. Telefon 32-92.
cserél néni 31—32-re. —'
vezér n. 43b.
FuvarfelvéteH iroda:
resek a reggeli órákra.
Kossuth L. sugárut 43
Szent MíháW u. t, föld- 41 női bokacipő telje- Leica
Három földszinti helyi- X S I e i « ; - n t c a *o.
fényképezőgép, földszint 1 szám.
sen uj karban eladó.
szint íohhra
ség raktárnak kiadó.
Kossuth Lajos sugárut 8-50 pengőért eladó.
< Ázonnalra, jeligére a
ASZTALOS
Mindenes
főzőnőt
kere'
4ő, Dávidné. Megtekin- Rrunner fénvképész, a i Önkéntes eksztra ruhá'
kiadóba.
SEGÉDET
j veszek középalakra. —
sek. Tisza f.ajos körút, tendő d. e. 8-10 óra rók.usi templomnál.
mübutor munkára fel- 9Sn. földszint.
- ' Villany bajvágó .gépet
között.
Kis szoba, konyha vagv vesz
Férfi télikabát, kerék-1 vennék jó ' állapotban,
külön szobát
keresek
pár. rádió, kis spor-j Pusztaszeri fodrász, -i
Megbizható taka ritónő
Kr«Utt
3 hónapot előre
fize- Madách PÖMÖK,
hert, vi.llanygraniofon, j Kelemen u.
utea 11.
335 kerestetik reggeli órák
tek. Pósáné, Srőreg, —
'Jintöria
K
e
r
é
k
p
á
r
o
n
viselt télikabát női és
ra. Dr. fakó,' Báró Jó j
Kolozsvári u. 900.
Irodai gyakorlattal bí- sika u. 14. I. 3.
kidfiiinak. Kossuth L. su-( Használt rövid
•MgSrkutek
i
j bunda, k'eresztróka, eső
gárut 40.
.
— —
i D é r y gépáruház
Jobb nő tiszta, rend- ró komoíy
! ! öpenv. ajtó eladó. BéR A D l O K,
Reggeli órákra beiárószerető lakót keres, olUdvarban álló fásket-'ke utca 1-5b.. emelet.
nöt keresek. Kápolna 3.
csó különbejáratu, csirec nagyobb nvulnak is
nos kis bútorozott szo3 tagu család keres —
jó, eladó. Zárda ulca Bnrukkolás miatt szép
bába. <Nyngfodt otttiszta, megbizható minangóra nyulak minden
16 sz.
hon, jeligéVe.
felveszek fizetési igény denest azonnal ra. Jeelfogadható áron eladó
Sötétzöld
selyemruha ketreccel együtt. Móra
lentkezés éves bizonyitRendes fiatalember —
nagy választékban. Ked- bársony boleróval, ka- utca 30.
vánnval
Menhely
u.
7.
lény*
jeligére
a
kiadókvártélyt kaphat Hétvező fizetési feltételek. lappal eladó. Kossuth
339
vezér u. 23, földszint 3. ba.
Épületbontásból kimaRendszerető
bejárónőt VéteL, csere, bérlet. Dr. Lajos sugárut 41, 1. 9.
ajtók,
Komoly leányt
vagv reggel háromnegyed 7- Sebőkné zongoratermei összekötő perzsa sző- radt épületfákv
ablakok, padlás lépcső,
asszonyt, ki a háztar- től ít-ig 40 pengő fize- Petőfi S.-sugárut 13.
nyeg, kis hermelin boa kis üzletajtö kirakattal
tásban jártas és a kis téssel felveszek. •Meg291 és perzsa gallér eladó. vas redőnnyel, ablak,
Lépcsőház takarításá- gyermekeit szereti, dce. bízható 4* ieligére.
Takaréktár u. 2., eme- szárnyak
üvegezve,
ért lakást és
fizetést 1-ére felveszek. Mosónő Bejáró takarítónő tiszlet 14.
melegágyhoz eladók. —•,
B
ő
r
k
a
b
á
t
o
k
adok. Kossuth L. su- van. Szelgárd Istvánná, la. megbizható a délFeltöltéshez föld, malgánit 43 sz.
Házfel- Szöreg, Rónay u. 215.
székekkel tertörmelék ingyen elelőtti órákra felvétetik készítése mérték után Egv asztal
bőrkabátok
festése,
jaügyelő.
!
eladó.
Margit u. 28, li ordha tó. Szen tgyö rgvPüspök u. 11b.
vítása vízhatlan bőrpu- földszint 3.
NőS fodrászsegéd felutea 26. épilési iroda.
Tökéletes kiképsée né- vétetik. 'Juliska* sza- Szobalány
hító
festékkel
készül:
mindenes
metben éa ion e arában lon, Tisza Lajos körút mellé kerestetik. KaCSORDÁS
Eladó férfi, női keréknémet anyanyelvű kivá- 20. Ugyanott egv tanu- zinczy utca 6 sz. fdsz. bőrruhakészitő mester1 ár. asztal sparhert —
ló tanárnő, wmgoramfi- lóleánv és hétfő
nél. Snika utca 14.
dél- bal, 1 ajtó.
Nyaksál, has-ér és térd- I-Vidor u. 20, szabóüzvéa* által. Kezdő- és ha- előttre eigv
takaritió
pulloverek let.
'adó német csoportok — asszony.
Kis háztartás részére Eladó vas- és dohkály- melegítők,
százalékos angóraJfarns nfea 15 ,
TTódmezővásárhlvre kö- ha, radiátor, konvhá- 100
fonalakból olcsón bezépkoru háztartási al- j asztal és fekete hasz- szerezhetők Napsugár
Jó családból való lányt | Németet, franciát,
kalmazottat keresek. —, nált zakó és mellénv. angóratelcp, Erzsébet- l é q l ő n i ü í k
eipöüzletbe
tanulónak]
Jelentkezni Szeged. Fe- Érdeklődni 10 és 3 kö- rakpart 4. L 2.
spanyolt, olaszt
j SZERENCSÉS
'elveszek. ZsPrkó cipö-|
ketesas utca 15 szám. zött. Gyöngytyúk u. 12.
tanit
német
anya
üzlet.
!
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és bollog házasságok
Házfelügyelőnél.
2+2 nyitott üzlet, ;]7 É
V5He,nPk^_
nvelvif nyelvész. —
Harisnya kötőgépek el- Szép
SZÉP éa J ő TARTÓS
allvanv
eladó.
Mars
tér
levelet »Nvelvész«
földi
hozzásegitőjük
a
adók.
Brüsszeli
körút
B e j á r ó n ő t délelőtti ó r á k
12. üzlet.
ONPOLALAS
jeligére a kiadóba
legmélvebh diszkrécióra felveszek.
Wigner 29. földszint. Megtekint,
val: Méltóságos Aszhajfestés
Mihály, Oroszlán n. 6. hetö vasárnap d. e. 12Eladó egy mély
szonv, Rudapest, főposig. Hétköznap d. u. 2—.
örabéres teljesen járSZANTAí
GYERMEKKOCSI
tafiók 304. Yálaszbori5-ig.
tas keresztény gépírófodrásznál.
Dugonics- nőt
keresek.
Cim
a
kiVásárhelvi-sugárut 9, ték. Postán maradóra
tér U, telefon 14—51. adóban.
nem válaszol.
szőHáz eladó 1x2 és lxl Perzsa és gyári
' földszint, hal, Farkas.
Ügyes fiu vagy
lány
szobás lakással 15évig nyegeket használt állaFérjhez menne kellepotban magas áron ve• kifutónak vagy tanuló- Komolv. intelligens nő, adómentes.
345 mes.
bankteher szek.
ötvenes megélheCímet
kérem
a
ki
varráshoz
ért.
bel
nak azonnal, felvétetik.
van. Kereszt utca 6.
téssel
hiró izr. uriaszkiadóba
*Tanár»
jeligévárosi
textilüzletbe
el
SÜTŐTÖK,
Rodó fűszer, csemege,
szonv hasonlókoni úriáriisitónnőnek
felvéte- 10 hold prima föld Új- re.
Gróf Apponyi u. 23.
*Délvidéki>
takarmánytök, sárgaré- emberhez.
lik. 'Megbízható, jel szeged. Sző-reg között
Perfekt német intelli- igére.
4000 p-ért holdanként Fiu Bocskay. télikabát pa, zöldség, száritolt ioliférp líiadóha.
gens úrinő ("izr.') déleladó. Egyetemi
fü- 12—14 évesnek eladó.
üres ládák Jónevü ruhaszalon kisegédet ve- vészkert mellett 30 hol- Étrd. d. 11. 2—4-ig. Par- hagyma,
utáni elfoglaltságot ke- A-sztalos
gyes
butormunkára
—
thv.
Boross
József
u.
kaphatók.
Hoffmann, bővítéséhez kereszténv
res. »Gyermekszeretö<
városi bérlel több 30 sz.
azonnal felveszek. Du- das
(nőt) kerejeligére.
tagban
átadó.
Dr.
JeLőw
Lipót
u.
7.
349 tőkéstársat
gonics utca 20.
sek. 'Árufedezet, jel zerniczkv.
Deák Fe- Oposumgallér, fénykéií'ére
Fgv kifutófiú és
egy
renc ii. 4, telefop 24 -18. pezőgép,
Rövid
transzformákifutólánv
fölvétetik. Fehérnemű varrást és
-«'«•
javítást
vállalok.
Mai
tor
olcsón
eladó.
BerSPORTBUNDA
Hűséges felesége, gyerGrünwalá könyvkerescsényi u. 13, TI. 13.
kedésben, Horthy M. tinszkyné, Bercsényi u.
70 pengőért eladó. d. e mekének édesanvja 1©6
sz.
saek diplomásnak, tiszt
a. 2.
Egv haba ülőszék el- 10—12-ig. Feketesas u. viselőnek, nvugdijasnak
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Fiatal órássegédet fel- Fiatal rövidárus segéd
adó. Gróf Apponyi A. 22, III. em. 25 ajló.
'Gazdaság negwenhat'
a l p a k k a eróeszközSk ii. 7.
veszek. Nósrrádv órás, felvétetik. Körösi Béla
318 íeli.vére
kaphatók
Mikszáth K. u. 3.
rövidáru üzletében,
Feketesas utca 15.
HUNGARIA
Felelős szerkesztő és felelős kiadó;
Textilgyárnál alkalmaEDENYHAZBAN,
zásban levő őskeresz- Kifutó fiu, jó
házból Tisza Lajos-körut 55. sz.
B e r e y
G é z *
tény tisztviselő több- való, 16 éven felüti is
•Főmunkatárs:
évi gyakorlattal, a gaz- felvétetik. Baracs Di- Mielőtt tört
dálkodásban is' télies vatház.
TemesvAry
J ó z s e f
ARANYAT
"jártsságyal
bír, naSzerkesztőség
és
kiadóhivatal:
Aradt-ulca
8.
_
Éjszakai szerkesztőség'
gyobb vállalatnál gond- Fiatal ápolónő kórházi ezüstjét, brillíáns ékTplefon -'ererkPsztőség. kiadóhivtal és nvomdal: 13-06.
szereit
eladnA
mutassa
I
Kálvária-utca
11
noki állást vállalna — gyakorlattal, beteg mel•Nyoaiaiou AhrinOA w i u i i v i
toigugepen özegeu. Katvane-utca 14Vféffkeresést 'Gondnok, lé ajánlkozik. •Lelkiis- meg saját érdebében
í
telefon: 10x4. _ Ee'.elős üzemvezető: é b l » k » i s t v a n .
jeligére kérek- - •
meretese jeligére
TGTH órásnál.
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zongorák

