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Plogpr csapatok a Don
a ínlsú part bolsevista állásaiba

ax ellenséges csapatokat és a Sxovjel
vasuti összeköttetéseit
—i Kirenaikában a nemet fiaref
repülők megtámadták Derna repülőterét és hé? földön levő repülőgépet
pusztítottak el.
— Tuniszban a rossz Időjárás Következtében csak helyi jellegű harcok
voltak.
Tebourbától északnyugatra

Eredményesen halad a német témadés a keleti front középső szakaszén — Tozso lapén
miniszterelnök üzenete a német és olasz néphez a háromhatalmi egyezmény évfordu éjén előretörését és részben a csatarepü\
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A keleti fronton mindinkább nyilvánvaló az az irányzat, hogy a nőLetek és szövetségeseik nem szorítkoznak a védelemre, hanem egyre
több ellentámadást intéznek a ezoviet Csapatok ellen — jelenti a 8 Órai
Újság tudósítója Berlinből. — Ez
jellemzi az utolsó 24 óra harcait a
"tovjet offenzíva fő színhelyén, a
Don és a Volga közötti térségben, valamint a toropeci szakaszon. Részleteket az illetékes
berlini katonai
körök ma még nem közölnek ezekü l a legújabb keleti csatározásokkő? de a harctérről érkezett jelentésekből és egyéb sajtóközleményekkői arra lehet következtetni, hogy
az ottani harcok természete immár
gyökeresen megváltozott.
Amint az NST Berlinből jelenti a
Toropec környékén
meglepetésszerűen végrehajtott nagy német ellentámadás máris tetemes sikerrel
iárt. A német csapatok átkaroló támadása számos szovjet állást felgöngyölített, sok községet rohammal vettek be a német osztagok és
megteremtették a kedvező feltételeket a további hadmüveletek végrehajtásához.
A Pest zürichi különtudósitója
farról tesz jelentést, hogy a keleti
hadszíntérről érkező szovjet jelenkések szerint a Don és a Volga kö'"•Ötti szakaszon most főleg légiháhoru tombol nagy erővel. A középső frontszakaszon Rzsev környékén
teend következett be. A németek
©Uentámadásai most az orosz jelenkés szerint is elsősorban Velikije
lukinál érvényesülnek és haladnak
®lőre nagyobb erőve?

letartözfafásoli
hogy mintha a

tuniszi

felgyújtottunk

— Az éjszakai vadászok és a légvédelmi tüzérség a csütörtökre virradó, éjjel három repülőgépet lőtt le *
zártunk és megsemmisítettünk ellenséges erőke? amelyeknek sikerült megszállt nyugati területek fölött,
állásainkba betörni. Egyébként a szov- azok közül az angol repülőgépek Sojet csapatok hiábavaló támadásai rából, amelyek Északolaszország felé
folytatása során újból súlyos veszte-, igyekeztek
ségeket szenvedtek.
i
— A Gironífc torkolatánál deremIbér 8-án egy kis angol rombolócse_ Gyalogos és páncélos csapataink íekménvek elvégzésére kiküldött osza nagy Domkanyarulatban újból visz- tagot harcra kényszeritettünk és megszavetették a hevesen védekező ellen- semmisítettünk. (MTI)
sége? az ellentámadásokat visszaverték és megsemmisítettek 16 páncélost.
Torino bom^áz^sa

Franciaországban
mérkőzés

első menete befejezést nyert yolna-

A francia kérdés

A francia kérdést Berlinben állandóan napirenden tartják. A Wilhelmstrasse nagy tartózkodása ebben a kérdésben tovább tart. Nagyon súlyosan esik latba, hogy Hitlernek Pétainhoz intézett légutóbbi
levele ax egész hót folyamán válasz
— Á keleti arcvonal középső SzaRóma, december 10. A ösűtőríölrnélkül maradt — irja a Pestben kaszán támadásunk eredményesen hare virradó éjszaka ellenséges repüOfto von Heydebreck.
lad előre. Többszáz hadifoglyot ejtetlőgépek újból bombázták
Torinót.
fegyvert
Tudvalevően ugyanez volt a sor- tünk és nagymennyiségű
Több
épület
bombatalálat
következsa a Fiihrer előző levelének is, ame- zsákmányoltunk. Az ellenség ellentátében beomlott és kigyulladt. A kár
lyet Pétain német csapatoknak a madásait visszavertük. A harci és zuigen jelentékeny. (MTI)
hanó
bombázó
kötelékeink
támadták
megnemszállott francia területekre
történt
bevonulásával
kapcsolatban kapott Ha a mostani esetet erő;
sebben emelik k? minit az előzőt,
ennek oka nyilván abban rejlik,
hogy a mostani
levélben Hitler
ReTlin, december 10. A Német TI szakadt folyón ói előretörlek alÚlsTj
rendkívül nyomatékosan utal a né- jelenti: A keleti arcvonal december parton levő ellenséges állásokba.
met—francia
együttműködés fon- 9-i harcairól a véderő
főparancs- Több bunkert személyzetével együtt
tosságára, mint amely egyedül le- nokság még a következőket jelenti: megsemmisítenek és a zsákmányolt
helő feltétele a német—francia viA doni arcvonalon olasz és ma- fegyverekkel tértek vistza. (MTI)
szony konszolidálódásának. „ A vá- gyar. rohamcsapatok a részben fellasz elmaradása következtében támadt közvetlen
hatásra vonatkozóan semmi uj adat nem volt megállapítható. Laval egész további
Vichy, 'december 10. Ax Interinf bronn báró vezérőrnagy, valamint
magatartása felé bizonyos várakojelenti: Rundstedt tábornagy Pé-! Krug von Nidda főkonzuL A tázással tekintenek és ugy látszik,
lain tábornagy államfő meghívása-1 nácskozások során a francia hadsehogy a francia kormányfőnek bizonyos határozott állásfoglalását vár- ra csütörtökön Vichybe érkezett.; reg leszerelésének lebonyolításával
kérdéseket
vitatták
ják. A Wilhelmstrasse illetékes kö- A nyugati haderők főparancsnoka kapcsolatos
rei kijelentik, hogy közvetlen né- íhosszabb megbeszéléseket f oly tátott t meg. Délben Pétain tábornagy vilmet—francia tárgyalás
még nem a francia államfővel. A tanácskozá- j lásreggelit adott Rundstedt táborvol? de az a felfogásuk, hogy meg sokon jelen volt Laval kormányfőj nagy tiszteletére. A tábornagy ezkell történnie, ha Laval németorszá- is, Rochat külügyminisztériumi fő- után visszatért a főhadiszállására,
gi látogatásának idejét még nem is titkár német részről pedig Neu-I (MTI)
állapitották meg.

Magyar és olasz ^sapatolc előretörés*
a Donon túlra

Rundstedt Vichyben

Rendkívül jellemző a német fel-

Eszakafnka fogásra a francia kérdéssel kapcsoAz afrikai Hadszíntérrel kapcsoltban Berlinben rámutatnak arra
érdekes körülményre, hogy az angolok szerint Tebourbauál nagyarányú harcok vannak folyamatban.
*kzel szemben német illetékes katokörök ugy tudják, bogy a tu•taziai arcvonalon még mindig csak
kölcsönös tapogatódzás folyik a
S7 e
' mbenálló felek részérő? a harcok
tehol sem öltöttek még nagyobb
Hr
ányokat
A
legjelentékenyebb
4r
ök összecsapása még csak ezután
.irható — mondják Berlinben —
még arról sem lehet beszélni.

lők közreműködésével

p e i a l s i - nyolc páncélos harckocsit.

latban az SS egyik hetilapjának, a
„Schwarzes Korps"-nak egy cikke,
amelyben nyilvánvaló kételkedését
fejezi ki abban az irányban, hogy
ma egyáltalán szó lehetne a francia népnek Németországgal
való
egyiittmiiködésrő? Az emiitett lap
a francia nép magatartásában valóságos ellenséges álláspontra való
hajlandóságot lát magával Franciaországgal szemben és fejtegetA;eit
abban a súlyos
megállapításban
foglalja össze, hogy Európa nem
igen várhatja meg, amig a francia
nép „rátalál önmagára".

Egységes párt Franciaországban
Laval vezetésével

Pár is, december 10. Az Interinf
jelenti: Francia politikai körökben
arra számítanak, hogy
rövidesen
megalakul az egységes párt Laval
elnöklete alatt.
Biztosra
veszik,
hogy Déat,, a népi nemzeti összefo-

gás mozgalom pártvezére csatlakozik az egységes párthoz. Hasonlóképpen hajlandónak mutatkoznak a
Lavallal való
együttműködésre a
nép nemzeti összefogás mozgalom
köré tömörült csoportok is. (MTI)

Ujabb feltűnő letartóztatások Franciaországban

Páris, dacember 10. Az Interinf és maga oszlatta fel nemrégiben.
jelenti:
Azoknak
a
tisztogató A letartóztatás oka, hogy szoros
műveleteknek során, amelyek La- kapcsolatokat tartott fenn Darlanval a kapott tejhatalom
alapján nal, valamint Pucheaux volt belmegkezdett, letartóztatták
Doyen ügyminiszterrel. Ugyancsak megtábornokot, a volt francia fegyver- erősítik azt a hirt, hogy Borotvát, a
szüneti bizottság elnökét, valamint volt francia sportbiztost degauellisBerlin, december 10. A német véd- semmisítettek egy ellenséges erőcsoportot Az ellenség heiyi erdekü vál- Lesare tábornokot. Letartóztatták ta magatartás miatt szintén letar" főparancsnoksága közli:
ezenkivül De Lonclet, akinek szo- tóztatták. ..(MTI)
— A Terek vidékén a német csa- lalkozásai meghiúsultak.
rtalista forradalmár er©-vo/ofp volt.
A
Volga
éa
a
Don
Unrfíí
tol, összDontositoti támadással meg-

Német hadijelentés

Tozso japán miniszterelnök üzenete a német
os o'asz néphez
a hárcmhata'mi egyezmény évfordulóján
Tokió, december 10. A Német ÍJ
jelenti: Mint már röviden jelen tették J
lozso japán miniszterelnök
szerdán
délután hivatali lakásán fogadta a
német ég olasz sajtó tokiói képviselőit. A tudósítóknak alkalmuk nyílott,1
hogy közvetlen beszélgetés keretében
figyelemre méltó előadást
halljanak
a japán kormányfőtől Japán hadviseléséről, valamint az általános helyzetről. Ezután Tozso miniszterelnök felolvasta a német és olasz, néphez intézett üzenetét, amely a következőképp
szól;

kifejezzem
nagyrabecsülésemet
és
csodálatomat a német és olasz nép
ragyogó harci sikerei iránt és szívből
megköszönjem
a két nép Japánnal
való együttműködését. Ismét fogadalmat teszek, hogy szövetségeseinkkel
vállvetve továbbra is együtt haladunk
a közös végső győzelmünkig,
A tudósítókkal folytatott beszélgetés végén a japán miniszerelnök nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet semmiféle vonatkozásban
nem ad okot arra, hogy a háború további lefolyása tekintetében bármilyen aggodalom merüljön fel. Ez a
—i December ll-én ünnepeljük Ja- háború, amelyben a hármas szerződés
pán, Németország és Olaszország kö- hatalmai vállvetve harcolnak, közös
zött létrejött egyezményt, amelyben a győzelmünkkel fog végződni. (MTI)
három állam kötelezte magát, hogy a
végső győzelemig folytatja a háborút
Zavargások Tebourbában
Amerika és Anglia ellen, nem köt küAmszterdam,
december 10. A Nélönbékét és a legszorosabban együttműködik az uj világrend felépítésében. mt T I jelenti: Mint az angol hírEttől a naptól kezdve az ázsiai és eu- szolgálat jelenti, szerdán Tebourbárópai háborúból egyetlen egymással ban a lakosság tüntetett és ennek
szoros kapcsolatban álló harc kelet- során zavargásokra és fosztogatákezett. Japán, Németország és Olasz- sokra került sor. A Katonaságtól
ország közösen vetik be politikai, támogatott rendőrség rálőtt a tüngazdasági és katonai erejüket ennek tetőkre. Az angol hírszolgálat szeaz uj világrendnek a megteremésére.
rint a kilengések oka a kenyérJapán olvan helyzetet teremtett, amely
hiány.
(MTI)
biztosítja a teljes győzelmet és ma
olyan helyzetbe köröttünk, hogy képesek vagyunk a háborút a végső
győzelemig végigharcolni. A most folyó háhorn szent, végcélja nem nyersanyagok megszerzése, hanem a tartós
világbéke biztosítása. Ezért a háború
oíyan uj rend meetetemtését tűzte ki
célul, amely morális és etikai alapokra épül és amelyben minden nép megkapja az őt mejillető teret. .Tapán, Németország és Olaszország teljes egészében magukévá tettél: ezt a magasztos eszményt és mindegvik
komoly
felelőssége tudatában, büszke arra,
hogv kiveheti részét egv uj világtörténelem kialakításában. Ezen a napon,
ömölvén a háború második évébe lépünk, megragadom az alkalmat, hogy

Ha 'óqyárrá a fa kilo ttok át
egy amerikai fegyintézetet
Zürich, december 10. A Die Tat
washingtoni értesülése szerint a
saintquentini
börtönt, amely egyike a világ legnagyobb fegyintézeteinek. hadfelszerelési
gyárrá alakították át és a 6000 rabot páncélflotta építésére fogják
felhasználni.
Kismintaju páncélbajókat építenek,
ngynevezétt „eommando"
rajtaütések végrehajtására. Arra számita
nak, hogy a foglyok naponta négy
ilyen kis ba lót elkészítenek. (Bud.
Tud.)

Kállay miniszterelnök előadása
a renaissanceról
Budapest, december 10, A buda- jén közölte, hogy azért
pesti olasz kulturiutézet csütörtök előadása tárgyául a renaissanóeo*
délután 6 órakor az Országház de- mert ez volt az a kor, amelyben *
gáSeiós termében
rendezte meg- ezer év óta lényegében egy pillán*
nyitó ülését. Jelen volt-József kirá- tig sem
szünetelő
magyar—ola*
lyi herceg, Szinyei-Merse Jenő val- ka pcsolat a legerősebb és a legte*
lás- és közoktatásügyi
miniszter, mékenyebb v o l t
Radocsay László igazságiigyminiszA nagy tetszéssel fogadott e'®"
ter, Nagy Vilmos honvédelmi mi- adás után Balbino professzor,
niszter, Jagow btidapesti aémet kö- olasz kultnrintézetek
elnöke monvet, Okubo japán követ, Glaitfelder dott köszönetet a
miniszterelnökGyula kalocsai érsek és a magyar nek nagyszabású előadásáért valaközélet számos kiválósága.
mint a magyar kormánynak azért » '
Anfuso
olasz követ
üdvözölte megértésért amellyel az olasz
Kállay Miklós minsizterelnököt. aki turintézet
működését és vele *
ezután „Benaissanöe kor Magyar- olasz—magyar kapcsolatok kimélyi'
országon" címen tartott előadás-t.
tésé.t támogatja (Bud. Ért.)
A miniszterelnök beszédének ele-

Nyilt árusítási feletek és fodrásziizletek
karácsonyi, újév: zárórája
Budapest december 10. A hivatalos lap pénteki száma közli a kereskedelemügyi miniszter rendeletét a nyilt
árusítási üzletek, valamint a fodrászüzletek zárórájának és munkaszünetének * karácsonyi ünnepekkel, Szilvesz.
ter-napjával és Ujóv napjával kapcsolatos szabályozásáról. A rendelet intézkedései az ország egész területén
ezek:
Aranyvasárnap, december 20-án a
nyilt árusítási üzletek az élelmiszerek árusítására berendezett
üzletek
kivételével délelőtt 10 órától esti 6
óráig, az élelmiszerüzletek, mészáros-,
hentesüzletek vasárnapi munkaszünetét szabályozó rendelkezések aranyvasárnap is változatlanul érvényben
maradnak, a cukorkaüzletek azonban
délelőtt 10 órától este 6 óráig nyitva
tarthatók. Aranyvasárnap délelőtt 10
órától este 6 óráig zárt edényben csak
üzlethelyiségen kivül való fagyasztásra égetett szeszesitalok is árusíthatók. Utcákon és tereken árusítani
szokott cikkekert, ha a vonatkozó rendelkezések hosszabb időt nem állapí-

tanak meg, aranyvasárnap a nyíltál*'
sitási üzletekre megállapított időtartam alatt szabad árusítani.
Karácsony első napján a nyilt á r *
sitási üzleteket egész napon át zárt*
kell tartani, kivéve a cukor- és virágüzleteket, amelyek délelőtt 10 órái*
délután 2 óráig nyitva tarthatók.
Karácsony második napján a nyflk
árusítási üzletek nyitvatartása tekintetében a vasárnapi munkaszüneti"*
vonatkozó rendelkezéseket kell alkal'
mázni azzal- az eltéréssel, hogy a mászáros- és hentesüzleteket, valamint *
sütőipari üzleteket reggel 7 órától
óráig, a tej- és tejtcrméküzletekri
reggel 7 órától déli 12 óráig, szaba*
nyitva tartani
Újév napján a nyiltárusitSsi üzletek nyitva tartása tekintetében a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó áh
talános rendelkezések az irányadók.
A fodrászüzleteket december 24-é«
este 7 óráig szabad nyitva tartani
2>-én egész napon át. december
pedig déli 12 óráig zárva kell tartani
(MTI)

A képviselőház megkezdte
hadmentességi adójavaslat
tárgyalását
Traktort vettek és bérszáotást vállalnak
Budapest, december 10. A képviselőház csütörtöki ülését T a s n á d i
N a g y András elnök 10 óra után nyitotta me<g.
Napirend szerint megkezdték
az
egyszeri hadkötelezettségi adóról és
a hadmentességi váltságról szóló törvényjavaslat tárgyalását I n á n t s yP a p Elemér előadó részletesen ismertette a javaslatot. Megállapította,
hogy ebből a két uj adónemből az államháztartás körülbelül 60—70 millió
pengő adóbevételre számíthat.
Kiemelte, hogy szükség van erre az adóra, azért, mert rajtuk keresztül kiegvenlithetődik
az igazságtalanság,
amely akkor keletkezik, mikor a hadkötelesek egy részét behívják, másik
részüket pedig nem. Megállapította,
hogy mint minden törvényünk, ez a
javaslat sem nélkülözi a szociális
szempontokat A törvényjavaslat adómentességben részesiti az egészen alacsony színvonalon állókat. A javaslatot elfogadásra ajánlotta.
Mosonyi
Kálmán, a Magyar
Megújulás Nemzett Szocialista Pártszövetség vezérszónoka helyesli a két
uj adónemet, de a javaslatot nem fogadja el.
C s e l é n y i Pál, a kormánypárt
első vezérszónoka
megállapította,,
hogy ebben a javaslatban megtalálható a társadalmi kiegyenlítődés és a
Javaslatnak óriási kiegyenlítő hatása
van a fronton szolgálatban állókra is.
T á u f f e r Gábor, a nyilaskeresztes párt vezérszónoka szerint a törvényjavaslat alapelvei nincsenek egymással összhangban. A -. javaslatot
Iftfffi Jfi23.<lta eL
' "t ,

B e k e ödón, az Erdélyi Párt vezérszónoka helytelenítette, hogy a javaslat az első világháború hadirokkantjait nem részesiti adómentességben. Ilyen értelmű módositást kért
M a l a s i t s Géza, a szociáldemokrata párt vezérszónoka helyesnek
tartaná, ha a hadiüzemek munkásait
is mentesítenék ez alól az adó alól.
A javaslatot nem fogadta eL
T o r s Tibor elnök, 2 órakor félbeszakította a vitát, amelyet péntek délelőtt 10 órakor folytatnak.

A felsőház ülése
Budapest, december 10. A felsőház
csütörtöki ülését délelőtt 10 órakor
nyitotta meg báró P e r é n y i Zsigmond elnök.
Az
elnök
bejelentette, hogy a miniszterelnöktől átirat
érkezett gróf Teleki Tibor halálával
megüresedett koronaöri állás betöltésével kapcsolatban.
Az átirat értelmében az eliiök bejelentette, hogy a képviselőház elnökével egyetértésben az országgyűlés
kupolacsarnokában megtartandó együttes ülését december 18-án délelőtt 10
órára egybehívta az u i koronaőr megválasztására.
Közölte még az elnök, hogy Kállay
Miklós miniszterelnök levelet intézett
hozzá, amelyben tudatja, hogy felsőházi tagságáról lemondott, mivel az
egri kerületben országgyűlési kéltviselőnek választották meg.
A papirend szerint következett az
az igazolóbizottság kétrendbeli és a
pénzügyi bizottság hatrendbeli jelentésének', « tárgyalás*.

a debreceni diákok

Antal miniszter a bérszántó diákok alakuló gyűlésén
Debrecen, decembeaj 10. A debreceni A r a n y Bika-szálló dísztermében Csütörtökön délben a diákkaptárosok Bérszántó Részvénytársasága tartotta alakuló közgyűlését. .A
Diákkaptár-mozgalom annak idején
Debrecenből Indult el és a m a i nap
jntott el fejlődésének egy egészen
uj, nevezetes állomáshoz. A mozgalom diákvezetői a mezőgazdaságban vállalt munkák elvégzésekor;
megállapították, hogy hatványozottahb mennyiséget és gyorsabb munkát tudnának végezni traktorokkal.
Elhatározásukból valóság lett. Traktort vásároltak és ezZel rendszeres
bérszántást végeznekL Ennek a lelkes és szép mozgalomnak az alakuló
közgyűlése zajlott le most Az ünnepélyes közgyűlésen megjelent Antal István
nemzetvédelmi propagandaügyi miniszter is. Először az
igazgatósági tagok megválasztására került a sor, majd lelkes éljenzés közben Antal István miniszter
mondott beszédet
Dr. Antal István felszólalásában
meleg szavakkal üdvözölte a diákkaptár megválasztott
vezetőségét
és az egész diákkaptár intézményt.
— Ez az intézmény — mondotta a
miniszter — nemcsak
önmagában
Áa^Jhunagáéritafontoe a nemzet szá-

mára nemcsak azért a gazdaság
munkáért, melyet kifejt és a z o k é i
az anyagi eredményekért amelyeket elért hanem elsősorban aeért
szellemért, amit magából
kiárasd
és azért az erkölcsiségért, amit működésével megvalósít.
— A diákkaptár intézménye a nemzeti fejlődés és a
nemzetnevelés
szempontjából is nagy értékű munkásságot fejt ki azáltal, hogy &
fiatalság öntevékenységére, lelem^
nyeségére, kezdeményező képessegére épiti fel ae egész tevékenységét, kifejlesztője és istápolója anntd
az ősi nemzet- és társadalomszer**
zési elemek, amely a magyar
áüa0
építés egyik vezető gondolatai
0
autonómia
gondolatának.
Ezután a takarékosság
kötele*
Bégéről beszólt a miniszter és ft^
mint a nemzetnevelés egyik legfo*'
fontosabb
vezető gondolatát áll''
totta be.
A miniszter beszédét számtalan
szor szakította
félbe zugó leik®8
taps és a beszéd befejezése ntán ''
hosszasan, melegen ünnepelték. A*
ünneplés után a miniszter kíséret®"
vei együtt megtekintette a deb/^
ceni diákaptármozgalom
értékest
szövetkezeti k i á l l í t á s á t ( M I D v

Érdekes számok Szeged jövő évi 10 milliós
költségvetési tervezetében

DBLMAGYARORSZAG
P é n t e k , 1942. deeember 11.

Csökkenő-emelkedő kiadósok és bevételek a számvevőség javaslatában
(2 Délmagyarország
munkatársá 1 költségeire 16 ezer pengővel szem*®í> Szeged város jövő évi köjtség- ben 6 ezer pengőt vettek fel a jatótési tervezetének kinyomatott pél- vaslatba azzal az indokolással, bogy
dányait csütörtökön kezdték kikéz- a nehéz idők következtében csakis a
tósiteni a törvényhatásági bizott- legszükségesebb munkálatok
hajtság s elsősorban a pénzügyi bizott- hatók végre s a nagyobb átalakításág tagjainak, akik a bizottság ülé- sok csakis a viszonyok javulásakor.
. "sin előkészítő tárgyalás alá fogják Az idegenforgalom
előmozdítását
tón ni a javaslatot. A pénzügyi bi- célzó kiadásokra összesen 9890 pen•ottság első ülését hétfő délután 5 gő van előirányozva, azonban ebből
örára hivták össze a Városházára, is 3000 pengőt az 1937. és 38. évi szatólószinü
azonban, hogy ezen az badtéri játékok hiányának törlesz®Iósen nem fejoződik be a tervezet tésére fordítanak. Az idegenforgatészletes megvizsgálása és , letár- lom előmozdítását Bólzó kiadásokra
gyalása s éppen ngy, m i n t a mult- tehát mindössze 6890 pengő marad.
tatn, sorozatos üléseken
tárgyalja Ebben a fejezetben a kiadások végtaajd a bizottság a javaslatot.
összege 1,868.119 pengőt tesz ki, ami
A számvevőség költségvetési ja- 15.234 pengővel több a multévi őszvaslatának körvonalait a javaslat- szegnél.
köz csatolt
összefoglaló
jelentés
A rendészet
Vlapján ismertette a Délmagyarot*zág, a hatalmas m ü számrengete- eimtí fejzet legnagyobb tétele az
feében való tallózás rendkívül érde- államrendőrség
kiadásaihoz
való
kes olvasmány, mert a f»zámok ren- hozzájárulás,
ami az idén Is épp
getege reflektorfénnyel világit rá ngy, mint tavaly 123.334 pengővel
h százezres város életének ezer és van felvéve a költségvetésbe.
®®er részletkérdésére. A költségveRendkívül nagy mértékben, közel
tési tervezet legfontosabb része és százezer pengővel növekedett meg
tórince a háztartás alap
költségvea tűzrendészet
tési tervezete. Az első Csoport az általános igazgatás körébe tartozó be- szükségleteinek régösszege egy év
tóteleket és kiadásokat, tünteti fel s a l a t t Az emelkedést a háborús vibbbe a keretbe tartozik a közigaz- szonyok, takarmány és anyagárak
tatás, a rendészet, tűzrendészet, a emelkedése, a tűzoltóság felszerelékatonaügy és az adókegelés.
sének fejlesztése a légoltalmi intéz-

A közigazgatás
taemélyi járandóságai 1,619.404 penPő szükséglettel szerepelnek a tertózetben. Ide tartoznak a polgármesteri hatóság, az árvaszék, az
anyakönyvi hivatal, a mérnöki hiVatal, a községi biróság, a gazdasági hivatal a levéltár, a számvevőség, a pénztár, a segédhivatal, a
Tanyai esküdtek, a szolgaszemélyzet
tó a kegydijasok s itt van felvéve
27 ezer pengő különböző segélyezésekre és jutalmazásokra. A közigazgatási dologi kiadásai között hivatali szükségletekre,
irodaszerekre
ezer pengő, postaportóra 12.420
Pengő, hirdetési dijakra 12-960 pengő
tón előirányozva. Telefonköltségektó 15.030 pengőt irányoz elő a tervezet s a számvevői javaslat itt
megjegyzi, hogy ezek a tételek a
mnltévi állapottal
szemben
azért
emelkedtek 1250 pengővel, mert a
tóndkivüli körülmények következtéi n a távbeszélőbet nagyobb mértékien kell igénybevenni. A városháza
épület fenntartási költségeire
a
\ multévi 14 ezer pengővel
szemben
10 ezer pengőt, a bérház fenntartási

Belvárosi
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Szombaton 1

Csíkon meg!
Nagy muzsikás, táncos
vidámiáték.
^^-JJIUAMIAJIIBLL—J
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kedésekkel kapcsolatos több kiadás
tette szükségessé, a tűzoltóság személyi járandóságaira és jutalmazásokra 193895 pengő van felvéve a
javaslatba. Ez 45.102 pengővel több,
mint a mult évben erre a célra fordított összeg s a változást a javaslat itt azzal indokolja, hogy a tűzoltói létszámot egy felügyelői, egy
I I . osztályú altiszti és 14 kisegítő
szolgai állással fel kellett emelni.

A katona ügy
ÖssZes kiadásai 85.977 pengőt tesznek ki, rendkívül nagy fejezet ellenben

az adókezelés,

Városok Országos Mentőegyesfiletének fizet a mentőszolgálat ellátásáért. A tüdőbeteggondozó és az ujszegedi
tüdőbetegkórház
szükséglete 118.213 pengő, a gyermek tüdőbeteggondozó intézete 14 ezer pengő,
a fertőtlenítő intézeté 24.731 pengő,
a járványkórházé 47.532 pengő. Ennek a fejezetnek jelentősebb bevételi forrásai az ebadóból
befolyó
13.500 pengő, a belügyi tárcától kapott 28 ezer pengős gyógyszertérités, a tüdőbeteggondozó intézetnek
fizetett 13.800 pengő állami hozzájárulás, az országos
betegápolási
alaptól járó 48.180 pengő és az OTItól járó 20.140 pengő térítés, továbbá a különböző egészségügyi intézetek részére megállapított kisebbnagyobb összegű egyéb állami hozzájárulások és támogatások.

Az állategészségügy
cimü fejezetben a tenyészállatok beszerzése és az állatállomány megjavítása céljára 32.300 pengő van előirányozva, a külterületi kutak fenntartására 1100 pengő van előirányozva, a marhajárlatokért remélhető jövedelmet pedig 13 ezer pengőben irányoza elő a tervezet

A közoktatás, közművelődés
és vallás
cimü csoportban a tanügyi kiadásokat 889.920 pengőben irányozza elő
a költségvetési tervezet. Ebben az
összegeben a egyetem 45.100 pengővel szerepel. A zeneiskola kiadásai
86.810 pengőt, a könyvtár és mazenm kiadásai 64.836 pengőt tesznek
ki. A szinbáz kószpénzsegélyezesórc 25 ezer pengő, fűtésére 12.240 pengő, világításéra 12 ezer pengő van
felvéve. A színházzal
kapcsolatos
összes kiadások 83.475 pengőt tesznek ki. Közművelődési intézetek és
egyesületek segélyezésére 51.687 pengő van előirányozva a tervezetben.
Ebből az összegből 4000 pengőt kap
a Szeged A K , 1000 pengőt kapnak a
filharmonikusok, 10 ezer pengőt az
iskolánkivüli
népmüvelés és 5560
pengőben van megállapítva a művészek támogatására műtárgyak beszolgáltatása ellenében
átengedett
kilenc lakás lakbére. A leventealap
segélyezésére 136-698 pengő, a Kormányzó ur emlékmüvének
költségeire 6000 pengő van előirányozva
a tervezetben. A vallási élettel kapcsolatos kiadásak, a plébániák fenntartása, a kegyúri kiadások, a hitfelekezetek támogatása stb, össze-1
sen 229.723 pengő előirányzattal szerepelnek a tervezetben.
i

amelynek összes
kiadásai 809.416
pengőt tesznek ki. Ezzel szemben viszont a város adóbevételei 3,213.001
pengőben vannak előirányozva. Ingatlan vagyonátruházási illeték cimén 250 ezer pengőt, fogyasztási
adókból 700 ezer pengőt, forgalmiad órészesedésből
676 ezer pengőt,
vigalmi adó cimén 160 ezer pengőt
irányoz elő a költségvetési javaslat.
Az összes adóbevételi
előirányzat
326.474 pengővel több a tavalyinál,
amit az általános gazdasági helyzetben, a mezőgazdaság helyzetéA városi árvaház, a
társadat
ben, az alkalmzaottak
kereseti viszonyaiban és egyéb körülmények- szegényakció, a szeretetház. népben időközben bekövetkezett válto- konyhák fenntartása 587.483 pengőbe kerül, amivel szemben ennek a
zások indokolnak,
fejezetnek összes bevételi
forrásai
A háztartásalap költségvetésének
mindössze 124.488 .pengőt hoznak a
második nagy csoportja
városnak.

a közegészségügy,

ahol 636.994 pengő
szükséglettel
szemben mindössze 193.048 pengő fedezet szerepel a javaslatban. A közegészségügyi
igazgatás
kiadásai
269 675 pengőt tesznek ki, a tüdőbeteggondozó intézet összes
kiadási
előirányzata 35.501 pnegő, a mentő '
szolgálat ellátása 26.600 pengőbe kerül. Ennek az összegnek túlnyomó
nagyrészét az a 25 ezer pengő teszi
ki, amit * yáros a ^Vármegyék és ;
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Anya- és csecsertiővédeiemre
22.173 pengőt, a napközi
otthonok
fenntartására 34.370 pengőt, a hajléktalanok menhelyének fenntartására 6359 pengőt, a különféle jótékony intézetek segélyezésére 14.310
pengőt, a szegény tanulók segélyezésére 10.200 pengőt fordit a város.
A népjóléti
célokra
előirányzott
teljes összeg: 119.037 pengő.
A közvágóhíd 226-5549 pengő, amivel szemben a vágóhídi
bevételek
223.000 pengőben vannak előirányozva,
vagyis jelentéktelen a különbség a
bevételek és kiadások között. A
piacrendészet 49.842 pengő költséggel jár, viszont helypénz cimén 175
ezer pengő bevételt irányzott elő a
számvevőség.
Városrendezési,
városépítési célokra, utcarendezésre,
forgalomszabályozásra 274.585 pengőt fordit a
város. A kövezetvámbevétel
245.500
pengőben van előirányozva. A sétányok, parkok, terek
fenntartása
és karbantartása
266.830 pengőbe
kerül.
A városi
bérházak
jövedelme
363.755 pengőben, a laktanyák jövedelme 178.361 pengőben, az erdőgazdaság jövedelme 180.837 pengőben,
a
bérbeadott
földelt
jövedelme
1,784.708 pengőben, a legelök jövedelme 34 ezer pengőben van megállapítva.

Tisztogatási akció
egy bulgáriai városban
Szófia, december 10. A Nemzetközi
Sajtó Tudósító jelenti: A bolgár fővárosban szerdán este közölték, bogy
Bulgária legnépesebb városában, Plowdiwban (Philippopei), a szerdai nap
folyamán a vasárnapi egésznapos szófiai razziához hasonló tisztogatási akciót hajtottak végre. Plowdiwban is
a katonaság igénybevételével folyt a
razzia és hajnali négy órától este
hétig tartott A hivatalos közlés szerint a várost meg akarták tisztitnnj »
nem kívánatos elemektől. A razzia
creményéről még semmit sem közöltek

SZt!tH£i*Yi MOZI
Ma 3, 5, 7 órakor
Telt házak mellett futó
naey magyar filmi

Egvasszonp uisszsnlz

Ma utoljára!
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— Szabad?
— Nem, mert már meguntam
a
rossz felvételeit! Vegyen már maga
is Voigtlánder-gépet, azzal mindenki
nagyon jó felvételeket készítheti
A világhiiü Voigtlánder-tényképczőgépekről szóló gyári ismertetőt kérje fotokereskedőtöl, vagy a vezérképviselettől: Solc Testvérek, Budapest.
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Rendezte: Radványi Oé/a
Főszereplők:
TASNADY FEKETE MÁRIA
Jávor. Somlay, Csorto*. Zsll'ey
Tekintettel a szokatlanul nagy érdeklődésre, vasárnap délelőtt fél 11
órai kezdettel l s tartunk előadást!

eloszlassa a török bizalmatlanságot 9
Szovjetunióval szemben, amely még
)
ma is főakadálya annak, hogy Törökország megváltoztassa politikáját *
A török Ferdés változatlanul a
brit és amerikai kívánságoknak meghemzetközi
érdeklődés előterében
felelően. A török
bizalmatlanságot
áll. A belgrádi Donauzeitung
legújból és újból felkeltették azok a gy®"
Stttóbbi száma első oldalán
hatalkori brit és
amerikai
követeleG0 nB
mas betűkkel
a következő
cimet j tul nem támadt-e fel az a gondolat 5
' S marsall lapja szerint a tó sek, amelyek szerint a tengerszorosoközli: „Roosevelt kopogtat a török! is hogv Törökországot ma-t l>01 fők főváros politikai és diplomácia: kat meg kell nyitni a Szovjetunió szá...
,
, .
,
, ; köreiben meg mindig erősen találgat- mára. Ezért most hivatalos angol
kapun." E eim alatt a lap ankarai i ,
részről arra törekszenek, bogy bebeakarjak ugyan hurcolni a demok-j
^
u,(a«oU L o n d o l l b a
az
tudósítója a következőkte irja:
széljék Törökországnak, hogy minden
rafak
háborús
pohtikajab*
de
ugyanakkor,
!
a
n
k
a
r
a
i
a
n
g
o
l
B
a
g
y
k
ö
v
e
t
— Az amerikai propaganda cztekintetben számithatnak Nugybritanídőszerint azon fáradozik Törökor- ugyanakkor már számolnak azral a 1j m j d ő n a moszkvai angol nagykövet is nia védelmére a Szovjetunióval szemtovábbi céllal, hogy ezt az omzá- Angliába érkezett jelentéstétel végeit,
szágban, hogy
Steinhardt
USA
got — szövetséges győzelmet félté- j Diplomáciai körökben továbbra
is ben. Ezért egy brit garanciával okar-1
nagykövet visszatéréséhez már most
te ezve — kiinduló állásként fel- erősen tartja magát az a hír, hogy az ' ják ezidőszerint beleszéditeni Törökmegteremtse a kedvező hangulatot.
használják abban a végső leszámo- angol kormány azért hívta Londonba országot az angolszász háborús frontSteinhardt egész sereg Ígérettel tér lásban, amely a szövetségesek el- imoszkvai és ankarai nagykövetét, hogy ba.
Göring marsall lapja
figyelemrevissza és azzal a megbízatással, gondolt győzelme után az angolszá- megtárgyalja velük a Szovjetunió és
utolsó méltónak tartja azt is, hogv angol és
hogy ezeket az Ígéreteket kedve sze- szok és a Szovjet között kikerülhe- Törökország viszonyát, nem
amerikai részről azon
fáradoznak,
rint felhasználhassa abból a Célbél, tetlenül bekövetkeznék. Ezt a felfo- sorban pedig a Dardanella-kérdést.
—
Ezzel
összefüggésben
—
irja
a
hogy
Egyiptomot
rábírják
normál'8
gást
megerősítik
azok
áz
amerikai
hogy meggyőzze
Törökországot,
—
Ankarában
utaldiplomáciai
kapcsolatok
felvételére
*
Zeitung
hogy
üdve a demokrata-bolsevik i utalások, amelyek szerint az ameri-: National
Bár ezt e g y i p t o m i
szívesen I n a k a kairói brit sajtóattasénak egyik Szovjetunióval.
kaiak
azért
szállítanak
frontba való aktív
bekapcsolódás" " 7 " " 7*"""""
. '
(nyilatkozatára, amelyben kijelentette, részről többizhen is visszautasították,
tól függ. A washingtoni Fehér Ház- fegyvereket Torokorszagnak h o g y ; T ö r ö k o r s z á g n a k fel kell adnia Kirk kairói amerikai követ ismét előban minden bizonnyal elhatározták, ezaltal a sajat poztciojukat erősítsek s c ^ e g e s s é g 6 t é s barátságos gesztust terjesztette néhány nappal ezelőtt em
hogy „nagyvonalúan" járnak el Tö- a Szovjettel szemben.
' kell tanúsítania a Szovjetunióval szem.; a kérdést Nahasz pasának. Ugyanakrökországgal szemben és mindent
— Ankarában teljesen józanul ós ben, ha azt akarja, hogy a brit diplo-'knr Londonban Majszky szovjet nagT
megígérnek, ami Törökországot ér- higgadtan fogadják ezeket a külön- mácia továbbra is támogassa a török követ és az egyiptomi nagvkövet kődekelheti. Elsősorban
természete- böző kérdéseket és problémákat. Az politikát a Szivjetunióval szemben, zött is megbeszélések kezdődtek a dipsen
különböző
szállítmányokkal a valóságérzés, amellyel e kérdések Ebből nyilvánvaló, hogy mekkora sulvt lomáciai kapcsolatok felvétele lársváakarják a törököket lépre csalni, felől vitatkoznak és a gondos poli-1 helyez a brit diplomácia arra, hogy ban.
mindenekelőtt gabonaszállitmányok- tikai elemzés, amellyel igazi jelenkal. Ehhez azonban nem lett volna tőségüket kikutatják, a törököknek
szükség
Steinhardt
washingtoni ama komolyságát és megtéveszthebizonyítják,
amellyel
utazására, mert ezt az Ígéretet m á r : tetlenségét
régebben tették Ankarának minden- semlegességi politikájukhoz ragaszesetre azzal a figyelemreméltó meg- kodnak. Ezen a semlegességi politiszorítással, hogy Törökország maga kán nem fognak változtatni a defáradozzék azon, hogy elhozza Ame- mokráciák messzetekintő erőlködérikából a gabonát, mert erre a célra sei sem. Kétségtelen, hogy a török
Tovább húzódik a megrágalmazott népjóléti körzetvezetö által
nem áll rendelkezésre megfelelő ha- közvéleményt élénken foglalkoztatindított per
ják ezek az Ígéretek — fejezi be jejótér.
(A
Délmagyarország
munkatársától)
neje ellen, akikről §gyértclmüleg
lentését az ankarai német újságíró.
*
A szegedi törvényszék második bün- vallották, hogy összeférhetetlen ter— Ankarában eddig a legszigotető tanácsa dr. M o l n á r István ta- mészetűek, mindenkit a nyelvükre veiGöring marsall lapja, az esseni nácselnök vezetésével csütörtökön tar- tek, tisztes családapákat és családrúbban elválasztották egymástól a
külpolitikát és a gazdasági életet — National Zeitung szintén állandóan tott folytatólagos főtárgyalást abban anyákat a legsötétebb bűnök elkövetékérdési. a közel két év óta húzódó rágalwiazási sével vádoltak meg ég izgága viselkeirja tovább a Donauzeitung —. Vi-j napirenden tartja a török
Legutóbbi számában ismerteti a fél- j perben, amelynek vádlottjai V i d a désükkel feldúlták a telep lakóinak
gyáztak arra, hogy gazdasági kérdések sohasem befolyásolhassák a hivatalos »Ulus« cimü ankarai lapnak József szegedi szabómester és neje a nyugalmát. A bevádolt köztisztviselő
legutóbb megjelent cikkét, amely hang- j városi népjóléti ügyosztály több al- elleni vádakról ugyancsak egybenagy politikai vonalvezetést. Még sulyozza, hogy Törökország ezután is j kalmazottja ellen a feljelentések való hangzóan vallották, hogy azokról müWashington
sem tudott
szemet j ugy, mint eddig, eigyetien célt kövét, ságos özönét zúdították a hatóságok- sem tudnak és soha semmiféle szahunyni e tény felett Épp ezért azt, hogy kivül maradhasson a hábo- hoz.
bálytalanságot nem észleltek, az
Steinhardt nemcsak gazdasági, ba-1 run. Épp ezért Törökországban nem!
yida József és neje a cserepesson igaz, hogy a kerületvezetö biztattó
nem politikai természetű ígéreteket fogadják szívesen azt a propagandát, szükséglakások egyikének volt a la- volna őket a Vida-házaspár átköltözis hoz magával. Ezek között anka- amely a török népnek be akarja be-. kója, onnan azonban a városi hatóság tetését kérő beadványuk megírására,
rai, amerikai körök szerint a legna- szélni, hogy Törökországnak érdeké- áttelepítette a hatgyermekes családot ellenkezőleg, a kerületi vezetőnek
gyobb ígéret az, hogy az USA kész ben állna a háborúba való beavatko-, a csillagtéri szükséglakások egyikébe, domása sem volt erről a mozgalomátengedni a vezető szerepet Török- zás. Törökország semmiféle nyomás raert a cserepessori többi lakók közös j ról, amelyet közös elhatározással vahogy[ lósitottak"meg.
országnak a Közeikeleten. Semmi alatt sem óhajt belépni a háborúba, beaványban kérték a város?
mindaddig, amig a török álldmvezetés szabadítsa meg őket a Vidáékkal való
Hamzsek
János
géplakat®*
sem bizonyíthatná inkább az U S A ezt szükségesnek és kikerülhetetlen- [ szomszédságtól. A beadványok szerint P á l f i Jenő cukrász, B o l l a József
megnemértését a török politikával nem nem találná. Addig azonban Tö-' házaspár összeférhetetlen természe- városi kisegítő altiszt tanivallomás^
a
izom ben, mint ez az igéret Az u j i>n1r«\i>cvó(T
llnmmal
Pfrtrntl
_s
J1L.JJ rökország mírt/loM
minden Ó
állammal
együtt te 1következtében
állandó
a telepen a»val egybehangzóan vallott az a
török állam megalakulása óta An- kiván működni és minden erejét ren- súrlódás és napirenden vannak a kft- rendőrtörzsőrmester is, akik az átkőlkarában
sohasem
támasztottak delkezésre bocsátja a normális viszo- lönféle pletykákból származó kellemet- töztetésénél a hatóság részéről közreIgényt ilyen vezető szerepre, sőt ki- nyok helyreállítása érdekében.
lenségek, ezeknek okozóit a panaszo- működtek. A rendőrök elmondták,
jelentették, hogy erre az igényre
A német lap szerint az »Ulus« cik- sok szerint Vidáékban látják. A pa-|hogy Vida I ad betyárnak hordta le
laí
kerületi vezetőt
és más súlyosan
— " " 1benem fektetnek súlyt. Ankara min- ke minden bizonnyal az angol-ameri- nasz kivizsgálása után a városi ható- *—
dig azt hirdette, hogy egyetlen célja kai agitáció ellen irányulha? főleg ság elrendelte a Vida-család átköltöz- csületsértő kifejezésekkel is illette,
a török állam újjáépítésének zavar- pediig a török kormány beleegyezésé- tetését. Vidáék azonban abban a hi- Vidáné pedig beszögclte a lakás aj<®'
talan befejezése és csak egy politi- vel működő amerikai háborús infor- szemben, hogy átköltöztetésüknek a já? hogy ellenszegüljön a hatóság'
mációs hivatal (War Information Of- kerületi vczelö az oka, egész csomó rendelkezésnek és ö is reprodukálhakai doktrínát ismer: az ország hafice) tevékenysége ellen. Ez a hivata- feljelentést adtak be ellene a polgár- tatlan kifejezésekkel támadt a kerül®"
tárainak biztosítása. Nem véletlen, los amerikai hírszolgálati iroda né- mesteri hivatalban és ezekben külön- vezetőre.
.
hogy a török sajtó az utóbbi napok- hány hónappal ezelőtt Istanbutban féle szabálytalanságokkal
vádolták
A biróság ezután ismertette anpa*
ban ismét nyomatékosan hangsú- nagyszabású fiókot létesített Törökőr meg a köztisztviselőt.
a felülvizsgálati lapnak a tártaim 9 *
lyozza, hogy Törökország különbö- szág számára. A hivatalt egy óriási
A tisztviselő feljelentésére felhatal- amelyet az ügyben megindult vlzsgá'
e
.1. fel.
>..1 rLLEfl
ző csábitások ellenére is következe- épületben helyezték el és feltűnően mazásra üldözendő rágalmazás
„
vettek
Ebből l.ttr.Mlk.
kitűnik
cimón • 1lat. során
tesen kitart semlegességi politikája nagy munkatársi gárdával foglalkozik indult meg az eljárás Vida Józsefné,1 hogy Vidáék összeférhetetlen viselk*'
mellett. Törökországot
semmiféle Ebben a tekintetben éppen olyan gya- mint elsőrendű és Vida József mint dése miatt több izben rendőri beav*»'
igéret sem tudja befolyásolni eddi- nús a működése, mint a easablancai másodrendű vádlott ellen. A törvény- kozással kellett helyreállítani a tel«F
1
gi politikájának
megváltoztatása amerikai konzulátus tevékenységének szék ebben az ügyben már három fö- békéjét és nyugalmát. A telep egy *1
a francia fegyverszünet után, amely tárgyalást tartott," azonban a bizonyi-; lakóját, egy idegbajos fiatalember
érdekében.
nagyobb
személyzettel rendelkezett, tási eljárást még mindig nem lehetet! felbiztattak az anyja ellen és. a_ 8 *
*
mint bármely fontos
nagykövetség. befejezni, mert a vádlottak ujabb és ~
önkívületi állapotban késs®! támnftt
A Donauzeitung ezután igy foly- Hogy miért küldtek Washingtonból ujabb tanukat jelentettek be a maguk az anyjára. A lakók sorozatosan vallannyi »diplomatát« Casablancába, ez igazának bizonyítására. A mult hó- ják, hogy Vidáék a leggyalázatosabb
tatja:
— Az ankarai Ígéretek mintakol- az északafrikai események bekövetke- napban tartott legutóbbi tárgyaláson a vádakat terjesztették róluk. Amikm
zése óta világosan áll az egész világ
segélyt igényeltek, Vida készséggé
lekciójában a legfigyelemreméltóbb előtt. Az istanbuli amerikai agitációs törvényszék a vádlottak előterjesztésémunkaszolgáltatássA
nek helytadva, a legszélesebhkörü bi- vállalta annak
darab kétségtelenül az a „diszkrét központ nemrég 11 ujabb fiókot létesízonyítást rendelte el és megidézte a való kiegyenlítésé? amikor azonb®
biztosítása Törökországnak",
hogy tett a török vidéki városokban, igy védelem által beielentett összes tarnt- sor került az ellenszolgáltatásra,
az USA kész volna adott helyzetben Trapezuntban, Samsunban, Adanában, kat
teget jelentett, igy csak részben t e t
a Szovjettel szemben is megvédeni a Alexandrovban, Tokatban, Yosgadban,
A csütörtöki folytatólagos
WStár- eleset kötelezettségének
fi
török érdekeket. Ez az igéret szem- Dajkebirban, Erzerumban, Izmirben és gyaláson meg i s jelent a megidézett la- i
A törvényszék ismét belytadva 1
ELŐLE
";
léltető módon bizonyítja a „szövet- ami a legfeltűnőbb, a bolgár határhoz nuk nagyrésze, azonban általános meg- vádlottak bizonvitáskiegész!tő
séges" front belső szellemét. Ezen közel fekvő Drinápolyban is. Kőztudo- lepetésre, ezek egytől ejryiír trnlv<v=mti iesztésének. a tárgyalást
sx ígéreten tul török nolitikai kö- másu ugyanis, bogy Drinápoly a török terhelő vallomást tettek Vida Józsi t és 31-óre elnanolta.

Á

török

üatonai zarovonalon belüJ lekszik,
ahol külföldi állampolgárok csak kivételesen és különleges engedéllyel tartózkodhatnak. Ennek ellenére a katorökben a Fehér Ház még má« hátsó nai záróövezetben az amerikai propagondolataival is számolnak. Igy töb- gandaközpont fiókja engedélyt kapott
bek között felvetették
Ankarában a működésre.
azt a kérdést is, vájjon az Óceánon j
*

kérdés

II »mentfftanii!c« s u l m a n terhelő
vallomást tettek egy rápimazáss per
vádlottjai ellen

a

Taktika
Alkalmam volt olvasni *z alábbi
levelet, az mutatta meg, aki kapta,
felkérve mint atyai jóbarátját, bogy
igazítsam helyre a felbillent egyensúlyt, mert 6 ártatlan és végzete* félreértés van jelen. A levél ez volt:
Kedves M.! Maga engem már olyan
régen bolondit, hogy ki se tudom
mondani az idejét Én hittem, mint az
egy becsületes szívnek a kötelessége,
de minden pohár megtelik egyszer és
felnyílik az én szemem is, ugyanezért
tekintse jelen soraimat végbucsunak.
Elég nem szép, bogy éppen most bántja meg lángoló érzelmeimet, amikor
alá van már irva a kinevezésem, csak
a kézbesítése késik, mert ahhoz idő
kell, viszont maga, kedves M., nem
ért az adminisztrációs
Kérdésekhez.
Egyszóval, én sok minden kímagyarázását megbocsátottam már, jóllehet ez
egy nagy szamárság, mert a nők azt
is ki tudják magyarazni, hogy a fogadalmi templom tetején nem két torony
van, hanem három
turulmadár s a
balga szerelmes ezt elhiszi, mert hinni jól esik és maguk — csalfák! —
clyan szépen tudnak nézni azzal a hazug szemükkel! Nahát, de ennek már
vége. A legutóbbi esete, ba egyáltalában emlékszik még rá, az volt, bogy
az ujszegedi park erdőt imitáló hátulsó részében véletlenül találkoztunk,
maga nem volt egyedül, hanem cgy
karpaszományos c.mzetes
őrmester
lángoló szavait
hallgatta
lesütött
szemmel.

nedfeienf a hadtsatelQciesl
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mélyének kiderítésére. A detektívek
végigjárták az összes szegedi gyógyszertárakat és megállapították, hogy
hozzátartozója is két helybeli gyógyintézet címkéjével
(A Délmagyarország
munkatársá- relmet valamely
tól) A hivatalos lap ösütörtőki szá- előadhatja, akár a katonai parancs- ellátott morfiumos receptek vannak
ma közli a honvédelmi miniszter I nokságnál (alosztályparancsnokság, forgalomban, azonban a másik fajta
receptek is hamisak és azok kiállítáhadigondozó
tiszt),
utasítását a hadisegélyezésríjl szóló pótalakulat,
sában a rajtuk szereplő intézet orvorendelet végrehajtásáról. Az u j ren- akár a közigazgatási hatóságnál.
sainak nincs semmi részük.
A hadisegély iránti kérelem tárdelet szerint a bevonult a hadiseFelmerült ekkor az a gyanú, hogy.
gély iránti kérelmét
kihallgatáson gyában hozott elsőfokú véghatáro- esetleg a receptblankettákat is hamiélőszóval az
alosztályparancsnok- zat ellen a fellebbezést a kézbesítést sították, azonban ez a feltevés megkövető 15 napon belül kell a várme- dőlt Nagy a valószínűsége annak,
ságnál adhatja elő.
A kérelem megvizsgálása céljából gye alispánjához, illetve törvénykor hogy ismeretlen tettesek mindkét inszükséges eljárást azonban a PÓt- tósági jogú városokban a polgár- tézetben elloptak több üres receptblankettát, még pedig valószínűleg aa
alakulat parancsnoksága, kiegészítő mesterhez előterjeszteni.
ambulancián történhettek a receptloA
fellebbezést
szóval
is
meg
lehet
kirendeltség
(bevonulási központ)
pások. , A nyomozást most kiterjeszés a csapat (kórház), hadigondozó tenni s a közigazgatási hatóság kö- tették abban az irányban is, bogy kik
tiszt is akár a bevonult, akár vala- teles jegyzőkönyvbe foglalni a fel- és miképpen juthattak gyógyintézeti
melyik hozzátartozó kérelme, vagy lebbezést.
hivatalos receptekhez.
A bevonult a fellebbezést akár
bejelentése alapján
megindíthatja.
A nyomozás eddigi sOrán már kiH a a bevonnlt bevonulásakor a ké- közvetlenül (például tábori levelező- derült, hogy az elsőizben gyanúba vett
relmet nem terjeszti elő, azt szolgá- lapon), akár közvetve (például al- orvosnak nincs semmi köze a többi
latának megszűnéséig bármikor pó- osztályparangsnoksága utján), ter- morfiumos receptekhez, azokat mintolhatja, késedelme hátrányát azon- jesztheti elő. Ez a joga azonban a den valószínűség szerint egy joj megszervezett bűnszövetkezet hozza forban maga viseli. A bevonult szol- véghatározat meghozatalának napgalomba és feltehető, hogy más várojától
számított
egy
év
alatt
elévül.
gálati idejének tartama alatt a ké' sokban is megpróbálkoztak azok beváltásával. A nyomozás sikere érdekében a rendőrségen egyelőre nem ad.
nak semmiféle felvilágosítást, tény
azonban, bogy egész sereg terhelő
gvanuok merült fel egy bizonyos hölgy
eilen, aki alighanem a feje a receptcsaló bűnszövetkezetnek. Ennek a ti. Kénytelen volt megállni, bemutattokzatos nőnek már nyomában van a
101 milliárd 661 millió 675 ezer méter selyemszálat
ta az ifjút, első ági unokatestvérerendőrség.
termeltek a leventék és iskolások
ként jelezve azt a fokozatot, amit a
családfán betölt
A hernyóselyem nemcsak a legér- levente-tenyésztésekben 274 egyesü— Miről beszéltek olyan lelkendezve? — kérdeztem ón másnap, mikor tékesebb textilanyagok egyike, de a let, illetve szakasz vett részt közöshadiipar számára is nélkülözhetet- tenyésztéssel és 971 levente termelt
magunk voltunk.
A levente
— A hazaszeretetrőlI _ felelte ma- len. A selyemtenyésztési miniszteri önállóan selyemgubót
(A Délmagyarország munkatársától)
ga a ravasz nőktől ellesett merészség- meghatalmazott előterjesztésére a tenyésztések eredménye 19.790.60 kg,
gel. Jegyezze meg magának, bojrv én vallás- és közoktatásügyi, valamint slyemgubó volt, 59.784.45 pengő ér- A szegedi rendőrség még folytatja K
nyomozást azoknak a lopásoknak a*
honleány vagyok
a honvédelmi
minisztérium ez év tékben.
ügyében, amelyeket a mult hét eayet— Ez feltétlenül «zep dolog és meg tavaszán felhívta az iskolás, illetve
Az iskolásgyermekele és levente- len éjszakáján követtek el egyelőre
is jegyzem, — válaszoltam hidegen.
leventeifjuságot,
hogy
a fontos ifjak tehát összesen 67-771.85 kg. seismeretlen tettesek az elsötétítés idej«
Maga azonban megint ugy nézett
hadianyagtermelést
jelentő selyem- lyemgubót
termeltek
.
és
ezért
alatt.
A rendőrség már nyomában van
rám, hogy hamarosan felmelegedtem,
mikor i s . . . eh, el akarom felelteni tenyésztésben vegyen részt. E felhí- 206.175.90 pengő beváltási árat kap-a tolvajoknak, akikre, ha rendőrkézre
kerülnek, a rögtönitélö biróság ítélete
vások rendkivül szép eredménnyel tak;
azokat a pillanatokat.
Az ifjúság által termelt 67.774.85 vár. Csütörtökön ujabb négy elsötétiVasárnap azonban a boszorkánya jártak.
Az
országos
selyemtenyésztési kg. selyemgubó körülbelül 33 mil- tcs alatt elkövetett lopási ügyben tettüiget tájékán szellőztetem a fejem s
tek panaszt a károsultak.
kit látog ott andalogva? Mert ha maga felügyelőség most közzétett adatai lió 887 ezer 225 selyemhernyó felneKirály
János Csaba-utca
'iK,
nem is vett észre, én nem vagyok vak szerint ez év tavaszán 1126 iskola, velésének az eredménye. Ebben a
és felismertem magát, kedves M. egy illetve osztály folytatott közös te- gubómennyiségben 101 milliárd 661 szám alatti lakásáról ismeretlen tettes 1000 pengő értékű ruhaneműt vitt
főhadnaggyal.
nyésztést és 3457
iskolásgyermek millió 675 ezeí méter, vagyis 101 el az éjszaka. N a g y Gy. István PU?
Ez már sok, elég volt az ámítás- vállalkozott önállóan
selyemhernyó millió 661 ezer 675 kilométer selyem- lich Kálmán-utca 19. szám alatti k e
ból, bncsuzzunk. Legyen olyan holdog,
nevelésére. Az iskolai tenyésztések szál van, amely 2541-szer érné körül reskedőnek a Boldogasszony-sngántt
amilyen boldogtalan én vagyok,..
Érdekes 38. szám alatti üzlete mellett leró
— . . . N a , mit szól bácsi hozzá,mit eredménye 17MIJ25 kg. selyemgubó az egyenlítőnél a földet
volt
s
ezért
146.39L54
pengő
vételmég
az
is,
hogy
ha
ezt
a
fonalat raktárából 12 kiló szilvalekvárt és
esináljak ezzel a szerencsétlennel?—
mintegy 60 pengő értékű italárut lopkérdezte M. és ugy nézett rám. de árat fizetett ki az állam. A Levente mind ejtőernyő készítésére használ- tak el az éjjel ismeretlen tettesek".
Gazdaságú
Szövetkezések
Központagyi
nák fel, mintegy 2259 ejtőernyőt le- T e r h e s István Bihari-utca 34. szára
_ Mit hűtlenkedsz? — tettem fel jának támogatásával megszervezett het belőle előállítani.
alatti lakos lakatlan ndvari szobáKM ellenkérdést. Ha ilyen pülangólerjába álkulccsal hatolt be a tolvaj £s
mészeted van, hagyd a szegény fiút
két férfitélikabátot, két pár cipőt és
békében.
két selyemkendőt lopott el. A detektí— Igen ám, <fe tetszett olvasni a
vek megabálták a tettes lábnyomát,
ebből megállapították, hogy a tolvaj
levelében, hogy alá van már irva a
kinevezése.
(A lfeliuagyarország wuiikatarsaiolj tézet nevével, ezért az intézet' a gyógy- bakanesot viselt, amelynek talpából
— ,Szóval ragaszkodsz hozzá?
ióbb szegedi gyógyszerésznek
az szerész kérésére azonnal értesítette a egy bakancsszeg hiányzott. A szom— Mit csináljak? Muszáj.
Utóbbi időben ieituut, bogy nagymér- rendőrséget a felfedezésről. Perceken szédházból az éjszaka folyamán eltűnt
— Akkor meséld el neki, hogy vég- tékben megszaporodtak a morfium- belül a gyógyszertárban termett egy egy kövér liba, az udvaron itt is
letes tévedésben van. mert a karpa- receptek. Még feltűnőbb volt az, bogy detektív, aki az orvosságra gyanutia- Ugyanazt a szeghijjas bakancsnyomot
szománvos cimzetes őrmester, meg a a morfiumos orvosságokat az cgynt nul várakozó fiatalembert előállította találták a detektívek, kétségtelen tefőhadnagy voltaképpen egy és ugyan- nyilvános szegedi gyógyintézet hiva- a kapitányságra. Itt kiderült, ami már hát, hogv miBdkét tolvajlást ugyanaz
azon személv. A múltkori alkalommal talos vényblaukcttájan rendelik. Far előrelátható volt, hogy a kopottkülse- a személv követte el.
felületesen hallgattad előadását a ha- nappal ezelőtt a Megváltó-gyógyszer- jü siüedernek semmi köze nincs a reA csütörtöki nap folyamán még tozaszeretetről. abban akart most meg- tárban egy fiatalkorú suhanc jelent- cepthez és csupán felfogadták a recept vábbi lopást jelentette ka rendőrséerősíteni
kezett ugyanannak a gyógyintézetnek megcsiná Itatására.
gen: F a r k a s Lászlóné Etelkasor 13.
— igen ám, de nem fogja elhinni, á receptjével, nagymennyiségű morA fiatalember pontos személyíe- szám alatti lakásáról világos nappal
nogy őrmesterből egyszerre főhadnagy fiumot tartalmazó orvosságért. Annak irást adott megbízójáról és megjelölte ismeretlen tettes 1000 pengőt érti
ellenére, hogy a veny szabályszerűen a helyet is, ahol az illető az "orvos- aranyékszert elemelt. T o p c s o v Pélesz valaki!
_ Fiam, ha ügyes vagv és nagyon le volt bélyegezve és orvosi szaksze- ságra várakozott. A detektívek az igy ter ószentiváni földműves kocsijáró!,
akarod, akkor elhiszi. Végtére hábo- rűséggel volt kiállítva, a gyógysze- szerzett adatok alapján megtalálták a mialatt Szeged felé hajtatott, leloptak"
rúban élűnk, amikor semmi sem lehe- rész gyanút fogott és telefonon meg- megbizót, akiről kiderült, hogy egy egy 200 pengő értékű rövid prémes
kérdezte a kiállító intézetet, bogy va- vidéki orvos. Kihallgatása során az télikabátot.
tetlen. ezt neki is meg kell értenie.
lóban kiadták-e a receptet, A válasz illető beismerte, hogy ő irta a recepA rendőrség valamennyi
lopás
az volt, hogy sem ezt, sem pedig az tet, az orvosságot saját céljaira akar- üavében fotviaRs a nvomorást.
előző napokban tJeküldött három má- ta használni, azonban azt határozotsik receptet nem ők adták ki, morfin- tan tagadta, hogy a « előad receptek is
Előfizetőink navt
mos orvosságot egyetlen intézeti or- tőle származnának. Az Íráspróba ifíiISTENTISZTELET
zolta
az
orvos
állítását,
kiderült,
hogy
vos nem rendelt, ilyenre már boszszabb idő óta nem is volt szükségük. a többi recept más kéztől származik.
mindennap cserélhetni!; Könyvet g
Igy az első pillanatban nyüvanvaA rendőrségen széleskörű nyomop é n t e k este 4 órakor. 10 lett, hogy visszaélés történt az in- zás indult a titokzatos reoeptfrók s*e- PÉLSt 40\ A ItoRgZAU KölcaonkőKjcfl.
tárában.
Hogtjaii kell cioserieszfenl a h a d i s e g e i u i r á n t i

kérelmeket

Sikerrel folyik a magyar ifjúság
nyersanyagcsatája

Ujabb né^y betöréses lopás
az elsötétítés alatt

Morfinista receptcsalólcat lepleztek le

a zsinagógában
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PBCMA'GYA RORSZAG
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A művészet a német hadsereg szolgálatában

— Egyévi börtönre ftétte * O M t a
tolvaj cigányasszonyt A szegedi tőrvényszék kétévi fegyházra Ítélte Rostás Virág 44 éves cigányasszonyt, aki
augusztus elején meglopa Gőntér Gábor szegedi asztalosmestert és amikor
tettenérték, részegnek tetette magát,
hogy megmenekedjék a bünetőjogi fo*
(A Délmagyarország
munkatársá- lelősségtől. A tábla most az elsőfokn
tól) A mult esztendőben nagy fel- ítéletet megváltoztatta és egyévi börtűnést keltett Szegeden aa a teme- tönre Ítélte a tolvaj cigányasszonyt,
tés, amelyről kiderült, hogy a ko— Az Osztálysorsjáték III. húzása
porsóban a holttest
helyett kö- és szombaton, december 12-én kezdődik.
tégladarabokat hantoltak el egyházi A Pető-Bankház ezúton kéri igen tiszszertartás
mellett.
A
megindult telt ügyfeleit, hogy sorjegyeik árát
vizsgálat kiderítette, hogy a köz- a bnzás megkezdése előtt rendezni
kórházban elhnnyt Talpai Mihály- szíveskedjenek.
323
nénak egyik ismerőse Hegedűs BéPőrére vetkőztetett egy tolvajnő
la temetkezési vállalkozónál az el- egy kisleányt. A rendőrségen bejelenhnnyt utolsó akarata szerint meg- tették, hogy csütörtök délelőtt egy
rendelte a temetést, a költségeket magas, fiatal szőke nő a rókusi temelőre ki ie fizette, azonban a lezárt plomba becsalta Becski Zsuzsanna •
koporsót holttest nélkül tégladara- éves kisleányt és ott teljesen levetbokkal megrakva temették el a kőztetve, egy szál ingben otthagyta. A
lelketlen fosztogató kilétének feldeDugonics-temetőben,
rítésére a rendőrség a legnagyobb
A törvényszék
elsőfokon hozott eréllyel megindította
a nyomozást.
Ítéletében bűnösnek mondotta ki a Valószínűnek látszik, hogy ez a nő
temetkezési vállakozót és hathónapi azonos azzal, aki az elmúlt betekben
börtönre, valamint 500 pengő pénz- az utcán szólongatta meg az iskolából
büntetésre Ítélte, két alkalmazottját, jövő apró kisleányokat és külónfél*
Hajnal Ferencet és Kaliezka Józse- Ígéretekkel elcsalta a kabátjaikat.
fet pedig fejenkint 3—3 hónapi
_ A TISZA VÍZÁLLÁSA. A szefogházra Ítélte. Fellebezés folytán
gedi rendőrség révkapitánysága jelentése szerint a Tisza vízállása
r táblához került az ügy, amely az
december 10 én reggel 7 órakor
elsőfokn bíróság Ítéletét megsem—119 cm, a levegő hőmérséklet*
misítve, n j tárgyalásra Utasította a
+ 1 f"k Crlzins volt.
törvényszéket,
A másodszori tárgyalás eredményeképen a törvény- >
szék Hegedűs Bélát a vád- és következményei alól fölmentette, Hajnalt 100, Kaliezkát pedig 50 pengő S
Z Í N H Á Z
pénzbüntetéssel sújtotta. A tábla {
Elemy-tauácsa
csütörtökön foglal-!
kozott ismét az üggyel és a törvény- j
A színházi iroda közleményei
szék ítéletét ismét
megsemmisítve,
HETI MŰSOR:
ugy határozott, hogy visszaküldi, az
Péntek
este:
Bolond
Asrayué
iratokat a törvényszékhez ujabb el(Tisztviselői bérlet).
járás lefolytatása
céljából.
Szombat délután: Bolond A®vayn4
(Ifjúsági előadás. Mérsékelt helyárak).
Szombat este: Bolond Asvayné.
Használt magyar és keleti
Vasárnap
jjélután:
Luxemburg
grófja (Madarász László felléptével
Mérsékelt helyárak).
magas áron veszek
Vasárnap este: Donna Diana.
MODERN KÉPSZALON Hétfőn este: Éva (Madarász László
felléptével. Munkáselőadás),
KIGYÓ-UTCA 1. SZ.

Másodszor is megsemmisítette a tábla az elsőfoka
ítéletet a balottnélkfili
Dr. Balás-Piry László előadása
(A Délmagyarország munkatársától)
temetés ügyében

Az Egyetem Barátai Egyesületének
szabadegyetemi
előadássorozatában
csütörtök
délután
dr. B a l á s - P i r y
Szegedi u t m u t a t ó
László, a Szépművészeti
Muzeum
A Somogyi - könyvtárban ét
u igazgató-őre tartott rendkívül érdekes
(egyetemi könyvtárban vasárnap és
előadást
>A művészet a német hadünnepnap kivételével könyvtárszolsereg szolgálatában* cimmel.
gálat
— Ma Németországban az élet va' i A Városi Mncenm eréas évben lamennyi területét átszövi és átitatja
> nyitva.
a salaktól megtisztult uj művészeti
•
Szolgálaton gyógyszertárak: Bar- szellemiség — mondotta az előadó. —
f e«ay Károly Tisza Lajos-körut 33,
Nemcsak reprezentatív középitkezéBulcsn Barna Kálvária-tér 7, dr.
seknél, vagy a palotákban jelenik meg,
Lobi Imre Gróf Klebelsberg-tér 4,
Moldván Lajos Újszeged, Vedres-nt- hanem felkeresi a szépség ntán váea 1, Selmecri Béla Somogyi-telep gyó polgári otthonokat és a nép egyszerű házait is.
I X . n. 489.
A művészet megjelent a hadseregVárosi Színház: A S o l o n d A s - nél is. A fegyverek kezelése mellett
vayné.
ránevelik a katonákat a műalkotásoMozik m i som: Belvárosi Mozi: kon keresztül a magasabb lét szépséN i n o ee k a , Korzó Mozi: P é r f i geire. Nem elégednek meg azzal, hogy
h ü s é g, Széchenyi Mozi: E í r a s zcsak a testüket erősítsék, hanem arra
szony.visszanéz.
|
törekszenek, hogy lélekben is neme—OOO—
sebb eroberipusekat faragjanak. Az
ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETT? ESTE újonnan épült parancsnokságok, laklegkiválóbb
B - K O B „ » V É G E R E G G E L , ® Ó R A K O R , tanyák és kaszárnyák a
építészet tervei alapján készülnek,
—-©0°—
amelyeknél a katonai
szempontok
b
— Bizottsági ülések' * városházán, mellett, nagymértékben érvényesül a
fcsütörtök délelőtt l í órai kezdettel dr, művészeti szellem is. Mint ahogy a
ÍFálfy József polgármester elnökletéháborúban a különböző fegyvernemek
ivel ülést tartott a dómtéri telektömb
összedolgozásával harcolják ki az
kisajátítása ügyében összeállított bigottság. Az ülésen különböző kisajá- egyes frontokon a győzelmeket, ngvantítási ügyeket tárgyaltak meg. Dél- ugy a hadsereg otthonainál is az épíBtán 5 órakor a kórházbizottság ült tészek, szobrászok', festők és iparműjössze a városházán a közkörház fo- vészek együttes munkásságával igyeSyamatban levő ügyeinek letárgyalá- keznek a célszerűség mellett a művéisára. Ma délelőtt 11 órakor a nra- szi szempontokat is érvényre Juttatni.
beumbizottsáig, 12 órakor pedig
a Az nj épületek belső kiképzésének
jszinügyi bizottság tart ölést a város- szépségét freskókkal, mozaikokkal foházán. A pénzügyi bizottság hétfőn kozzák. A legkiválóbb szobrászművé•délután 5 órakor ül össze a költség- szek alkotásait helvezik el a kaszárvetési javaslat letárgyalására, kedden nyákban és a legeldugottabb falvakVét után 4 órakor pedig a közigazga- ban levő laktanyákban, hogy ezeken
tási bizottság tartja meg szokásos keresztül testi és szellemi nemesedésre sarkalják a katonaságot. A faljhavi ütését.
— A légvédelmi tüzérség szerepe a képek' témái igen gyakran nem hábotogoltalomban. Az Egyetemet és Főis- rús tárgyúak", hanem a polgári életből
kolát Végzett Magyar Nők Egyesüle- vett jelenetek. Ezeknek a képeknek az
tének szegedi csoportja rendezésében a feladata, hogy a katonákban fenn•december 12-én, szombaton délután 6 tartsa azt a tudatot, hogv a katonástórakor a Szukováthy-téri egyetemi kodás mellett van egy más életük is,
(épület auditórium maximumában Ju- a polgári élet
A művészt teháf bekerült a nemhász István, a »Gamma« R t vezérigazgatója >A légvédelmi tüzérség szere- zet fegyvertárába és ahogyan a tan—oO<>—
pe a légoltalomban * cimmel vetitett- kok', a repülőgépek, csatahajók és a
feépes előadást tart Az előadásra a be. többi fegyver megsokszorozzák az emAlsóközpont a Magyar VöröskeMa este tisztviselőbérletben kerül
ber harci erejét, ugvanugv a, művé- resztért. Alsóközpouton a Vöröske- szinre az óriási sikert aratott Botond
Jépés dijtalan.
„ üzenet Oroszországból. 'A 202/25. szei is erősíti és megsokszorozza a | reszt céljaira a következő adományok Asvayné, a címszerepben Somlay Júlazámn tábori postáról a Délmagyar- lélek küzdő képességét, fokozza a faji I folytak be: ökrös György 1.—, Kiss liával. A Bolond Asvayné szombaton
ország utján üdvözlik
feleségeiket, és nemzeti öntudatot, felhívja a figyel- I Bodri György —.50, Németh Lajos 1—, este és kedden este bérletszünetben
szüleiket gyermekeiket, összes roko- met a lét magasabb hivatására, fris- , Németh Szilveszter 1—, Németh Fálné • kerül előadásra. Jegyekről ajánlatos
naikat és ismerőseiket s kivannak síti a küzdelemben fáradt idegeket és 1.—, Széli Imre 2.—, Vecsernyés Ist- jelőre gondoskodni.
boldog karácsonyi és újévi ünnepeket: erősiti az emberekben az életigenlés ván 1 , id. Bata András —.50, iíj.
Szombaton délután ifjúsági előDomonkos János tizedes, Szabó Lász- vágyát.
Bata András —.50, özv. Bata Mátyás- adásban A bolond Asvayné. Jegyeket
Ezek a magasrendű szempontok né 1—, Szél Lajos 1.—, Lajos István j szombaton reggeltől árusítja a pénzitó tizedes, Bárdos Zsigmond, Kocsis
István bonvéd, Zsigmond Ferenc őr- hívják életre az nj német katonai épít- 1 , Szél Imre 1.—, Szélpál Géza 1—, tár.
vezető, Tasnádi Mihály honvéd, Rózsa kezések művészi formáját.
Ábrahám F. István 1.—, Ábrahám F.
Vasárnap két előadás. Délután 8
Az előadást H a l a s y-N a g y .tó- József 2 , Ladányi Ferenc 1—, ÁrokMihály honvéd, Börcsök István hon
órakor
közkívánatra megismétli
a
véd, Vincze Pál őrvezető, Tápai An- zsef üléselnök köszönte meg az elő- szállási István 2.—, Vőneki Antal 1.—,
színház Madarász László felléptével a
drás bon véd, Szélt Sándor honvéd. — adónak.
{Vőneki Mihály 1.—, Vőneki István 1.50, Luxemburg grófja előadását. A nagy
•—OQO—
!A 131/18. számú tábori postáról MurVőneki Imre 1—, Dobó Mihály l . _ , érdeklődésre való tekintettet jegyekről
vai Menyhért bonvéd üzeni édesapjá— Hatósági légoltalmi szolgálaté. Szalma István 1' > Szűcs József 2.—, ajánlatos előre gondoskodni.
nak, bogy nagyon sokat gondol rá és Sok térítési dijai. A hatósági légoltal- Csata János 2.—, Csala Géza 1.—,
Vasárnap este Moreto háromfelvonagyon szeretné már látni. Minden es- mi szolgálatosok térítési dijait decem- Nagygyörgy János 2.—, özv. Tóth Játe imádkozik a mielőbbi viszontlá- ber 13-án délelőtt 9—12 óráig fizeti nosné —.50, Varga József 1.—, Fülöp násos nagyszerű zenés vígjátéka, a
tásért — Ugyancsak a 131/18, számú ki a tüzoltófőparancsnokság a tűzoltó- Imre 2—, Horváth Imre 2.— pengő, Donna Diana van műsoron, amelyben
tábori postáról üzeni Kovács István laktanyában. Ezalkalommal csak a Horváth Ferenc 1 párna, 1 huzat, 1 ks a főszerepet Radnóthy Éva játsza.
őrvezető menyasszonyának, szüleinek szeptember havi téritési dijak kerülbab, Bezdán István 10 kg burgonya.
Hétfőn este munkáselőadás keretéés testvéreinek, bogy egészséges, a nek kifizetésre. Légoltalmi és szeRózsa Imre 1.—, özv Börcsök Ferenc ben az Éva kerül előadásra, Madacsomagot megkapta és nagyon örült
mélyazonossági igazolványát minden- né 1;—, Császár József 1.—, Szűcs Pá! rász László felléptével. A színház
p.eki. Boldog karácsonyi ünnepet kíki hozza magával.
1 kg liszt, 1 kg bab és 2—, Szüts Já igazgatósága felkéri az egyes gyárak
ván mindnyájuknak.
_ Kéthónapi fogházra ítélte a táb- nos 2 kg liszt. 1 kg bab, Kovács An- vezetőit, hogy összeirt jegyigénylé— Beszállították a szegedi ügyész- la a földművest, aki nem szolgáltatta tal 2 kg, burgonya, 1 kg bab, Nagygé- seiket a színház felső irodájába beadségre a csanádpalotai pénzhamisítót. be a szemes tengerit. Az újvidéki tör- czi Szilveszter 10 kg burgonya, özv ni szíveskedjenek.
Megírtuk, hogy a csanádpalotai csend- vényszék 200 pengő pénzbüntetésre Ábrahám Antalné 1 csomag toll, özv.
A vasárnap délelőtti
kívánságőrség hosszabb nyomozás ntná lelep- Ítélte Bencsi Mihály 34 éves pirosi Ábrahám Istvánné 1 kg liszt. 2 kg burlezett egv pénzhamisítót, aki a meg- földművest közszükségleti cikk jogel- gonya, 1 kg bab, Németh Gyula 4—, hangversenyt a rádió a közbejött techtévesztésig tökéletes hamis kétpengő- lenes elvonásáért, mert a
vámőrtés Németh István 5 kg burgonya és 2,—, ; nikai okok miatt nem tudja közvetísöket hozott forgalomba. Megállapí- fejében kapott 413 kiló szemes tenge- Kiss Tstván 2.—, özv. Csala Troréné teni. Az előadásra csak karzati ülőtást nyert, hogv a szegedi származású rit mázsánkint 24 pengőért eladta egv 3—, Kiss István 2.—. Tóth István 1 _ , és állóhely kapható.
pénzhamisító eddig mintegy 8000 ha- ismeretlennek és nein vezetett kiőr- özv. Király Sándorné 14 kg burgonva,
A bérlök figyelmébe! A szinhái
mis kétpengőst hozott forgalomba. A lési könyvet sem. Fellebbezés folytán 1 kg bab Rozsnvai János 2.—. Ábra- igazgatósága felkéri azokat az igen
ésanárlpalotai csendőrség Szeles Mar- csütörtökön tágryalta az ügyet a sze- hám István 10 kg burgonya. Masa tisztelt bérlőket, akik még esedékes
icelt, a nagystílű pénzhamisítót csü- gedi tábla ElenJy-tanácsa és Bencsi Imre 5.— özv. Farkas Vincéné 2.—. részleteiket nem fizették be, azt befitörtökön
beszállította
a
szegedi büntetését kéthónapi fogházra változ- Biezók János 1 kg bab és 2.—, Farkas zetni szíveskedjenek a szinbáz titkári
tatta.
Laios 1 — nengő.
^tevészség fogházába.
irodájában.

perzsa szőnyegeket

a

1

1
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[A Détmagyavovsxág
4B43* évre szótő
naptárát
minden
előfizetőnk
teljesen ingyen
kapja,
még a kézbesítésévé
sem kelt fizeink
MM ax
előfizetéssel
nincs hátralékban,
vagy aki decembertől
előfizetőink
táborába
tép, az is
ingyen kapja meg a Déimagyarország
4942.
évre szóló
naptárát.

L>ELM A G Y A R O R S Z A G
Péntek,
1942. december
11.

W
f

télben. Kerényi Béia, aa UTG titkára
a
leghatározottabban
mcgaáfoUa,
hogy Burkus ei akar menni a ZTK-ba,
hasonlóan cáfolja a távozási híreket
a Szeged vezetősége is. Egyébként is
BUDAPEST L
valószínűtlen Burkusnak
Zomborban
1.40: Ű « n az otthon. A Vöröskevaló szereplése, mert a ZTK ugyanreszt bajtársi rádiószolgálata, ti40:
abban az osztályban játszik, amelyben
Ébresztő, torna. 7: Hirek, közleméaz UTC, márpedig egy bajnokságért
nyek, reggeli zene. 10: Hirek. 10.15:
két csapatban a szabályok szerint
Könnyű zene. 11.10: Nemzetközi viznem lehet küzdeni Az UTC csütörtöjelzöszolgálat 11.15: Steller Mária
kön edzőmérkőzést játszott. Erre az
énekel. 11.40: Korszerű táplálkozás.
edzésre szűkség volt, mert könnyen
Dr. Müllerné Mikes Margit előadása.
megtörténhet a bácsalmási mérkőzés
Felolvasás. 12: Harangszó. Fohász.
ujrajátszása,
Himnusz. 12.10: A Budapest Honvéd
Néhány szó az őszi bajnoki idényről
X A szegedi alosztály utolsó őszi
őrzászlóalj zenekara. Vezényel Pongbajnoki mérkőzése. Vasárnap játszák
és a Szeged vasárnapi újvidéki kupamérkőzéséről le a szegedi alosztály utolsó bajnoki
rác* Géza. 12.10: Hirek. 120: Időjelzés, vízállásjelentés. 1.30: Honvédeink
ifjúVége a bajnoki futballidénynek és ged -ügyvezető-elnöke nyilatkozott és mérkőzését, a Rákóczi—HTVE
üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rásági találkozót, amelyre délután fél 2
ezeket mondta:
ilyenkor
nem
árt,
ha
kissé
visszanédiószolgálata. 2: Toki-Horváth Gyula
—i Amióta átvettem a csapat irá- órakor kerül sor Szőregen.
cigányzenekara muzsikál. 2.30: Hirek. zünk a Szeged munkájának eredméX Nem Virág, hanem Palásti a/,
nyítását,
teljesítményével meg vagyok
nyeire.
A
csütörtöki
számban
közölt
3: Árfolyamhirek, piaci árak, élelmiújvidéki játékvezető. A -Szeged—Újvielégedve,
mert
6
mérkőzésből
4
alkagólstatisztika
már
nagyrészt
magyaszerárak. 320: Chappy-tánezenekara
dék Magyar Kupamérkőzés játék reze
játszik. 3.50: Tündér Ilonavára. Hang- rázattal szolgált a teljesítményre, most lommal győzött. Vesztettünk az Elektőjének személyében változás áJIoit
tromos
ellen
és
az
»ominózns«
Törekcsak
arról
akarunk
szólni,
hogy
megképek Háromszékből. 4.20: Hirek nébe; nem Virág, hanem Palásti bttásmet, román, szlovák és ruszin nyel- lehetünk-e elégedve a tizennegyedik j vés-meccsen kaptunk ki. A csapat
kodik az újvidéki mérkőzésen.
ven. 4.45: Időjelzés, hirek. 8: Magyar hellyel, vagy nem. Egy pillanatig sem j helyzete egyáltalán nem reménytelen,
X Csapatbajnoki
birkozóvéraeny
kétséges
az
a
vélemény,
hogy
a
Sze-.
majd
tavasszal
jövünk
a
gólokkal
és
találmányok jelentősége. Dr. vitéz JóMakón. A Makói LE vasárnap fcerüged
az
idén
bizony
sokkal
gyengéb-ja
győzelmekkel.
zsef Ferenc királyi harcéig előadása.
Szólott az ügyvezető-elnök a va- 1 leti mérkőzést rendez. A küzrieiem
5.10: Hanglemez. 5.20: Gyakorlati ut- ben szerepelt, mint vártuk. Ne is ku-'
elé nagy érdeklődéssel tekintenek —
mirtató hadisegély és hadigondozási tassuk, mi voll ennek az oka, tény, j s árnápi újvidéki Magyar KupamérkőItt emiitjük meg, hogy vasárnap b©
hogy
az
a
csapat,
amelyik
eddig
min-.
ésről
is
és
kijelentette,
mivel
a
séz
kérdésekben. A m. kir. Honvédelmi
:
nyolitják le Budapesten az országos
dig
az
élen
volt,
most
örülhet,
hogy
i
rülések
ném
komolyak,
az
együttes
Minisét ériom közleménye. Felolvassa:
leventebajnoki ökölvivóbajnokságokat,
elkerülhetett
az
utolsó
helyről.
A
csaugyanabban
az
öszsetételben
veszi
fel
Tarnaváry Árpád m. kir. ezredes. 5
< amelyek Zsedényi József testnevelési
ára 50: Sportköriemé nyék. (: Német pat kétségtelenül gyengébb volt, mint a küzdelmet, mint amilyenben a Diós
j tanár vezetésével az V. hadtest együthallgatóinknak. — Für wnsere deut- más években, de óriási balszerencsé- győri legyőzte.
tese is szorítóba lép. — Az első ma— Tekintettel arra — mondta Marschen Hőrer. 0.20: Magyar népmuzsi- vel is játszott, az utolsó mérkőzésen
I gyár leventelabdarugó bajnoki küznem
tudott
megszabadulni
a
már
szinkovics Szilárd —, hogy legutóbb Újfca. Dr. Molnár Tmre, a Zeneművészeti
j delem március 1-én indul meg kieséte
hagyományossá
vált
»pechtől«,
de
vidéken
3:3,
Szegeden
pedig
32
volt
Főiskola tanárának előadása. Közrej si rendszer szerint Az illetékesek
győzött
és
még
hozzá
megérdemelten,
az eredmény az UAC javára, egygólműködik' Csongor István zenekari kí1500 csapat részvételére számítanak.
sérettől. 0.50: Hírek. 7.05: Halló itt jó játékkal. Éppen ezért derűlátóan lal adósok vagyunk a kék-fehéreknek.
nézhetünk
a
tavaszi
idény
elé,
de
viHa ezt áz egy gólt vásárnap berúgRádió Budapest. Rádíóábránd. Assz©
—OOO—
áflitotta és vezényel Zakál Dénes gyázni 'kell, bogy a rajt jó legyen. juk az újvidéki hálóba, akkor megA
s
N
B
m
. osztály á l l á s a
Közreműködik Mikíóssy Irén, Kelly Egy jó rajt önbizalmat ad a Csapat- nyerjük a mérkőzést, de egy tisztessénak
és
akkor
ismét
a
régi
lehet
a
Alföldi-csoport;
ges eldöntetlenéri sem haragudnék...
Anna, Fodor János, üdvardy Tibor.
Szabó STflcWs, Fórrai Miklós kamara piros-fehér tizenegy. Amikor a Sze- A Magyar Kupaszabályok értelmében 1. Ujszegedi TG* 13 10 1 2 54:10 2%
kórusa, az Operah áz zenék ara és a ged teljesítményét bíráljuk, nem sok- eldöntetlen esetén ugyanis ai utazó- 2. Bajai TISE
13 7 3 8 29:18 17
Rádiózenekar. 8.15: Keresztény gyárak kal jobb véleménnyel lehetünk a társ- csapat jut tovább.
3. Bácska SE
13 8 1 4 20:21 17
merthiszen
a háhörn sebesültjeiért. Közvetítés a együttesek szerepléséről,
A piros-fehérek csütörtökön köny- 4. Temerini TG 13 7 3 4 26:30 16
ilyen
változatos,
favoritnélküli
idény
Baross Szövetség székházából. Hang13 5 5 3 26:26 15
nyű edzési gyakorlatokat
végeztek 5. Bezdáni SE
felvétel. 8.30: Reszkárt-rynekar. Vezé- még nemigen volt az NB I. osztály- Pataky Sándor vezetésével.
6. B. MAV
13 « 1 i 37:29 14
ban.
Az
mór
máslapra
tartozik,
hogy
nyel MWTler Károly. 9.40: Hirek. 10
j 7. Zombori SE
13 6 1 0 22:17 13
ez
a
futball
nívójának
az
emelkedéséDjság
még
a
Szegedben
az,
hogy
óra 10: Ma,gy»r nóták Csorba Dezső
8.
MTE
13
* 3 5 37:33 13
cigányzenekara muzsikál, Csaba-Cseh vel, vagv' csökkenésével magyarázha- Tóth Róbert, a piros-fehérek nemrég ' 9 Újvidéki VAK 13 4 5 4 28:25 13
szerződtetett
játékosa
iránt
több
NB
tó.
Annvi
bizonvos.
hogy
most
más
Sándor énekel a Britannia-szállóból
10. Makói AK
13 5 2 fi 28:28 12
t0.5O: A Rádiózenekar műsorából. 11 rendszerű játék folyik a pályán, ré- egyesület érdeklődik, igy a Nagyvárad i 11. Sz. MAV
13 3 3 8 10.82 8
is.
Legalább
ls
erről
szólnak
a
hirek
I
-L-T-I
i—:
!
)
„
T
MOUKL,
KI-OFR
gen
azonban
sokkal
jobb
egyéni
játééra '49- Htre!?
. 12. Zombori TK
13 1 4 7 13:28 8
Hir
van
arról
ls,
hogy
Bognár,
akikosok voltak: akkor labdaművészek
13.
B.
MOVE
13
2 4 7 10:37 8
B U D A P E S T 71
játszottak, ma harcosszellemü futbal- nek Makóra történt távozásából nem 14. Szabadkai SE 13 3 3 8 18:30 7
fi. 40:
Gyorsirótanfolyam.
Tartja listák küzdenek a játéktereken.
lett semmi, most a szegedi I. osztály
Szlabey Géza. 7.05: A Filharmóniai
• A' 2:l-es állásnál félbeszakadt
A bajnoki idény befejezésével kap- őszi bajnoka, a HASE felé orientálóTársaság hangversenyének közvetíté- csolathan Markovics Szilárd, a Sz© dik.
UTC—BSIOVE mérkőzést a bácsalmáse az Operaházból. Közreműködik
slak Javára Írták, Jóllehet egyelőre
Varga Ovi a, Basilides Márta, Rösler
még korántsem biztos ez a határozat,
Endre, Kóréh Endre. Anda Géza és a
mert a Kotránvért a rendezőeavesfilet
Székesfővárosi
Énekkar
*
felelős.

TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezáriat A budapesti értéktőzsde csütörtökön
ls
szilárd volt. Kezdettől zárlatig a kereslet volt erősebb, a részvények tovább emelkedtek. A Kőszén 15.—, a
Bauxit 10—, a Nemzeti Bank és a
Magyar Cukor 8.—, Bírna 6— és a
Salgó 2
pengővel iavitotta meg tegnapi árfolyamát. A tőzsde szilárd
irányzattal, a napi legmagasabb árfolyamokkal zárult
Zürichi devizazárlat, fart* 3.25,
I ON
17.15. Newvork 431.—. Brúszszel 08.25, Milánó 22.66.25, Amszterdam
229.50. Berlin 172.56. Szófia 837 fél,
Bukarest 2.37 fél.
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamat. Szlovák kor. 11.45-1175,
tej 105-2.05. líra 17 40—17.90. svájci
fr—1 -nrr>.. yc fi cvíd kor. 81.70—82 70.
A budapesti terménytőzsdén csekély forgalom mellett az árak vált©
zatlánok.
Csikágóf terménytőzsdezárlni- Btíza
srilárd. Dec. 128 hétnyolcad, máj. 131
egynvrdead—131. jnl 131 ötnyolcad—
132.25. Tengeri tartott. Dec. 87 egvnyolcad. máj. 90.75. jul. 91.75, jnl., 92.5.
Rozs jó! tartótt Dec. 68 hétnyolcad,
mái 74.5. M . 76 ötnyolcad.

A Törekvés kupamérkőzést játszik,
nem jöhet vasárnap Szegedre

Beszélgetés Papp Gyulával, a* őszi bajnokságot nyert
SzYSE intézőjével
Jelentette a Délmagyarország, hogy nül lettünk elsők, négy eldőntetlenünk
a SzVSE vezetősége tárgyalásokba volt, tehát négy pontot adtunk le, a
kezdett a Törekvéssel, hogy az NB L legjobban fáj a HTVE-vel szembeni
osztályú együttes vasárnapi szegedi eldöntetlen eredményünk. Mindenesetvendégjátékát megvalósítsa. A tár-! re nem szabad elfelejteni, alig volt
gyaiások legjobb mederben haladtak, mérkőzés, hogy ne tartalékosan állközben azonban kiderült, hogy a kő junk ki. Tavasszal majd mindent el
bányai csapat nem tehetne eieget a követünk, hogy visszakerüljön ns NB.
meghívásnak,
mert
vasárnap
a I. osztályba, éppen ezért a munkát
BSzKRT ellen, magyar
knpameccs már karácsony után megkezdjük a
van. Tlyen körülmények közölt nem tornateremben.
nem lehet semmi á vasárnapra terve—oo—
zett SaVSE—Törekvés találkozóból és
X A JT tanáeefiléae. Az országos
vasutascsapat vezetősége nem tehetett
mást. mtnt szabadságolta a játékos© JT vasárnap tanácsülést tart Budapesten. Az alföldi kerületet az ütésen R©
kat. ,
ményffy Gyula főtitkár képviseli ÉrA SzVSE őszi
teljesítményével dekes az a hir, amely arról szól, hogy
mindenki elégedett tehet, hiszen vere a jövőidényben titkos lesz a játékveség nélkül lett a Zrinyi-csoport idei zetőküldés. Ha ezt megvalósítsák, akbajnoka és remélni lehet, jövőre vi- kor a mérkőző felek csak a játék
szont látjuk az I. osztályban.
előtt tudják majd meg, ki a mérkőzés— Általánosságban meg vagyok vezető.'
elégedve a csapat munkájával, —
mondotta Papp Gyula intéző, bár ha
X 8ze»e<iS' futballisták «a * Zomminden meccsen ugy küzdenek a fiuk, bori TK. Az a ' hir, hogy Burkus
rrint Ujverbáczon, vagy legutóbb Bu- (UTC), Ábrahám és.Ráfkuv (Széged)
dapesten, akkor.a három vidéki mér-i Zoinbor felé orientálódik; rrigy. iriégkőzést ie megnyertük volna. Vereti© lenetést keltett a jalakosofc egyeskte-

Zsirkíosztás

Szeged város közellátási hivatala
4971—1942. k, é. szám alatt a követkeaő hirdetményt tette közzé:
December 11-től december 20 ijf
terjedő időre a 44-es számú zsirjej!
kerül beváltásra és pedig szelvényen kint 15 dkg zsir, vagy báj, vagy 18 d!. s?
zsírnak való szalonna.
Tájékozása közlöm, hogy a zsirjegy 44. sz.. szelvénye 30 darab zsiradékváltójegyre cserélhető be.
Szeged, 1942 december 10.
PNL-RÁRMESTPR.

a. kir. város közellátási
hivatala
ad. 4890—1948. k. é. szám

Hirdetmény

A m. kir. m i n i s z t é r i u m

5730—1942.

M. E. számú rendelete alapján felhívom az összes beszolgáltatásra kőt©
lezetteket, hogy a fenti szánra hirdetményemben már közzé tett Hombárbizományosokon kivül a kenyérgab©
na, árpa és köles átvétele történhet
még Bokor Géza Várostanya vasúti
állomáson és Tisza-malom Szeged
Vám tér.
Szeged, 11*14,
faaz^ar^lR^
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MANZONI)

.hető formában

megirt

tudományos

lonuacalr
munkák. Nincs Európának
egyetlen
J»gyes»K
[országa, ahol Colerus könyveit el ne
K«nderfcífcís*lí6,
MtéUrtfi
Manzoni müve az olasz irodalom kapkodnák. Magyarországon az >Egybüszkesége. A legnagyobb olasz
re- szeregytöl az integrálig* 22.000, »A
MT*r ta mechonlkftl h á l ó g y á í
génynek nevezik, a XVll-ik század ponttól a négy dimenzióig* 8000 péi- M E G E O , A r * d i
utca 4 . n h
olasz életének és történelmének hősi dányban jeleut meg. Korántsem maeposza. Megjelenése óta kétszáznál gvarázható meg ez a nagy érdeklődés
több kiadást ért meg magyarul
is jpusztán a tömegek tudományszomjámeg, egymást követő sorozatban. Tb»»
THURZÓ GÁBOR:
majdnera száz éve, hogy megjelent s jvai, sem azzal, hogy a mai mechaniles, Pythagoras, Eukiides,
Archimeazóta minden évtizednek megvolt
zált világban mindenkit érdekel a szá des, Apollonios nevei, majd az ara*
Az árnyak völgyében
maga Manzoni kiadása.
molás művészete. Colerusban, a kitű- bok, az ujabb korban Leonardo da
Á regény a kisemberek világának nő matematikusban, a tehetséges i r ó Pisa, Oresmei, Vieta, Burgi, DescarThurzó Gábor A fiatal irónemzedéknck egyik legismertebb és legte- története; Lucia és Reriso szerelmét, megtalálta mondanivalója szániára a tes, Leibnitz, Poncelct, Gauss, Biehetségesebb tagja. Minden irása ko- jegyességüket mondja el boldog há- legmegfelelőbb formát. Nagy sikeré- mann jelzik a matematika tudományának történetében azt az utat, amelyen
moly tartalmat, művészi formát és azasságkötésükig. De a háttérben fel- nek ez a titka.
Uj müvében, Pvtbagorastól Hilber- uj müvében végigvezeti az olvasót. S
valóságos életnek mindig olyan ké- támad az egész XVll-ik századi törmindazt, ez az ut élvezetes, tanulságos és szópét mutatja be, amelynek láttán a z ténelmi Olaszország. Az északolasz- tig, mintegy összefoglalja
olvasó meglepődik, hiszen
nap-nap országi spanyol uralom, a milanói amit előző két munkájában nyújtott rakoztató.
története Megmutatja, hogyan jött iétre, ki te
ntán előtte volt a kép s mégsem vet- éhinség, a gyilkos pestis
Pythagorastól Hilbertig, ahogy m »
te észre. Sajátságosan finomodott ér- Don Rodrigo, a Névtelen, a lovagvi- rcmtelte meg mindazt, ami az Egy- , g a Colerus irja >a közönség még szózékkel rendelkezik Thurzó, mikor a lág sok érdekes egyénisége s az egy- szeregvtől az integrálig, a matematika tíesebb rétegeihez fordul*. A mü önlélek mélyebb rétegeibe száll le s azt ház képviselői. De megjelenik az ol- és a Ponttól a négy dimenzióig, a'magában is zárt egész, de segitőtársmutatja be remek irásmilvészetébcn. vasó előtt a falusi élet nem egy jel- geometria tudományát alkotja. Szinte I ként áll két elődje mellett,
A fenti könyvek a Franklin-Társ*
Az árnyak völgyében cimü u j re- legzetes alakja is, mindenekelőtt Ág- azt mondhatnók, a legművészibb tudo- I
regénvét
irja l a f kiadásában Jelentek meg.
génye egy idős házaspár életét mutat- nese, Lucia anyja, az önfeláldozó ka- mány, a matematika
ja be, akiket váratlanul súlyos csa- pucinusok, a félénk plébános. A széregényt léptenpás ér. Elvesztik egyetlen gyermekü- lesen megalapozott
nyomon
érdekes
epizódok
tarkítják,
ket, de annyira szerették ezt a flut,
hogy nem akarják tudomásul
venni, e2ek között is kiemelkedik Gertrude,
hercegnő
hogy meghalt. A képzelődés és rög- az apácának kényszeritett
tragikus
története.
eszme formájában az elveszített gyerváros legszebb récrén: Bognársegédet állandó
mek tovább is közöttük él s ez az Don Rodrigo szemet vet Renso jenagv
üzlet-e
bérház munkára felveszek. —
Derkács János. Attilaöregek életét gyakran összeütközésbe gyesére, Luciára, a Névtelennel elrakornforto?
taVáenkknl
hozza a külvilággal. Lassan ráeszmél- boltatja s csak sok bonyodalom után
onnn v h/rjöv w o e o P u. 12.
lesznek
egymásé
a
jegyesek.
A
jóság,
nek, hogy csak ketten maradtak az
Belváros!
Adómentes
háromemeletes
bérház Gyermekek mellé neveéletben, forrón szeretett gyermekük a szeretet s mindenekelőtt a vállá- '
s másnapi
sosság
ömlik
ei
az
egész
regényen.
A
|
komfortos
lakásokkai lőnő vagy jobb leány1
n-.eghalt és most már csak azt az időt
mü pompás szerkezete, nyugodt elbe-j
számára
11.000 P jöv 200 000 p
felvételik. Valéria tér
várják, hogy ők is meghalnak és Isemberi böl-!
Belvárosi bérház 9 3 4, Engi.
mét együtt lesznek mind a hárman. Az szélő hangja, sugárzó
4 szobás komfortos laelső piilanartra sajátságosnak
tűnik csessége, erkölcsi megerősödést nyújkásokkal. nagy
Ipari Ügyes
tanak
s
az
örök
könyvek
közé
emelik
j
hölgyfodrásafel ez a mese, de a regényben az iró
mukatermekkel.
raktá
segédleányt ió fizetésa lélekábrázolásnak olyan reális esz- az olasz irodalomnak ezt a remekrokkal. pincékkel 275 sel felveszek. — Elit
közeit használja, a történetet annyira müvét.
ezer P. Gazdálkodásra hölgvfodrász,
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valóságszerüvé teszi, hogy együttérIkalmas " I családi hrtiá M. u 2.
2
jizohás.
előszobás,
küzfink a szenvedő szülőkkel. Csak az
NÉMETH LÁSZLÓ:
M M W M W M ,
lön istálló színek, nacv
egész kivételes tehetségnek
adatott
Alsóvárosi búcsú
kerttel, köve? útnál 14
meg az a képesség, hogy a léleknek
ezer P. Eladó szántóAz Utolsó kísérlet cimü regénycikíreket az egészen ritka
rezdüléseit
földek: 3—3 holdas par- ^ L E F E O .
megfogja s ami még ennél is több. lus második része az Alsóvárosi búcellák. sándorfalvi, alMindenest jo bizonyít*
művészi módon meg is örökítse. Thur- csú. Az első rész: Kocsik szeptemh á z i e l k e K . c s a l á d i győi utnái,
Szatymaz,
vánnyal 15-re felveszek
berben,
a
harmadik
rész:
Szerdai
foró Gábor könyvében olyan olvasmánvt
Kettöshalorn
és
kübekt
ts b é r h á z a k , I p a r Kölcsey u. 11, I . em. 4
kapunk, amilyet a tehetségesek kö- gadónap, a negyedik rósz: A másik
határban n. őlenkint 2
mester.
A
regényciklus
olvasottságát
t e l e p e n , szftllft ÉS P 50 fiit Tanyás szán Reggeli órákra bejárózül is esak kevesen irnak.
Németh László egyre jobban növekedő
tóbirtokok: 8 hold szán- nőt
felvesz.
Berliniszántó birtokok
H)()FL—
népszerűségét igazolja, hogy az Alsótó, szöllő tanvával 13 körűt 3, *I.
Rókuson,
dohánygyár- ezer P. 14 hold szántó
városi bucsu most jelenik meg a máGOBINEAÜJ
nál családi ház 3 la- és legelő tanyával 18
sodik kiadásban^ A regényciklus egy
kással. kerttel,
11.0011 ezer P. 20 hold szántó,
falusi ifjú életének története, kora
iUnaitsanc*
P. Felsővároson: Csa- gyümölcsös tanyával 45
gyermekkorától az egyetemi
évekig
ládi ház 1 és 3 szobás ezer P. 80 hold szánttí Eladó 38 női hócsizma.
Gobineau gróf katonának készült, Egy lélek fejlődése, de ugyanakkor
lakással, kerttel 12.560 tanyával ,ártézi vizzei! Ugyanott törzskönyvede korán fecsérelte a katonai élethi- korrajz és társadalomrajz, mit nem
P.
Felsővárosi villa- holdankint 2000 P. 35 zett, nagy gyapjuhozavatást a diplomata pályával. Több pusztán a bravúros irásmüvészet temosnál 4 szohás csalá- hold szántó
tanyával, mu angóra nyulak —
mint negyedszázadot töltött a diplo- remtett meg, hanem ennél
di ház. kerttel 14.500 P. ártézi vizzei holdankint! minden elfogadható ársokkal
mácia szolgálatában,
képessége és több: a tehetség. A ma élő magyar
Alsóvárosi állomáshoz 2500
_
P. 100 hold szántó ért. Szentháromság uthajlamai szerint azonban Írónak szü- irók között a legragyogóbb tehetség
közel adómentes maaas- tanvArel^oidankínT"^ ca 65.
letett és az is volt mindig. Sokfelé kiforrott munkája. Az Alsóvárosi hu^."iT oA l '
^ 35U hold szántó
megfordult, sokat. látott és sokat is csu-ban a regényciklus hőse, J ó Péládi ház 2 szbbás,
Pianino fekete, kitűnő
tanyáTa)
4rté
kuttai
irt. Müvein rajta maradt egyénisége ter, a városba kerül, mint az iskolás
600000
hangú jutányosán eVzi
^
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PSsöllő
birtonyortia. Minden Írásából kiérzik a kiadó. Horváth MihályKS
T Í n t z „ * TJShil k o k : 2 és fél holdas 12 u.
finomult világfi, a fegyelmezett, szé- gyérmek. alig Suhanckorban. Keresi ;
9, fdsz.
—
helyét A város életében, az emberek/ ESM®'
I 1 sTobás e z e r P ' 6 h o , d a s é P ü l o
leslátókörü tudós és a szépet, igazat
tekkek
között, a társadalomban és az iskola-j K s s a l kerttel 25000.
felszereléssel
kereső művész.
vasútnál 65.000 P. — Kihordásra
moslék
ban. Sok csalódás, tévedés, kiábrán
P. Rókuson: Emeletes
van eladó a Hungária
Alkalmi
vételek:
dúlás
az
útjelzők
ebben
keresésa
A Renaissance cimü müve egyike
sarokház, jó forgalmú,
szállóban.
füszeriizlettel. 5 takásm leghíresebb munkájának. A z olasz ben. Tanúi vagyunk a fiatal, érzékeny,
sal 30 000 P Alsóvárolélek
megszégyenüléseiirek,
XIV. és XV. század, a renaissance szá- remegő
Finom leányka
fehérsi állomás
közelében
rad ai kiapadhatatlan kincses bányája vesszőfutásainak, de az örömeinek is.
nemű 8—12-nek eladó.
magasföldszlutes
ház,
F.
M.
Ineatlan
Irodánál
minden írónak, művésznek és tudós- A lélek két arcát mutatja meg Németh
jó kocsmaüzleftel. teke- Horthv M. u. 2. (Kul- Kossuth Lajos sugárut
nak. Könyvtárat irtak már róla, min- László: hogyan lesz az értelmes kó10. T. 2
pálva, kerttel,
fürdő- túrpalotánál)',
dig ujat és mipdig érdekeset, de vala- lyökből felnőtt fiatalember, és hogyan
e?obé« lakással, oineé
mennvi közül kimagaslik
Gobineau alakul át a paraszt úrrá. Nagyszerű
vei 42.000 Nagyipiacnál
könyve páratlan felfogásával s azzal realisztikus képet rajzol az iró a kismapasföldszintes ház 4
a sodró elevenséggel, apiely történel- város társadalmáról. Tanárok, úriés 2 szobás komfortos
kirivó
lakással, pincével 50
. Elvállalnék egy időmi jeleneteiben magával ragad. Pár- asszonyok s a város többi
ezer P
Tisza Lajos- Szépen bútorozott szo- sebb úriembert
vagy
beszédekben, izgalmas drámai helyze- alakjai mindmegannyi remekbekészült
magasfőld- ba teljes ellátással ki- asszonyt teljes edtar-J
tekben irja meg a renaissance törté- tipus a magyar életből, egyben J ó Pé- kőrútnál:
szintes ház.
6 szobás adó. Bocskai utca 4, tásra. <Ápoíónő» jelkeserűségének
netét, öt nagy egyéniség köré csopor- terke szenvedéseinek,
komfortos,
1
' szoba? I. em.
igére.
eltűnő
tosítva a történelem zajló eseményeit. és kiábrándulásának egy-egy
garzon lak'ássaL autoszürke
állomása.
Már ez az öt történelmi név, Savanagarageval, pincével 05
Bevezetett ipari
üzem.
rola, Caesare Borgia, I I . Gyula páAz Alsóvárosi bucsu önmagában is
ezer P.
Főiskolánál:
s-^s*.
| finanszírozó vagy közpa, X. I.eó és Michelangelo életregé- zárt egységet és teljesen befejezett
adómentes
emeletes Forbélysegédet felvesz remüködö társat keres
nyeket jelentenek a körülöttünk moz- regény alkot s a Franklin-Társulat
bérház négv komfortos Borsónyi (Becker), IJj-, >20.000> jeli.cére a ki!ÁKÁ«VT 7ÖC0O P RRT szeged. Vedres u. 2a.
gó érdekes alakok.
nemcsak a Németh
László-rajongók,
adóba
A magyar olvasó hosszn idő után hanem a magyar olvasók nagy táboismét hozzájuthat ehhez a nagyszerű rának' kívánságát teljesiti, mikor máFelelős szerkesztő és felelős kiadói
könyvhöz s még fokozottabb elmélye- sodik kiadásban jelenteti meg ezt a
páratlan
remekmüvet.
B e r e y
G é z a
déssel. nagyobb szeretettel olvashatja,
P«»íek,

n a . december 11.
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mint a mű első kiadását, amely telje—oO°—
sen elfogyott. A Franklin-Társulat
COLERUS:
szép k jállifásban jelentette meg az u j
Pythagorastól Hilbartíg
kiadást, Székely István gondos és élvezetes fordításában, nagyszerű műGolerus nagy népszerűsége legtaláin ellékjiítekke!, amelyek még értéke- lóbban azzal jellemezhető, < hogy müseb teszik' Gobineau kőnvvét
,vei mindenki. számára köpnven ért-
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