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Gyors német harcigépek nappali
villémtámadása London ellen

| fognak" birkózni" » német
védői,
— akiknek most ugyanolyan súlyos
karcokat, kell megvívniuk, miut a
tavalyi télen.

m

Tunisz és Trpolisi

Száz vadászgép kíséretében a harcigépek sűrű hullámokban hajtották végre a merész Teljes folyamatban vannak v
vállalkozást és eredményesen bombázták a főváros központját — Wight-szigefét is meg- harci cselekmények Tuniszban és
Tripoliszban is. Az előbbi hadszin
támadták a német repülők

téren az első brit hadsereg amerikai francia osztagokkal együtt már
harcban áll előretolt német-olasz
osztagokkal, amelyek hősiesen védik
állásaikat az ellenséges roh íszinte
leküzdhetetlen
nehézségai
vannak. A két napon át való tartóz- rnokkal szemben. Ezek a rohamok •<
kodás a szabadban még a legmele- a tengelyerők magaslati állásai elgebb téli ruházat mellettűs a biztos len irányulnak. Tombol az elkesihalált jelenti. Ezért a lakhatás cél- rcdett barc, amelyből azonban még
jaira rendelkezésre álló kevés „épü- nem rajzolódik ki az ellenség kó
let" tul van zsúfolva és érthető, ze'ebbi hadműveleti céljai.
hogy az ellenséges tüzérség pergiUgyanolyan nehéz elhárító kü.v
tüze leginkább ezeket a jóformán doltnet viv Kömmel vezértábornagy
romlakásokat árasztja el. Mindezek-'serege Tripoliszban. Itt. az utóvékel a nehézségekkel azonban — irja,dek ütköznek
meg
Montgomery
Preu ezredes — meg kell és meg'előnyomuló seregcveL

Változatlanul heves harcok a keleti fronton - Montgomery
szerdán hajnalban indított ui támadását megállították
A keleti badihelyzefet változatlanul súlyos harcok jellemzik, Olyan
értesülések, amelyek közelebbi betokinfést engednének a fejleményekbe, rietn állnak rendelkezésre,
de mint hiteles értesülést taglalják Berlinben egy amerikai újságírónak a Szovjetoroszországot fenyegető éhínségről való fejtegetéseit. Oltó von Heydebreck erről
szóló jelentésében
rámutat, hogy
Berlinben ez a veszedelem nemcsak
mint súlyos tényező került számításba, hanem mint hivatott magyarázók kijelentik, ez a körülmény a
uémet hadvezetés számításai között
is mint a helyzet tisztázódását elősegítő é.s ezért igen erősen ösztönző
mozzanat szerepel, mert ismételten
"iifalás' tőrfént arra, milyen fontossága van ennek a. kérdésnek a szovjet hadvezetés idei
nagyszabású
teli támadó hadműveletei során.
Minden egyéb stratégiai és katonai cél mellett és fölött — német
•megállapítás szerint — uehezedik
a szovjet hadvezetésre az a kényszer, hogy az 1942. évi nyár folyamán
elvesztett ellátási vidékeit
igyekezzék visszanyerni cs innen
magyarázhatók azok a miuden eddiginél súlyosabb
emberáldozatok,
melyekkel
mostani hadműveleteit
szinte az őrület határáig hajszolja,
megállapítják berlini körök, hogy
még nem lehet áttekinteni, mikor
lesz vége eunek az esztelen emberpazarlósnak. A szovjet által elért,
helyi sikerek
senuni
befolyással
nincsenek
a német hadvezetőség
terveire cs előkészületeire és már
most megteszik előkészületeiket az
eljövendő hadmüveletekhez.

Téves volna azonban az a feltevés,
mintha itt most már nyugalom következnék be — irja a 8 Órai Újság
berlini tudósítója —, mert a német
légi földerítés máris megállapította, hogy a szovjet ujabb csapatokat, különösen
páncélos kötelékeket, tüzérségi alakulatokat és gyalogsági menetoszlopokat gyűjt öszszo a front részek mögött, hogy rövidesen harcba vesse őket.
A s z i a l i n q r á d i é s rzseví
he sok
Az egész világsajtó nagy elismerései adózik a sztálingrádi sündisznóállás hőscinek, egy Rpanyol lap
pedig bámulattal ir a Tlzseret tartó
hős német katonákról, akik a tudósítás szerint még mindig védik
a várost, holott a' harcok vonala
Veliikje Lukit elérte.
A madridi ABC Cimü láp a következőket irja a szsalingrádl harcokról: „Meg vagyunk győződve arról. hogy az egész világ, a Németbirodalom
ellenfeleit, is beleértve,
tisztelettel cs csodálattal hajol meg
azok előtt a katonák előtt, akik a
legsúlyosabb feltételek mellett továbbra is védelmezik Sztálingrád
roharnjait. Többszáz 'kilométernyire
a német csapatok zömétől, amelyek
a Don nagy kanyarulatában harcolnak, Hitler katonái hősiességbon még azokat a bajtársakat is
felülmúlják,
akik több mint ery
éve lízsevnél
tanúsítanak ellenállást

Nemet hadijelentés
Berlin, január 20. A német véderő harcokban meghiúsultak a nagy ellenfőparancsnoksága közli:
séges támadások, miközben helyi be— A Kaukázus északnyugati ré- töréseket ellentámadással elreteszelszén német, szlovák és szövetséges tünk, vagy a betörés helyét megtisztw.
csapatok visszaverték a Szovjet helyi tottuk.
támadásait. A Kaukázus és a Don kö— Északafrikálian a német-olasz
zött beállott olvadás mindkét részen páncélos hadsereg arcvonalán tovább
megnehezítette a harci cselekménye- tartanak a niozgó harcok. A német ér
ket. Kisebb ellenséges erőket részben' olasz légi haderő súlyos veszteségekét
ellentámadással visszavertünk?és egy okozott az angoloknak páncélos harcellenséges zászlóaljat megsemmisítet- kocsikban és gépjármiivekben.
A tunéziai térségben a légi hadtünk.
— A Donvidék harcszakaszán a né- erő hatékony támogatásával folytatómet csapatok a légi haderő támogata- dott a német-olasz barocsoportok tásával helyenkint igen kemény harcok- madása. Fontos állásokat elfoglaltunk,
ban feltartóztatták az ellenséges tá- több mint ezer foglyot ejtettünk. Az
madásokat. Egy ellenséges hadosztály ellenség légitámaszpontjain légitámamegsemmisített 10 páncélos harcko- dások után nagy tüzek keletkeztek.
A szerdára virradó éjszakán ujcsit.
Sztálingrád térségének vcdöi.lból bombáztuk Bonc kikötői bererulebár súlyos nélkülözéseket szenvednek, j zéseit. Elsüllyedt az a két kereskedett
rendithetetlenül visszaverték a Szovjet [mi hajó, amelyről kedden jelentettük,
hogy Bone élőit megrongáltuk
őket.
valamennyi támadását.
Az Ilmen-tótól délkeletre az cl Ezzel az ellenség a január 18-tól 19-rc
légitámadás
lenség egyik bekerített harccsoportját virradó éjjelen intézett
felmorzsoltuk. A bolsevisták egy t o során 20.000 tonnányi négy kercskevábbi elvágott csoportjának részeit dclmi hajót vesztett.
Egy német tiuvárnaszAd Orantó!
támadással kivetettük állásaikból és
visszavertük a tehermentesítő kísér- nyugatra egy erősen biztosított hajókaravánból elsüllyesztett egy 4000 fonleteket.
A Ladoga-tótól délre kemény Rás gőzöst. (MTI)

A cikk .azzal a megállapítással
végződik, hogy a sztálingrádi harcnál még mindig a Volga uralma a
A Ste'ani-iroda tudósítója a sztálingrádi
téuyező.
Bebizonyosodott,
Schlüsselbura,
l l m e n - * ó . döntő
német csapatok hősiességéről
hogy a németek még mindig meg.
VeMkije Luki
szállva tartják a Volga jobbpartTtóma, január 20. A Stefani-iroda jezi be a tudósítást a Stefani-iroda
r
tudósítójának jelentése szerint (Sztá- tudósítója. (MTI)
Az ellenség luguagyobb nyomása j á t
A Vülkischrr Veobachlerbcn ve- lingrád vidékén tovább folynak a Amerikai csapatok az iráni
az utolsó 24 órában a Ladoga-tótól
délre Schlüsselburg mellett ueheze- zető helyen Prru, ezredes „Mit kell rendkívül heves harcok, A német és
olajkutaknái
szövetséges katonák, bár számtalan
dik a német vonalakra. Itt, is, mi- a gránátosoknak a téli harcban ki- nehézségekkel kell megküzdemök, csoStockholm, január 20. A Német TI
alatt cikket közöl, dálatraméltó elszántsággal harcolnak jelenti: A Nva Dnglight Allclianda a?
ként. Sztálingrádnál, minden oldal- áltania" cim
többek között megírja, és rendkívül elszántsággal fogadják az United Press egyik jelentését közli arról támad a szovjet egész páncélos amelyben
hadosztályokkal.
különböző
öblű hogy Sztálingrádnál T>0 fokos hi- állásaik ellen szüntelenül rohamra in- ról, bogy jelentékeny északanierikai
magas hóban duló ellenséges hullámokat A bolse- esapatkötelékek szálltak partra a Perütegekkel, szánkókra szerelt nehéz- degben és 2 méter
tankokkal és a levegőből is, hogy liaröol a német, katona. Sokszor csa- vistáknak okozott veszteségek ijesz- zsa-öböl iráni kikötőjében, az Iránban
döt mond a legjobb fegyver is, mert tően nagyok. A német és szövetséges állomásozó brit csapatok felváltására.
elérje hadműveleti céljait.
csapatok hősiesen küzdenek és ege*/ Az öböl közelében levő néhány kőolajközépső frontszakaszon, az II- megfagy bennük az olaj és egyéb szovjetegységeket semmisítenek meg. mezőt már megszállották az amerihideg
minit
men-tónál és Velikije Luki térségé- zsiradék, a szörnyű
Minden egves katona lelkét az a meg- kaiak, okik az iráni vasút föelleDörzé
áramszolgáltatás és ingathatatlan
ben csökkent az ellenséges támadá- megbénul az
elhatározás tülti el, sét is átveszik. Basráhól már ameri
sok lendülete, amit az 6 helyeken igy szünetel a te'.efonou való. erint- hogy mindenáron kitartanak. A szta- kai csapatok indultak Bagdadba ?
-elszenvedett és nehezen pótolható kezés, 9 jármüvek nem tudnak jtingrádi harcokban résztvett csapa'ok mosszuü olajmezők felügyeletének átelőbbre jutni ás az utánrótlásnik (hősiessége valóban csodálatos s— f°- vételére. (MTI)
/•veszteségekkel lehet maersrázni.

N a g y s z a b á s ú nappali légitámadás
London «llen
e Vad pekkel
U L M f l K j f i f i rtávozá-akor
^ légiharcbaa

harei k
^
bocsátkozdán délután légiriadó volt. A légvé- tok. Mindkét részről heves légiimre
delmi ágyuk milködésbo léptek. (MTI)
alakult ki. A
í « f « A j*tt»ár
A Némot T l j S p l t f i r e
gépeknek az n
kísérlete,
lelenti: K a t o n a i
részről származó jhogy « gyors harcigépek visszat?
értesülés szerint, gyors német har- rési ú t j á t elvágják, meghiúsult.
A
tígépok szerdán délben súlyos nap- német gépek egyébként két
Spilfi'e
pali villámtámadást
intéztek hon- gépet lelőttek, két
másikat, pedig
ion központja ellen. Pontosan déli súlyosan megrongáltak.
S a j á t veszfél 1 órakor mintegy tOO vadászre- teségeink A merész n a p p a l i támaoiilögép kíséretében német harcigé- dás
nagy
sikeréhez
viszonyítva,
pek több sttrfl
egymásután
kö- csekélynek mondhatók. A gyors harvetkező h u l l á m b a n megjelentek
a eigépek közül, amelyek m i n d eljuThemse
nagy k a n y a r u l a t a felett, tottak kijelölt céljuk fölé, mindöszhogy heves támadást intézzenek a sze egyetlen gép veszett, el.
greenwichi
parttól
keletre
és
Ugyanakkor
gyors
harci gépek
északkeletre fekvő városi kerületek
Anglia
déli részén Wlght
szigetén
ellen. A légoltalmi
szirénák
még
több helységet bombáztak. A szigeszóltak, amikor ae első nehéz bomten egy épület nyomban
összeombák lezuhantak. A Themse nagy kalott. A német harcigépek
támadányarulatától délkeletre a házak fesában különösen
figyelemreméltó,
lett alig 30—35 méter magasan rehogy a támadás teljesen
váratlanul
pültek a német gépek éa a ledobolt
érte az angolokat és London polgábombák a Traíalgar-road közelében
ri lakosságának riasztása csak aklevő városrészek, v a l a m i n t a Themkor történt meg,
amikor az első
ie felső folyásánál a dokkok terübombák leestek. A támadás megletén robbantak. Közvetlenül
a tákezdésekor az utcák még tele voltak
madás megkezdésekor
bocsátották
emberekkeh ( M T I )
fel a záró léggömböket.
A német
repülőgépek
fegyvereikkel tüzeltek
Anqot légitámadás
\ léggömbökre és hét
Zárógömböt
egv
francia város ellen
lelőttek, A hareigépek bombáik lePáris.
január 20. A Német TI jedobása után éles kanyarulattal dél
bombázták
felé
repüllek és
tűzfegyvereikkel lenti, angol repülőgépek
Nyugatfraneittország
egyik
városát.
lőttek
hadigazdasági
berendezéseJelentős anyagi károk keletkeztek. Két
ket. Két gazométert megrongáltak. templom és egy iskola majdnem teljeA kisérő
Fokke-Wulf és Messer- sen összeomlott. A polgári lakosság
schmidt vadászok a felszálló Spit- körébeo áldozatok voltak. (MTD

A brit 8. hadsereg előnyomulása
Tripolitániában
Montgomery 50 kilométernyire Tripolisztól
firéíl-d, j a n u á r 30. A 8. hadsereg
fóhadiszállásának jelentése szerint
k hadsereg gépesített,
előőrsei elhagyták iíissuratát
cs kedden délután Ztitcnben hatoltak
be. Ott a
hadsereg a r á n y l a g nagy kiterjeÓéhü aknamezőkbe
ütközött,
amelyet n y i l v á n v a l ó l a g Homs védelmére létesítettek. Montgomery
tábornok páncélos
haderejének
zömét
Bctri Ulid felé irányította, ahotiu-ut
Tarhnna közvetlen
közelébe érkeztek. T a r h u n a m i n t több h a r a v á n u t
kereszteződése,
nagy
sztratégiai
fontossággal bir. (Bud. Tnd.)
Kairó, j a n u á r 30. A 8.
hadsereg

Genf, január 20. A Német TI jelenti: Londonból jelentik: Az angolamerikai csapatok északalrikai partraszállását támogató összeesküvésről
a Daily Telegraph elmondja, hogy annak élén Giraud mostani polgári tanácsadója. D u b r e i n állott, ö volt,
aki megteremtette az összeköttetést az
angol-amerikai csapatok
parancsnokával és a francia hadsereg összeesküvő tagjain kivül körülbelül 400 fiatalemberből álló csoportot szervezett.
Egyidejűleg
megteremtette az össze-

Chile szakítása

köttetést Murphyve). Aimkor Dubrtaa
az összeesküvést előkészítette, Darlan
még nem volt Algírban és igy nem iá
tudott az ügyről. Dubrein összeesküvő
csoportja ezután hatalmába kerítette
a távbeszélőt és a rádiót Hajnali 2
órakor Murphv a kormányzósági palotába ment és közölte Dnbreinnal,
bogy az amerikaiak partraszálltak
Ebben a pillanatban Dubrein emberei
feltöltötték Darlant ég letartóztatták.
Darlan később felajánlotta
szolgálatait Eisenhowernek. (MTI)

a tengelyhatalmakkal

Santiago de Chile, j a n u á r 20. A A birodalmi
külügyminisztériumchilei szenátus 51 szavazattal 11 el- ban azt hiszik, hogy as Egyesüitlenében jóváhagyta
a tengelyhatal- A l l a m o k megfenyegette
Chilét
a
makai való szakítást; három szená- Chile és Bolivia, v a l a m i n t Peru kőtor nem vett részt a szavazáson.
zött- fennálló régi viszály feleleveRöviddel a külpolitikai vita meg- nítésével és a két á l l a m n a k hadiindulása előtt Rios
elnök
Chile anyaggal való támogatásával.
legtöbb
tartományában
rendkívüli
(Bud. Tud.l
állapotot rendelt el. Az érintett tarBerlin, j a n u á r 20.
A Német T I
tományokban a polgári hatóságu- diplomáciai levelezője irja,
kat katonai parancsnokságok
vál- 1 Mértékadó német körök
vélemétották fel.
nye szerint hivatalos német álláaSantiago de Chile utcáin kedden fcglnlásra még nem n y ú j t alapot a
összeütközésekre került a sor a ten- chilei szenátusnak
az a közlemégelyhatalmakkal
való
diplomáciai nye, amely hivatkozva Rios államszakítás követői és ellenzői
között. elnök döntésére, kimondotta
a tenA rendőrség sok embert letartózta- gelyhatalmakkal
való
diplomáciai
tott. (MTI)
viszony megszakítását.
A chilei álBerlin, j a n u á r 20. M i u t á n a chilei lamelnök döntéséről Berlinben
szenátus kedden
a
tengelyhatal- a szenátus
állásfoglalásáról érkemakkal való szakítást határozta el, zett jelentés u t j á n
szereztek tudoa Wilhelmstrassen r á m u t a t n a k ar- mást. és épp ezér v á r j á k a chilei
ra, hogy az Egyesült-Államok
igen kormány hivatalos nyilatkozat it
súlyos nyomást gyakoroltak
Chilére. jegyzékét.. ( M T I )

Védelmi vonalat építenek Francia-indokina
északi határán

Tokió, j a n u á r 20. A Német TI jelenti Az Asahi Sinbun
jelenti Hanoiból:
Francia-Inóokina északi határ területén a franciák jelenleg védelmi
vonalat
építenek,
olyan
vonalat,
m i n t a „Maginot vonal", hogy ,a
francia birodalom utolsó
területét,
amely ma még
Vichy
ellenőrzése
és halalma alatt áll, Sziria, Madagaszkár és Francia-Afrika
sorsától
megóvják".
A lap a továbbiakban
közli, hogy az északi határterületen
épülő védelmi vonal azt fogja eredményzeni, hogy
Franeia-Indokinát
a jelen körülmények
között gya
korlatilag csak. a Csankaisek
uralma alatt álló területekről
fenyegetheti veszély. A l a p befejezésül
rám u t a t arra. bogy Csankaisek rendelkezésére Y ü n a n és Kvangsi tartományaiban
mintegy 300.000 ember
kocsit és sok „üteget semmisítettek
áll. ( M T I )
meg németek. Ez arra kényszeritette a
briteket, hogy támadásaik
megismétlésétől több
szakaszon elállja- Heves harcok India határán
nak. Minden jel arra mutat, bogy
Róma, január 20. A Német TI jeMontgomery
ujabb
támadási
kélenti: A Piceolo sanghaji rádiótáviraszít elő, amelynek
súlypontja az ta szerint India egész keleti halárviarcvonal közepére
esik.
Montgo- dékén megélénkültek a hadműveletek.
mery nek
már
felismert
céljaival Á japánok Akyab környékén
feltarszemben, hogy a német—olasz pán- tóztatták az angolok előretöréseit és
célos
hadsereg
hátába
kerüljön most heves harcok vannak folyamat
R o m m e l főhadiszállásán
megtették ban az angol és japán csapatok között. Jelentős
japán
megerősítések
a kellő intézkedéseket, ( M T I )
vannak útban Á japán csapatok
az
Iravadi folyón nagy bárkákkal és haA spanyol legfelsőbb had - jókkal hajóznak észak felé. Ugyanakkor a japán légi erő állandóan boni
tcnc.es ismét üíésezett
bázza a kelelindiai főbb angol táMadrid, január 20. A Német TI je- maszpontokat. (MTD
lenti: A legfelsőbb haditanács szerdán
Ismét összeült. Déli 12 órakor az ülést A s p a m o f k ü ' ö o y n v i v s z t é r i u m
„Vörös könyv"-®
félbeszakították,
mert A s e n i o tábornok-hadügyminiszterl az El CladoMadrid, januái 20 A Német TI ,)<
p&lotába hívtál© Juagf jelentért tegyen »en't: A spanroi
kujűgyír
u-i, -i
| abból az alkalomból, hogy december
iMTD

főhadiszállása jelenti, hogy Moutgomery csapatai eddig
megszállta
Tripolitánia
területének több, mint
felét, A jelentés
kiemeli, hogy a
tengerpart vidékén egyáltalán nem
került sor nagyobbarányu összetűzésre. Az Ulidtól délre fekvő területena német csapatok heves ellenállást fejtettek ki. Kedden késő este
a 8. hadsereg zöme 50 kilométernyire állott Tunisztól.
A délről előn y o m u l ó hadoszlop
Sansun
felé
tart, amely a tengerparton fekszik
20 kilométerre nyugatra Tripolisztól. (.Bud. Tud.)

Megakad* Montgomery szerdán ha noiban
megindított ujabb tama „ása
Berlin, j a n u á r 20. A Nemzetközi
Tájékoztató Iroda jelenti az északafrikai
helyzetről:
Mongomerynek
az 01 ujabb kísérlete, hogy nagyszabású hadműveletekkel elére most
a már három hónap
óta óhajtott
sikert R o m m e l német—olasz páncélos hadseregével
szemben, szerdán
hajnalban
megindult. Az a brit kísérlet, hogy a német csapatok ú j r a
elfoglalt állásait egyetlen
rohamm a l átgássolja, nem sikerült. A támadó.*, amelyet bár
erős páncélos
ós gyalogsági erők széles arcvonalon vittek keresztül,
ú g y h o g y annak súlypontja a déli szárny ellen
irányult,
R o m m e l nehéztüzérségének Összpontosított tüzében fennakadt. E r ő s brit páncélos csoportok másik támadása,
amely szin
.én
meghiúsult,
súlyos
vérveszteséggel és sok harckocsi elvesztésével j á r t A nagy küzdelem hevében 32
páncélost és páncélos
Vadász kojtbik eaenkivü)
több. mint 50 gép-

Hogyan készítették elő az angolszász
partraszállást az északafrikai összeesküvők

bávában megalakították
az
tömböt, és megállapitOtt-ii,
portugál nemzetközi pol
a irányát,
•Vörös könyvet, tett kő • A könyv
közli ázt a hat beszédet, unc. vct
*
lisszaboni megbeszélések során a portugál államelnök, a porti tót kormányclnök, a portugál nemze rvnles elnök*
és a spanyol külflgymini zt< r mond'-11,
A »Vörös könyv, tartalr. azzn továbbá
azokat a táviratokat, am lyel < t a spanyol külügyminiszternek
Spanyolországba való viszatérése után egyrésrf
Carmona tábornok és Oliveira Salazar, másrészt Franco tábornok és Jordana gróf váltott egymással. (MTI)

Az albán kormányalakítás
Róma, j a n u á r 20.
A Német T !
jelenti: R ó m a i körökben kedden hivatalosan közölt albán kormányátalakítást
az
őrségváltás
természetes f o l y a m a t á n a k tartják.
Mint
Rómában
hangoztatják,
hogy nu
albán népnek az alkotmány értei-1
rnében joga
van arra, hogy
oly
férfiakat
állítson a
kormányzat
élére, akik alkalmasak a kormányzati ügyyek
vitelére. Az u j kormány
összetétele biztosíték
arra,
hogy az ország kormányzását
éa
p o l i t i k á j á t az eddigi szellemben vw
•rftiV tovább CMTT1

Meghosszabbították
a

tíizíiavásárlásra

kozó átmeneti

vonat-

ielfiiggeszíésf

Budapest, január 20. A kormán;
rendeletet adott ki, amelyben a t t a i t *
vásárlásra vonatkozó átmeneti felfüggesztést a íolvó év december 81-ig bezárólag meghosszabbítja.
A rendelet
'kihirdetése naaiáu lé® életbe i"MTÍ)

roKozolf lendülettel
és növehvö eredménnnel foiglh
a üuüftés a hcnvédcsaíádahnak

Napirenden a fefprobiéma
megoldása

Mapi *»gy liter fej kötelező beszolcáltafása mel'eft 9000
szegedi tehén zavarmentesen l<i ludja elégíteni a városi
(A Délmagyar ország munaktársá- térni, ez felborítaná a gyűjtés „melakosság tejszülcségiefét
tól) A honvédcsaládok
m cg se gi lé- netrend"-jót Az akció központi bisére kedden megindult gyűjtés városszerte fokozott lcndürettel ós növekvő
eredménnyel folyt tovább
szerdán is. Az előre
kidolgozott
munkaterv technikai okokból módosulást, szenvedett, amennyiben az
alsóvárosi
körzetben
vasárnapra
tervezett gyűjtést a Klebelsberg-telepen már csütörtökön reggel megkezdik, mig a Kecskés-telep vasárnap kerül, sorra,
A gyűjtés eddigi eredménye
—
bár részletek még nora ismeretesek
— megfelel a várakozásoknak és a
legtöbb helyütt,
messzemenő áldogat készséget tanúsítanak
a lelkes
adakozók. Fel kell azonban hívnunk
a közönség figyelmét arra a körülményre. hogy a gyűjtők tervszerűen végzik a
munkájukat, bizonyos körzeti beosztás szerint, éppen ezért
nagyon
hátráltatja «
gyűjtés
lebonyolítását
az,
ha
egyik-másik helyen zárt ajtókat találnak, mert egy-Cgy helyre nem
lehet kétszer-háromszor is vissza-

zottsága kéri a. közönséget, hogy
üres kifogásokkal
ne bocsássák el
s gyűjtőket és főként ne halogassák későbbi időpontra
adományaik
átadását. Aki nincs otthon a gyűjtök jelentkezésekor, megbízhat mást
is adománya átadásával, vagy személyesen is eljuttathatja azt a városi levcnteparancsnoksóg Somogyi-ntca 24 szám alatti hivatalába.
Azok, akik csekkben akarják beküldeni adományukat és nem rendelkeznek csokklappal, azt ugyancsak
a
Somogyi-utcai
leventcparaucsnokságon kaphatnak.
Nem kétséges, hogy
Szeged haznfiasan érző közönsége a gyűjtés
során áldozatkészségével ismét bizonyságát
fogja
szolgáltatni a
fronton küzdőkkel való együttérzésének és egyben bitet tesz ama szolidaritás mellett is, amelv a belső
frontot a magyarság jelenét védő
és jövőjét bizositó érckemény bástyájává szilárdítja,

Takarékossági rendeletet kaptak
a közhivatalok
Takarékoskodni kell a papírral, irodaszerre), telefonnal,
távirattal, világítással, fiiléssel
(A Délmagyarország munkatársától)
A belügyminiszter körrendeletet Küldött minden vármegyei és városi törvényhatóság cs közigazgatási kirendeltség vezetőjének. A körgcudelet,
amely a napokban a szegedi közhivatalokba is megérkezett, takaxékossu
got ir elő a közhivatalok mükudese
során felhasználásra kerülő mindennemű anyaggal. A rendelet igy szol:
Elsőrendű honvédelmi éritek, hogy
OZ országban ugy a pénz-, mint az
anyaggazdálkodás terén a logineszszebbrnenő takarékosság érvényesüljön. Aliiig béke idején a takarékosság
célja sz egyén nagyobb jólétének és a
nemzetgazdaság megerősödésének a
biztosítása, addig a takarékosság u
háborúban, ezenfelül a barc folytatásához szükséges eszközök megszerzésének könnyebb biztosítását is elősegíti. Ezért miheztartás és az alárendelt hatóságok megfelelő utasitása céljából felhivom figyelmet az alábbiakra:
1. A hivatali helyiségek fűtését
Olyképpen kell korlátozni, hogy a
hivatali helyiségekben a hőmérséklet
J8 Celsius foknál magasabb ne tegyen.
2. A hivatali helyiségekben csak az
asztali lámpákat szabad égetni és a/.!
is cl kell oltani még rövid időre való
eltávozás esetén is.
3. A dologi szükségletre clőiránytott hitelösszegek felhasználásánál a

Belvárosi Mozi
Csütörtökön és pénteken

INDIA TIGRISE
Az izgalmak nagy filmje kerül
bemutatásra,
OFA
•

.

EIRADÖ

Előadások 3—5—7 órakor
I' •""—

legnagyobb takarékoság tartandó szem
elolt s a megtakaritasok más cél
hasznaiásat ieáelőleg mellőzni kell.
4. A papirotsanyüg felhasználásánál
a legmesszebbmenő takarékosságot kell
érvényesíteni. Minden uj nyomtatványt
a legkisebb alakban és lehetőleg a kgoicsobb minőségű papirosból keli elkészíttetni. Az elintézést lehetőleg az
iktatmóiiy hátlapjára kell irni s ha ezt
nem lehel megcsinálni, félives előadót
ivet kell használni. Alárendelt hatóságokkal
negyedives papiron kell
érintkezni. Borítékot csak bizalmas
ügyiratok és levelek továbbításánál
szabad használni. Sokszorosított példányokat csak a tényleg szükséges
példányszámban szabad
előállítani,
jegyzőtömbökre elsősorban a feleslegessé vált nyomtatványok üres oldalait szabad felhasználni.
4. A könyvek bekötését a legszükségesebb mérvre kell korlátozni.
5. A természetben igényelhető irodaszereknél (papir, tinta, stb.) a legnagyobb takarékosságot kell alkalmazni.
b. Távbeszélő vagy távirat utján
csak akkor szabad intézkedni, ha azt
fontos közérdek teszi szükségessé. Hivatalos telefonon magánbeszélgetést
folytatni esak elkerülhetetlen esetekben szabad és a térítési dijat minden
esetben meg kell fizetni. Interurbánbeszélgetésre csak kifejezetten sürgős
és elkerülhetetlen szüksége^ cselekben
szabad sort keríteni. A táviratoknál
minden felesleges szót kerülni kell. •
8. A hivatali helyiségek berendezésénél és a beszerzéseknél a legnagyobbfoku egyszerűséget és takarékosságot kell érvényesíteni,
9. A hulladékanyagot az előírásoknak megfelelően gyűjteni kell
Elrendelte a miniszter végül azt
is, bogy a tisztviselők és egyéb slkaj.
inaZottak a takarékosság követe'.méIIveit magánéletükben is tartsák szem
előtt.
A rendelet végrehallását A hivatal
vezetőknek személyesen Is eljenönz
niök kell és az e!leoöizés*el egy kü
lön liszt-viselőt \s «eg keil bízniuk.

(A Ttélmogyarország munkatárséi- szüléteket, ós tárgyalásokat dr. Ka
tói) Megírta a Délmagyar ország, Jtoua István tanácsnok vezeti akit
hogy a ujjellátás végleges megoldá- dr. Tukats "Sándor főispán éppen
sa érdekében állandó tanácskozások jmost bízott meg a közellátási hivafolynak a városházán. A végleges 1 a 1 vezetésével is. A közellátási hívarendezést nemcsak az teszi szüksó- tr.l vezetésében bekövetkezett vri 1 gessé; hogy ebben az ügyben, ntiut tozás ilyen körülmények között in
ismeretes, a
mult év végen kor- dokolttá teszi azt a reményt, hogy
mányrendelct jelent meg, amely kö- a tojiigyet most már mielőbb siketelességévé
teszi a törvényhatósá- rül kedvezően megoldani, mert a>
goknak a lakosság tejjel való ellá- előkészítés és a tárgyalások vezetásának megszervezését, hanem az tője azonos a
közellátási hivatal
is, hogy a jelenlegi helyzetben azok vezetőjének személyével.
is. akik
különböző
körülményes
Értesülésünk szerint az eddigi tár
utakon tejhez tudnak jutni, kény- gyalásokou
már
megállapították
telenek
elviselhetetlenül
magas bogy a megfelelő szeri-ezrt felállíárat fizetni. A rendezés mindezeket, tása
és üzembehelyezése esetén
a problémákat, megoldaná g bizto- könnyűszerrel biztosítani
lehet az
sítaná azt, bogy azok. akiknek erre üzemnek a. városi lakosság tejrltáfeltétlenül szükségük van, mint pél- tásóhoz szükséges
tejmennyiséget.
dául gyermekek és betegek, köny- A tej begyűjtésnek rendszerénél a
nyen hozzájuthatnak majd a tejhez már régebben tervbevolt s az emlís nem lesz kitéve senki annak, hogv
tőit kormányrendeletben is alapul
literenként 80 fillért, vagy egv penvett
megoldást
használják fel.
gőt. legyen
kénytelen
fizetni a
vagyis azt. hogy a tehéntarló gaztejért.
dákat. kötelezik bizonyos évi tejEzekkel az ügyekkel kapcsolatban mennyiség
beszól gáll áfására.
A
legutóbb a földművelésügyi minisz- megállapítások
szerint
Szegeden
tériumban értekezlet volt. amelyen körülbelül kilencezer a tejelő tehea város bató<áca részéről dr. Ka- nei: száma. A tejtermelésnél tohetona István tanácsnok, Tfaldekker nenkint napi átlagban 4 litert szokAndor gazdasági felügyelő, dr. Tcl- tak számítani, ami azt jelenti, hogv
bisz István tiszti ügyész, a vegv- .a szegedi
területen levő tehenek
kisórleti állomás részéről pedig dr. naponta 36.000 liter tejet adnak. A
Benedek
László fő vegyész
vett város lakossága részére legszüksérészt. Ezen az értekezleten m e g v i - gesebb napi tejmennyiséget körültatták a kérdéssel kapcsolatos kü- belül 9000 literben számították ki s
lönböző problémákat s azokat a le- igy átlagszámítás szerint elegendő,
hetőségeket, amelyek a
megoldás ba egy tehén után napi egy liter
szempontjából számításba vehetők. [lej beszolgáltatására lennének köteA legfontosabb része nz egész ügy- lezve a gazdák. Ezek a számok és
nek a tejet összegyűjtő és elosztó eredmények azonban nem véglegeszerv felállítása. Etekintotben logsek. csak a kalkuláció alapját adkézenfekvőbb megoldásnak az lát- '
^ z e gy literen felüli mennyiszik. hogy ba az OMTK megkezdi séggel a gazdák szabadon rendelismét szegedi miikodcsét. A tojköz- keznének. A beszolgáltatás azouban
poutnak ugyanis szegedi üzemében nem ugy
történne, hogy mind'ii
rendelkezésre állanak mindazok az tehéntartó gazdától mindennap áteszközök és felszerelések, amelyek- vennének egy liter tejet, niert, ez
re szükség lehet, s jórész.t még ma is rendkívül
elaprózná a begyűjtő*
meg van a tej
összegyűjtését és munkáját, hanem az évi mennyisészétosztását végző szervezete s eze- get kívánják megáll api tani s ezt
ket csupán működésbe kell helyezni. nagyobb, 4—S literes tételekben kelFelmerült egy olyan
megoldási lene időnként beszolgáltatni.
lehetőség is, bogy amennyiben az
Emellett a megoldás mellett valóOMTK-val nem
lehetne megállapodni bármi ok miatt, a város át- j
S Z k C H c N Y I HOíSí
venné az egész üzemet s házilag
szervezné meg a tej begyiljését és I
M a p r c ra i e r !
szétosztását. Ebben az esetben a városnak fel kell állítani az. egész, Móricz Zsigmond «BETYÁR» cimuj
szervezetet és kell iizembo helyezuij
regényének filmváltozata
s működésre képessé tenni az, egész'
apparátust. Ez a megoldás nagv
befetketést és nagy áldozatokat ki
vön a város részéről, a törekvés
azonban arra irányul, hogy minden körülmények kőzött
mielőbb
véglegesen rendezzék a tejkérdésL
a város Vüzélelmezcsének egyik legA társadalmi ellentétek mély dráfentosabb problémáját
Az előkémája.
Főszereplök:

s z é n csilléi

K e r z o b a n
Ma utoljára adjuk!
Az izgalmas svéd filmet I
SIGNE

HAS8Q

főszereplésével

igazi

férfiak

FÉNYES ALIZ
Erdély kitűnő művésznőjének első filmszereplése,
PAGER ANTAL
hatalmas szinészi
és
MÁLY GERft

alakitása

Előadások 3, 5,7, vasár- és firnepnap 2, fél 4. 5 és 7 órakor.
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OELMAGYARORSZAÜ•
CSÜTÖRTÖK. 1943 j a n u á r 21.1

sirinAnck tartják azt is, hogy a gaz-J
dák a kötelező mennyiségen feliil is
szívesen szolgáltatnak • majd be tejei a központnak s így meg rhn
annak a lehetősége, hogy » -szükséglethez képest bőségesen áll majd
tej a városi
lakosság rendelkezésére.

J ó s o k

és

j ö v e n d ő m o n d ó k

Figyelem*
i Meokezdtem
3

a

törvényesen

(A Délmagyarország
munkatársa- jövöjük titkait. A bey, vagy khái. '
iéi) S/A:rke,sztöségek visszatérő upon nem késik a válasszal. Levele körül v é d e t i
témája
ilyenkor a jövendőmondók, belül igy hangzik: Több órát töltötcsillagjosok, álomlejtők
megszólalta téin el horoszkópjának felállításával.'
MM
tása. A/, etmutó esztendők sivárságai- Megvizsgáltam a planéták állását a ' ' d i v f l l h á l i c Í D O k
metienségeibe kifáradt ol-; ön születésének pillanatában és a z t ) * " " 0 1 " ^ ^
bau, kellemetlenségeiben
r
vasóköZönségct kápráztatják el ezek találtam, hogy azok önre rendkívüli páronkinti crusitását.
r
a cikkek a következő év eljövendő hasznot jelentő eseményeket jeleznek.
titkainak, áhított vívmányainak beigé Kellő kihasználásuk, szerencsét, si- Utalvány és vásárlási könyv nem
résével. A háboi u 1943 januárja, úgy- kert, boldogságot jelent egész hátra- szükséges
kségcs.
szólván nap-nap után feiszinredob — levő életére. Szerencséje olyan zárt
az újságok hasábjain — valami nagy- ajtó mögött ván önre, ametynek kulSzellemidézés
óziip
Vállalat
1 a r i
szerű tehetségű és eddig soha nem csa az én birtokomban van. Én. aki . . .
BüCsU
ui
5 Szam
434
J u l e s J a n i ® a híres író és hallott jóslási rendszered báró lát- már az emberek ezrein segítettem, 1
> <*
kritikus, egy londoni kávéházban ol nokok Ezek a jóslások természetesen tisztáu látom, mit és mikor kell esc- mmmmm—mmmmmmmmm
rassa az újságját, öreg angol, a a mindenkit legjobban érdeklő hábo- lekednie. Ennek részletes kidolgozását
grogját kavargatva, rászól a pincérre. rús eseményekkel foglalkoznak
Ol- csekély összegért hajlandó Vagyok el- lünk egy francia csillaguszuak 1938ban megjelent könyvének
ragyogó
«u- Hogy hívják azt az urat, aki a vastunk olyan Szibilláról, aki csalha- vállalni, stb., stb.
pályafutásáról.
Ebben
a
könyvben
»
kandallónak támaszkodva
szivarozik tatlan következtetéssel fejtette meg a
A levél tulajdonos meg-megremeg , , szerző szerénven megjegyezi® hogy
háború egyes fázisainak
mikéntjét,
és olvas?
befejeződésének hónapját, sőt napját, r
— Nem tudom, mylord.
^ SSsrtfí;
* ugyan-: ^ ^™
hogy
tgérö
sorokat Nem ltu^a,
bekebelezi
u ° r rhogy
NY,mcto
Az angol átszól a pénztárosnöhöz. óráját is. Ezek a jósok mindig hivat- ezeket a leveleket küldi sok "'assorsb jövendőmön— Kisasszony, kicsoda az a sziva- koznak már megtörtént s a beteljese- társanak is a nagy kham Ha nehezen ,
fcjult
még elő a horoszkó>
aU
dések által igazolt nagyszerű eredmérozó II r?
i®de a kivanfeiság ördögétől
haj-!
6
| jövendölés
a
J
— Nagyon sajnálom, nem törzs- nyeikre, ezekkel támasztják alá je- szólva elküld, a kért összeget. A va-jP
4
^
szágu ldvai a
lenlegi
jóslásaiknak
hitelét.
vendégünk, ma látom először.
lasg most sem késik Pontosan
ról-«zájra terjedő hir színtiszta iga*
— Vcry weil. Hol a gazda?
A régmúlt
kórok
•
"Bk embere^ holmi jói " kapja a sokszorosított részletes ho- , . '
,. 1
... _
Előhívják, mi tetszik?
901 tatások nélkül, még napi munkájá- rosíkópot. Természetesen minden ér- magként adta tovább •
pvMttz
— Nem tudná, kérem, megmondani, ba sem fogott szívese® nemhogy a;
Pedig nagyon
e k iődö ugyanazt, talán csak a szü- csalhatatlan csodáját.
hogy hívják azl a szivarozó urat a kezdődő év sok rejtett lehetőségét net dj et(
v sí adatok változnak. A válasz ér- is meggondolandó, hogy a terjedelmei
kandallónál?
kutatta volna. A mai tudományosan d c m i r<vSze olyan általánosságokat könyv rengeteg ígérete közelről sem
— Sose láttam.
képzett ember már nem hiszékeny közöl, amelyekben a nagy asztrológus fedte a megtörténteket. Pedig százával
Erre az angol odalép az. idegenhez. annyira, hogy életberendezéséi tegye semmiképpen nem tévedhet, mint pél- Sorolt fel napokat, amelyek kritikusok
— Uram, legyen olyan szive* és függővó a jóslásoktól, de bármilyen d ául: .Mindig határozott célt tűzzön lesznek erre vagy arra az országra,
vagy
mondja meg a nevét.
fölényesen is nyilatkozzék egy-egy ki, törekedjék teljes erővel feléje, de _vagy
- politikusra,
... . államformára.
.
.
Udvarias és előzékeny a válasz.
látnokcsoda fellüntéről,
magányába járjon el nagy körültekintéssel. Egész- kereten egy sem vélt be s i g y a vé— Jules Janin iró vagyok.
visszavonulva, éhes szemekkel (alja ^ t
illetően óvakodjék a meghűlés25£* SSSL
"
— Csak azt akarom mondani Jules a jövendői magfejtő cikkeket, riporto- től. Különös gondja légyen a vérkerin- kétértékű. A hir ennek ellenére i*
Janin Iró ur, hogy ég a kabátja
kat. És leginkább akkor ad teljes hi- gésre, valamint az emésztés rendben- száguldott, a népszerűség a könyv *
Éppen legtöbb ideje volt a figyel- téit a jóslásoknak, amikör már elvesz- tartására. Szerencsés napja a szom- irója körül növekedett. E nagy népmeztetésnek.
tette bizalmát önmagában, amikor már bat, színe a fekete, az indigó és bar- szerűség arra birta a kitűnő tudóst,
nem hisz a társadalomirányitók cél- na, illata a benzoe. Szerencseszámu 8.« mint azt egy ujabb . kiadású könyvének utolsó oldalán meghirdetett, hogy
tudatos
munkájában. Ilyen esetekben
A jós hosszú időn keresztül zavarH u m b o l d t meséli, hogy amerikicsúszik lába alól a tudományosan talanul űzte üzelmeit. Senki sem megnyissa a nagyközönség számára
kai ntj&n elkerült egy sivatagba, ahol latolgató elme-alap s jónak Ítél minakadt, aki személyesen felkeresve, pér
•J?**™ ^ T r a k i S " * ^
uj-keresztény
indiánok
tanyáztak, den alkalmat, amely rávezetheti jövő- jól
tát tempirozott
l e m n i r n r o t t pofónnal
Unfr.nn.1 vette
vp.Ip v
o l n a . a d ó irodáját. CsHpárt HW fr n f o t
kivolna
vánt az érdeklődőtől, akinek ezért az
je nagyobb sikerének ösvényére. Nem kedvét a jós-ipartól
őszintén elmerülve az uj hitben.
összegért fellebbenti a következő év
— Ismerte-e a quebecki püspököt? elégszik meg a napilapok konvenciosok eredményét jótól.< van t; a u
nális
jós
beszámolóival,
szivesen
ke— kérdezte Humboldt a mellette ülő
Praktikus jósok
fátylát. 1000 franké t tt> cg -z éle!
resi, a jövőt pár pengőért megszerezóriástól
A jóslást iparszei-üen üző és ujsá j re szóló tájékozta ást . •<
1
hető jósok és Szibillák társaságát. ElAz elcsodálkozva nézelt a tudósra. felejti az újságoknak azokat a beszá- gokban uirdetö üzletemberek lök, csak : nem is ez a kis hirdet''rt
— Hogy ismertein-e? Ellem is be- molóit, amelyek rendszerint nem ja- a kivitel kisebbszerüségében- külön , mindenkit, aki hisr. s bízik a óxlá 4
nuárban jelennek meg, de hitelt ér- bűznek a városok, községek cs• Éíal
r i igazában, hogy bármilyen tudomáJBlo
demlően leplezik 1® a sokszor nagy- vak látnokai, mágusai és jósnöi. Tár- nyos köntöst is öltsenek a ei ínyaswságokká felfuit jósok üzelmeit.
saságokban titokzatos arccal
közlik szonyos jövendölése® másra em alL u k s i n g elmerülten ir egy nyáegymással a jövő türelmetlenjei a cí- kalmasak, mint pénzszerzést*. De -<>
rt vendéglő udvarán, mikor ráförmed
meket s a nagyszerűen bevált jóslá- hasem az a pénzszerző, akinek jövenTarah bey a level-jós
* vendéglős.
sokat. Ezek a kitűnő látnokok, jósol- döltek, hanem mindig az, aki Jöven— Kicsoda »x ur?
Tekintve, bogy most a januári él- nak kártyából, kávézaccból (ez most tjhit
•
.
A költő ná se hederít, dolgozik to- jük, talán időszer® ha kis gyűjte- nagyobb üzleti befektetést igényel), |
vább. De a kocsmáros kíváncsi, a ménybe fölsoroljuk a fáradt idegrend- babszemből, kristálygolyóból, füstből,'
vendég vállán át belenéz az Írásába s szeri! emberek kihasználóit, akik pénz- homokból, hagymából, stb. Az utóbbi I
egyre izgatottabb les®
szerzésre használják fel az ember, időkben gyakran találkoztunk a napi- j
Néliínv naoon belül
— Most már akarom tudni, hogy hiszékenységct.
lapok tőrvényszéki tudósításaiban az;
kicsoda az ur?
Jean B o i s s i e r e francia újság- egyszerű falusi hiszékeny nép Sarca
jogerősen befe'eződik
Erre felfigyel Lessing is.
író érdekes riportban számolt be pár lóinak ügyeivel. Rendszerint cigány-H Ha olyan nagyon akarja, meg- óv vei előbb lapjában az asztrológus asszonyok a Szibillák, akik ha róbeaz ankarai Paoen-per
mondom. Lukács evangélista vagyok. üzletemberek tevékenységéről.
Eböo szélessel nem érnek cl üzletszerző siAnkara,
január 20. A StefánP
— Ugyan, ugyan, kis hamis, aztán u riportból megtudjuk, hogy a vállal- kert, fenyegetésekkel riasztgatják s
•JóslóI iroda jelenti: A fellebbviteli blrómivel bizonyítja ezt be?
kozó kedvű üzletember, amikor már birják fizetésre üzletfeleiket.
— Azzal a móddal, ahogy engem kikopott minden becsületes üzleiszer- saiiinak módja legtöbbször praktikus, j ság néhány napon belül meghozza
festeni szoktak. Mindig ökör áll mel- zési lehetőségből s esetleges viharos A kártya csak előjáték, bevezető,f a végleges Ítéletet a Papén memúltjából hasznosítható következteté- amcly megmondj® hogy inik a szüksé- rénylői ellen folyó perben (MTI)
lettem.
seket vont le az emberi hiszékenység ges kellékek a további jóslásnak Is-1
ről, elhatározza, bogy tapasztalatait mertetik a jövendőt kolbászból, tyúk
Egy tucat palack remek rajnai bort egyszerű szédelgéssel
kamatoztatja. belső (és általuk elfogyasztott) "rékapott ajándékba H a n d e l épp ak- Szürkén hangzó családi és keresztne- szeiből, sonkából, tojásból, stb. Ezek
kor, amikor látogatók serege lepte vét leveti magáról, mint uj hivalásá- természetesen csak kellékek, ezenkivül Lukács Béla tárcmélkülí
meg.
hoz nem illő ruhát s hangzatos keleti ' pénz fizetséget is követelnek. Meg- miniszter beszéde Szolnokon
— Ezeknek Jó lesz az egyszerűbb nevet ölt helyette. Így születik ujja,
ital is, gondolta s a drága nedül el- mint Omár khán, liaiumon professzor, nyugtató. hogy népünk hlszékenységóBudapest, január 20. Politikai könek is vannak határai, amit abból lárejtette a dolgozószobájában.
Tarah bey, stb. Uj pályáján tett leg- tunk, hogy rövid üzletszerzések után rökben nagy érdeklődés előzi meg
Szórakozás közben azonban nagyon első lépése az újsághirdetés. Ebben a Szibillák a törvény kezére kerül- a Magyar Élet, Pártjának vasárnap
megkívánta a rajnait, azért hirtelen közli a nagyvilággal, bogy fogadal- nek.
Szolnokon megtartandó
nagyváa homlokára Csapott
ma folytán a szenvedő emberiség szollasztmány!
ülését.
Báró
Urbtrn
— Bocsánat azonnal visszajövök, gálatára óhajt munkálkodni s örökTudományos jós-könyvek
Gáspár
főispán
elnököl
tóajd
a
lött
vagy
tanult
titkait
és
tudomáde egy pompás gondolatomat kell
nyát hajlandó minden rászorulónak
megörökítenem.
Az évvegi és éveleji könyvpiac is nagyválasztmányi ülésen, amelyen4
Bement a szobájába, felhajtott az teljésen ingyen rendelkezésére bocsá- majd minden esztendőben a köztudat- u párt törvényhozó tagjai előrelát
tani. Hirdetésében felsorolja mi min- ba dób egy-egy csalhatatlan jós-mun hatólág
nagy
számban
vésznek
italból, aztán visszatért
Negyedóra múlva megint felugrik. déül nyerhet a szenvedő emberisig kát. Ezeknek hitelé még nagyobb, mint részt "A MÉP szólnoki UagVválaszttudományától. Mint mondtuk, nem Kí— Bocsánat, remek gondolatom tá- ván semmi ellenszolgáltatást ezért, áZ üjságökbafi hirdető CsillagjőSöké, mányi ülésén megjelenik Vitéz
vagy a dohosszagu pineelakások pisz- Rrfc* Béla tárcanélküli nílniszter
madt
csupán a pár frankos béiyegköilseg koskörmü szibilláié. mert a tudomáÍgy tartott ez addig mig a barátai megtérítését. Talán el sem hihető, mi- nyosság hamis mezében jönnek nalwl- aki részletesen tájékoztatja majd a*
utána lopództak és rajtakapták. Per- lyen sokan vannak, akik gondolkodás lágra. Nem ismertetjük az' idei könyv- ülés résztvevőit a z időszerű belposze, volt nagy kacagás, de attól kezd- nélkül kapják be a csábító csalétket. piac jóskőnvveit. nem merjük magunk litikai kérdésekről
ve bizalmas körben »Hgndel gondola- Örömmel küldik * kívánt csekély ösz | raharngitani a különös képessi gekke' * w i
i w m — e — i —
tait.nak hívták « Johaünisbergi bórt szeget 8 közlik születési ada aibai. megáldott jó-írókat 'mert ugyettég'* « ? n e nóti«n.i..ani.wnvón {ninlftwia
melvből a nagy tudós kifürkészi majd |csak kJ tudja...?), ehelyett beszámo . l A - Ü D U G l l ! l d U M d r U r ^ U UiMmmifl
£—M

PILLE"

minckilenc—negyven pengő Között mo- D E L M A G Y A R O R S Z A G
zog egy gram arany ára, a jövőt ille- CWTttRTftK, 1943 j a i i u á r t1.
tőleg pedig a vélemények nagyon eltérők
Ezért rendkívül
tartózkodó
mindenki a vásárlásoknál és irreálisnak látszó vételbe nem megy bele senki. A betevő közönség érdekei megóvattak azzal, bogy mindenki visszakapta ékszereit idejében, igy kényszerárverésre nem került sor.
Csütörtökön délután folytatják az
árverést a zálogházban. Ma az oroszlánutcai árverési csarnokban ingóságok kerülnek árverésre. Amint értesülünk, az árverésre kerülő holmik
kozöti vászonholmik és szőnyegek is
vannak.

hafyfr éidektMés, kevés ékszer
a zátofyká*z éUezeiáw,ekésén
(íem akadt

árvereoa

a magas-

tott megbízásos

UilUáUási

áron

árveréseknél

megtar-

§

(A Délmagyarország munkatársától) rab sem kel el. Megbukott az arany a
K városi zálogház szerda délután fél, zálogházi ékszerárverésen!
4 órára ékszerárverést hirdetett. Már
— Mióta az arany árát felszabadíjóval fél 4 előtt zsúfolásig megtelt a tották — mondja magyarázólag az árzálogház hivatali helyisége, ahol az verés után Lapu igazgató — Dincseárverést tartották. Vagy százan szo- nek határozottan kialakult árak. Harrongtak a helyiségben
túrelmeseu
— — — — — —
várakozva az árverés kezdetére. Az
érdeklődők közt több ékszerész is he„A tehetőseidül ezreket és százakat, a szegényeblyet foglalt, nagyon sokan azonban
csak »kiváncsiságbóW jöttek el, amint bektől filléreket, de mindenkitől kérünk."
kiérezzfik beszédükből, ámbár ha akad
A * „Országos gyűjtés a honvédcsatádokért" a h a d b a >egy jó vétel., a licitálástól sem riadnak vissza — teszik hozzá a kíváncsis- y o n u l ' a b h o z z á t o r f o z ó i n a k g o n d j a i t e n y l v t i .
kodók.
Amióta a kormány felszabadította a
nemesfémárakat és például az aranyékszer ára fantasztikus magasságokba
szökött fel, azóta nőtt meg igy az érdeklődés az ékszerárverések "iránt. A
közönség ugyanis azt hiszi, hogy zálogházi árverésen Olcsóbban hozzájuthat aranytárgyakhoz, amiket
aztán
majd később az árak még magasabbra
emelkedése esetén busás haszonnal A szegedi sütőiparosok és cukrászok megkezdték a szójo-' 'f** '
T
* r d e l íf
adhat tovább.
liszt igénylését
látogatás
indítottakitörése
el. Jóvalelőtt*
második
világháború
A szerdai árverés etekintetben csaP a p é n , aki akkor a német biroda(A Délmagyarország munkatársa- nem tekinthetnek inyencialaloknak Bilódást hozott a vásárolni szándékozóklom alkancellárja volt, nálunk jártának. A betevő közönség is tisztában tói) Nagy feltűnést keltett a napok- zony akárhány kínai, vagy tibeti élei ban a magyar kormánykörök előtt
van ugyanis a nemes fémek értéké- ban dr. P á l f y József polgármester- nek már a puszta »illatára« kénytelen felvetette a kérdést: miért nem termel
vel. Amint L a p u
Lajos zálogházi nek a Délmagyarországban közzétett az európai befogni az orrát. A szója Magyarország szójababot, amikor abigazgatótól megtudjuk, a betevők ide- hirdetménye, amely tudtára adta a vá- ugyan nem ezek közül való, azonban ból óriási exportra számithatna és
jében kiváltották valamennyi ékszer- ros közönségének, hogy dr. R o s t a mégsem tudta magát megkedveltetni Németország egyedül is kész a mintárgyukat, igy a mai árverésen egyet- Lajos országgyűlési
képviselő köz- Európa gyermekeivel sokájg, egysze- denkori teljes évi termést lekötni és
len kényszerárverés kerül sorra, az is benjárására sikerült Szeged részére ren azért, mert — nem tudták elké- átvenni.
jelentéktelen, párpengős tétel, az olcsó nagymennyiségű nullás
finomságra szíteni. Nálunk ugyanis a hüvelyeseAz ötlet felvetésé után valóban
vásárban reménykedő .hiénák, tehát kiőrölt szójalisztet biztosítani és azt ket: a babot, borsót, lencsét vízben
csalódnak várakozásukban.
270 pengős mázsánkinti érőn a köz- megfőzik, ezáltal a keméiiyilőtailaiom megindultak nálunk is az első próbálmegpuhul. A szóját azonban minél to- kozások a szójával, majd amikor azok
Megkezdődik az árverés. Az első ellátási hivatalban lehet igényelni.
vább főzik, annál keményebb lesz, minden várakozást meghaladó eredtétel egy szép karóra fémláuccai 10
A hirdetmény egyeJöre esak a
pengős kikiáltási ár után 14.50-ért, töiparosoklioz c s cukrászokhoz szót, mert a bemie túltengő fehérjetartalom ményre vezettek, orvoskémiknsaink
viszont hozzáláttak a szója élvezhetővé téteilletékkel együtt 16.30-ért talál gaz- azonban nem ketséges, hogv ha a kö- megkeményszik. A kínaiak
dát. Egy nikkel Doxa 40 pengős kikiál- zönség megismerkedik a sütőipari ké- nem főzik, hanem erjesztik, de ez az léhez. Számos kísérlet után dr. B e rtási ár után 35-órt kel el. A következő szítményeken keresztül a -zójaliszt elkészítési mód valóban szokatlan az c z e l l y László feltalált egy neniesitési eljárást, amellyel maradéktalanul
tulaezüst Omega zsebóra még 50 pen- sokoldalú használhatóságúval, ügy ez európai ízlésnek.
A szója európai polgárjogszerzésé- ki. tudta vonni a szójababból a kesergős kikiáltási áron sem kell senkinek, az újfajta élelmiszer rövidesen bevohasonló a sorsa a következő szép nul a magánháztartásokba is. Ha pe- re irányuló első kisérietek tehát csú- nyés mellékizt adó éterikus olajokat
arany-, ezüst-, brílliánsékszereknek. dig használata elterjed Magyarorszá- fosan megbuktak és ez a sors várt ar- ugy, hogy a tápérték ezáltal nem szenEzek Ugyanis mind megbízásos dara- gon is, mint ahogy Kozépeuröpa szá- ra a metódusra is, hogy őrölt formá- vedett semmi változást. Ma már a dr,
nemesitett
bok és a megbizó túlságosan magas mos államában is egyre inkább téri ban lisztként, vagy ebből készült pép- Bcrczelly-féle eljárással
szójababot őrölik lisztté és megfelelő
árat szabott értük.
hódit, ugy ez a sárgaszínű, lisztfinom- ként fogyasszák..A szójababnak ugyaneljárást találtak az avasodás megakaJönnek az aranyak egymásután. ságu őrlemény valósággal forradal- is kesernyés mellékizc volt, emellett
dályozására is.
—
nagy
zsírtartalma
következtében
—
Arany karóra szíj nélkül 540 pengő masítani lógja nálunk is a konyhaműelőször.
vészetet és a népélelmezést. Nincs gyorsan meg is avasodott. Magyar
Háborús ajándék
Nézik az órát elültről, hátulról, ugvanis mégegy élelmezési cikk, setn+mberé
érdem, hogy a szóját sikehallgatják a kelyegését, aztán hang áílati. sem növényi termék, amely táp-. r ü , t e n r ó P a i fogyasztásra alkalmassá
A sok rossz mellett, amit az emnélkül ejtik vissza az altiszt' tálcájára. érték dolgában a szójával vetekedhet- j ^nm. Ez annal érdekesebb, mert a beriség a háborúnak köszönhet, néNem licitál senki.
j szójafogyasztásban úgyszólván minden hány apróbb kellemetességgel ív
Duplafedelü aranyóra 17 és fél
j más európai állam megelőzte Magyar- megajándékoznak minket a rendkígram arannyal 1100 pengő. Egy hang
.,
„ ,
t országot. Németországban már egy évc
vüli idők. Ilyen jó oldala a hábornse hallatszik érte. Egy Schaffhausen
t j z o h k u s n o v e n y tizeddel ezelőtt hatalmas feldolgozó
arany karórát Ugyancsak 1100 pengőért
A szójalisztel a szójabab termésé- üzemek ontották a szójaőrleményeket szülte viszonyoknak, hogy megtakínál a kikiáltó, erre sem akad árve- bői őrlik. A szója botanikailag a hü-, és például már 1935-ben százezer va- nulunk mindenhel takarékosan gazrező.
velyesek osztályába tartozó egzotikus gon szójababot vitték be Németország- dálkodni. meglevő értékeinket megDe nemcsak az arany, a gyémánt növénv, amely azonban kémiai össze-! ba Keletről A háború természetesen becsülni és esetleg hiányzó, vagy
sem kell senkinek. Egv 17 köves gyé- tétele'dolgában lényegesen eltér a ná- i útját szedő az ázsiai szöjaséálMmá- fogyatékán levő közszükségleti Cikmánt collier 600 pengőért kelleli ma- lunk termesztett hüvelyesektől. A bab nyok további özönlésének, azonban keinket más hasonlóval pótolni. A
gát, — hiába. Hasonló a sórsa egy pár és a borsó például, valamint a l e n e s e l éppen az impóHlehetöségek megszü- szójafogyasztás
is
kétségtelenül
brilHáös függőnek, pedig nem is túl is túlnyomórészt keményítőt (cellulo- < "őse adta meg a döntő lökést a szójá ilyen háborús
ajándék,
azonban
drága: 560 pengő.
zét) tartalmaz, ezzel szemben a szója- elterjedésének. 1938 óta már Európá semmiképpen sem
szabad azt az
Ismét aranyórák következnek. Dup- babban rengeteg mennyiségű fehérje ban is termesztik á Henry Ford által egyéb ..pótszerek" közé sorolni abkeresztelt
vitaminlafedelü K r ó n o g r á f óra 17 és tél ós zsíranyag van, de cukor és iecitin- tesodabnb<-nak
ahogyan pélnövényt és évről-évre növekszik a szó- ban az értelembén,
gram arannyal 2400 pengő, antik női tartalma is jelentős.
jával bevetett területek kiterjedése, dául a teát különféle füvek főzetőaranyóra 17 gram arannyal 1100 penA szója Ázsia keletén: Kinában.
gő, egy csomó kisebb aranyékszer Japánban és Indiában évezredek óla Ujabban már ufimcs.ak külföldön, de vel, a bőrtalpat nuitalppal. a zsírt
margarinnal pótolják
srra.roja 00 pengő: nem kér belőle seo- az egyik legfontosabb népéléimezési nálunk is.
kl.
cikk, népszerűsége vetekedik a ha léMindezekhéz hasonló
pótlásokat
És igy megy tovább annál a néhány vai és rizsével. Európában egészen a
Pap«n öt'ote
megéltünk már az első világháború
darab órásnál is, ami még sórra kerül. legutóbbi évekig nem tudott elterjedni
Magyarországon a szója termesz- alatt is, de a béke
helyreálltával
Ilvenformán egyetlen megbízásos da- a szójabab használata, aminek az a
tésére bunántulon folytak az első siazután
él
is
tűntek
ezek
a hasznámagyarázata, hogy az femberek ide- |keres kísérletezések, amelyek credmégénkedve fogadták ezt az élelmiszer-1 „yeképpen azután más tájaYon is meg- latból éppúgy, ahogy a villamosok
ujdonságot és szívesen elhitték róla honosították. Legújabban például Er-j peri'onjairól
letűntek a kalauzkiaz! a véleményt, amelyet külföldetjárl dé ívben terjedt el egészen nagv ará- asszonyok. A szójával nent ez foó
utazók térjesztettek, hogy a szójabab nyokban a szójakultura. Ez annál történni. A fehér emberiség törtéaz európai ember számára élvezhetet- könnyebb, mert a magyar föld és a mi
számos példa volt
len, azt csak az ázsiai gyomor képes klimánk kiválóan alkalmas ennek a nelmében már
tiszta üzem részére 4(1—120 megemészteni.
rá,, hogv más világtájakról átvett
növénynek beérlelésére. Különösen jól
négyzetméter nagyságban, leés meghoriositbtt
olyan haszonnöEnnek az állitásnak volt is bizo- tenyészik és dus termést hoz a szója
hetőleg betonozva,
fűthetők
vényeket, amelyeket az előtt Eurón
knkorieaföldPken,
amellett
nem
is
nyos
alapja,
meri
tény
az,
hogy
a?
Ipari árammal előnyben. —
« Ü Z E M » jeligére kiadóba. ázsiai népek étrendjén számos oiyah különösebben igényes növény és a pában nem ismertek. Hol volt példán! még Nagy Lajos, vagy Mátyás
furcsa ete) szerepel, amit Bril)a!-Sa- megmunkálásáért dúsan fizet.
Költséget téritek
variu leszármazottai
semmikénDeii '
Magyarországon a szóiatei inesz- király idejében a boH, a
paradi-

Á siójaÜszt,
a világ legtápláíóbb élelmiszere
bevonul a magyar háztartásokba

Helyiséget
keresek

fc
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S'-CfiOl-laoüszfiszl
Kéz-, láb-, Rlltagyás clicn ercumenyes
Szegedi
u t m u t a t ó
háziszer.
Ara: 3.— pengő.
A
Somogyi
- könyvtárban és az
ilrogírl*
N e m e c z György
Tl«» l,»jp« Vflrnt, S?. egyetemi könyvtárban vasárnap és
ünnepnap kivételével könyvtárszolfcsom, a kukorica, vagy bogy a Icggálát
A város] múzeum egész évben
nclkülözhetetlenebbct említsük:
a
nyitva.
burgonyaJ
Ma tpár el sem lehet
Szolgálatos gyógyszertárok: Barképzeloi ar. emberj életet nélkülük
esay Karoly Ti»za Lajos-köret 32,
•éppúgy, mint ahogy férfiaink tulBnlcsu Barna Kálvária-tér 7. dr.
tiyonaórésze nem tud meglenni a —
T/öbl Imre Gróf Klehelsberg-tér 4,
idohány nélküL
Moldován Lajos Újszeged, VedresA szója babjában ennek a mos!
n. 1., tíelmeczi Béla Somogyitelep IX.
'folyó bábomnak a. folyamán olyan
utea 4*9.
elsőrendű
élclmicikk
hódit
teret
Városi Színház: f t z l h l l f .
A mozik műsora: Belvárosi Mof?:
Európában, amely tápértékre nézve
T n d i a t i g r i s e . Korzó M o z L I g a .
valamennyi
ismert
haszonnö* i f é r f i a k , Széchenyi. Mozi: S z é p
vényünket felülmúlja,
sőt azok tucsillag.
lajdonságait
fokozott
mértékben
—«O0—
egyesíti magában.
De nemcsak' a
ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTE
növényi, bstjero aft állati termékeket. is helyettesíti,
A
nemesített
8-KOIL VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR.
.szójaliszt 42—48 százalék 'fehérjét
e-oOo—
-(kazeint) 22-23 százalék állati zsir- r— Január 30-án lesz a tőrvényhatótral egyenlőért ék ü zsíranyagot, 21—
25 s'-ázalék szénhidrátot és 3 szúza- sági bizottság közgyűlése, Dr. Tukats
ftalék lecitint (kolional keveredett Sándor főispán a törvényhatósági bizottság januári közgyűlését január
r-sirsavas foszforsavat)
tartalmaz. 30-ra, szombat délelőtt 10 órára hívta
L\ szója vcgyelmezé-e gyakorlatilag össze. A közgyűlés időpontjának délazt jelenti, hogy egy kiló szójaliszt előtti meghatározását a decemberben
'fehérjetartalomra egyenértékű
két Szegeden első izben tartott délelőtti
rs egynegyed kiló szinhussal, tizen- közgyűlés kedvező tapasztalatai tették
két, liter tejjel, hatvannyolc tyúk- indokolttá. A közgyűlést megelőző kistojással, Öt kilő kakaóval, huszon- gyülést január 28-án, csütörtökön délhét kilé burgonyával. Kalériaérték után tartják meg.
— Julianna holland hercegnőnek
fcekintetébeu a szójaliszt kilója-Mfom és félkiló szinhussal vetekszik. leánya született. Ottawából jelentik:
Julianna holland hercegnő, aki tudvaEz a kis összehasonlítás nyilván- levőleg hosszú ideje Kanadában él,
valóvá teszi, bogy a szója a ma leg- leánygyermeknek adott életet.
telterjedtebb népélelmezési cikknél.
— Hódmezővásárhelyen megjelölik
V burgonyánál sokkalta értékesebb a tnilleniumi fákat
Hódmezővásárfc's jelentősebb. Kísérletezni sem kell helyről jelentik: A vásárhelyi városfna már, mert egész sor jólbevált háza előtti parkban két terebélyes fa
konybarecept áll az érdeklődők rcn- áll. Mikor a főteret pár évvel ezelőtt
Helkezésére. Nemrégiben
Budapes- rendezték és sok fát kivágásra Ítéltek, a magisztrátus ennek a két fáten külön
konyhakiállitás köreténak megkegyelmezett. Nemcsak azért,
ben mutatták be a közönségnek a mert ez a két gyönyörű fa kivált a
fezója sokoldalú
felhasználhatósá- többi közű), hanem azért, mert ehhez
gát. ITa a lisztbe tizenöt-busz szá- a két fához emlékek fűződnek. Az ezg.alék szójalisztet keverünk, ez tö- redéves ünnepély alkalmával ültette el
í-életesen. pótolja a drága és ma- ezeket a város, illetve dr. Baksa Lanapság szinte hozzáférhetetlen to- jos polgármester. Akkor kimondotta a
jást Ilyen arányul keveréssel min- törvényhatóság, hogy ezeket a iákat
meg fogja jelölni. Eddig erre nem keíloti tésztát, de még a kenyeret és
rült sor, de most a polgármester renfcukrászsütemenyt is
izesebbó
ós deletére elvégzik a megjelölést, nesokszorosan
nagyobb
tápérték üvé hogy feledésbe menjen a dolog, araint
(leszi. De nemcsak tészlafóleségekot, az Erzsébet királyné fáival történt,
Ihencm a húsételeket is helyeltesiti amelyeket kivágtak a tér rendezése alte elkészítése is egészen egyszerű. kalmával.
Bizonyosra vehető, bogy számos
ulöuyci a szóját a magyar fogyaszitókbal
is
rövidesen megkedvelteti
•és ezáltal nemcsak a magánháztartások
vezetése válik olcsóbbá, de
•általa a
tömegéi el mezós problémája
is teljes sikerrel megoldható. A széped! közönségnek a polgármesteri
intézkedés következtében rövidesen
alkalmuk lesz ítéletet mondani a
fsójáról, mert a helybeli pékek és
cukrászok' máris nagy érdeklődést
mutatnak »« ú j f a j t a „liszt" i r á n t
aV szója tehát rövidesen
bevonul
Szegedre és hihetőleg
nemsokára
éppolyan népszerű és keresett táplálék"'lesz,
mint ma a burgonya.
(Még Mak jegy sem kell hozzál
k. b.

— Szombaton ölést tart a szinögyi
bizottság. A szinügyi bizottságot szombat déli '12 órára ülésre hívtuk össze.
A bizottság az ülésen a szinház aktuális kérdéseit kivánja megvitatni.
— Meghalt a battonyai közjegyző.
Dr. Svastits Benő battonyai közjegyző
a szegedi belgyógyászati klinikán meghalt. A hetvenedik életévét is meghaladt közjegyző széles körbeu ismert
alakja volt Csanádmegye közéletetlek.
Tagja volt a közigazgatási bizottságnak és a törvényhatósági kisgyülésnek
is s a gyűléseket és ütéseket szorgalmasan látogatta még akkor is, amikor
előrehaladott kora s súlyosabb betegsége miatt ez számára nagy aldozatol
jelentett. Temetése szerdán délután
orakor volt Battonyán. Svastits Benőt
a battonyai romai katolikus templom
sírboltjában helyezték örök nyugalom
ra. A temetésen a törvényhatóságot dr.
Fejér Miklós főispán és Ferenczy Béla alispán képviselték s koszorút is
helyeztek sírjára.

Megfojtotta
ivóiársái,
meri zsidónak nézte
TlzenUéiévt

fegyházra

ítélték

Szabadka,
j a n u á r 20. A szabadkai
törvényszék
nagy
érdeklődéssel
tárgyalt egy nem miudenuapi hátterű bűnügyet.
Még december
elején
Horváth
István kereskedelmi utazó ©ste találkozott egy kissó berúgott társasággal, amely magával invitálta.
Horváth' velük' ment
Sinkovies
András cipész házába. Ott elfogyasztottak néhány liter bort, majd
elhatározták, hogy
felkeresik azokat a kocsmákat, ahol női énekesek
vannak. Útközben a társaság tag-

gjilkoii

jai összeszólalkoztak
és Sintovín*
András a veszekedés hevében megfojtotta
Horváth
Istvánt.
Sinkovics önként jelentkezett a rendőrségen, ahol azzal védekezett, bogy
zsidónak nézte, Horváthot és ezért
ölte meg.
A szerdán megtartott főtárgyaló*
son Sínkovics kijelentette, bogy nem
emlékezik arra, hogy
megfojtotta
Horváthot A bíróság a tanuk egész
sorát hallgatta ki, majd SinkoviUr
Andrást nem jogerősen tizenhété
fegyházzal
sújtotta.

200.000 pár bakancsot oszlottak hl
a mezőgazdasági munkások kőzött
Budapest, január 20. A kormány mértékben elfogadni s azok fedezea közellátási feladatok során foko- tét kiutalni. Eddig
kerekszámban
zott gonddal ügyel arra, hogy a 200.000 pár. bakancsot
utált ki a
fontos termelőmunkát
végző nép- közellátási hivatal a különböző tőrrétegek ruházatáról és lábbeliellá- vény hal óságoknak.
tásáról az adott lehetőségekhez kéA kiosztásra kerülő bakancsok
pest gondoskodjék,
A közellátási kivétel nélkül bőrtalpuak, minőséhivatal már az ősszel megszervezte gileg teljeseD kifogástalanok, mert
e feladat egyik ágazatképpen a azokat átvétel előtt külön erre a
mezőgazdasági
cselédek ruha- és célra
kirendelt szakértőbizottságok
bakancsakciöját. Az eddigi beérke- gondos vizsgálatnak vetették alá. A
zett jelentések alapján
megálla- bakancsok
ára
páronkint
32—31
pítható, bogy a mezőgazdasági cse- pengő
között mozog. A bakancs®
lédek bakariésellátása
nagyjából szétosztással
párhuzamosan folyik
végelért. Ar. akció megindulásakor a mezőgazdasági cselédeknek a legaz egyes törvényhatóságok bejelen- fontosabb ruházati cikkel való ellátették számszerű igényüket a láb- tása, amelynek során olcsó áron
beliekre. A bakancsakció lebonyo- megbízható minőségű, tartós ruhalítása során sikerült a törvényható- nemüeket kapnak. A kormány minságoknak nemcsak az alapigényeit dent elkövet, hogy a mezőgazdasági
kielégíteni, hanem az időközben be- ! munkásság termelőerejét coségb^n
érkezett pótigénylcseket is teljes , megtartsa. (MTI)

I

_ Egyévi börtönt kapott a rovottmultu korckpárgumitolvaj. A szegedi
törvényszék Ungváry-tanácsa szerdán
tárgyalta Bán Sándor 19 éves szegedi
napszámos lopási ügyét. A fiatalemberről kiderült, hogy tiltott szerencsejátékért már hat hónapig iilt börtönben. Az volt a vad ellene, hogy a mult
év szeptemberében a Mars-téren feltörte Nasitz Lajos cirkuszi mutatványos kocsiját és egy pár kerékpárgumit, valamint ruhaneműt lopott. Bán,
Sándor a tárgyaláson beismerte bűnösségét és bevallotta, hogy a lopott holmikat Tandari József 27 éves sütősegfdnek adta át értékesítés céljából. A
bíróság Bán Sándort lopás bűntettében mondotta ki bűnösnek és egyévi
börtönre Ítélte, Tandari orgazdaság
vétségéért 4 havi fogházat kapott.
Mindkét elitélt fellebbezett 'az itelet
ellen, igy az nem jogerős.

_ Elitéit árdrágító. Dr. Ujváry István uzsorabiró szerdán tárgyalta öz
vegv Víg Péterné 52 éves kistelek'
földmű vesasszony árdrágítást ügyét
özvegv Vigné tejfelt adott el 240 pengős hatósági ár helyett liferenkint 4
pengőért. A bíróság vétségben mondót,
ta ki bűnösnek és egyhónapi fogházra
Ítélte. A vádlott az Ítéletben megnyugodott.
_ tízeged sz. kir. város árverési
csarnoka 1943 január 20 és 21 napokon
árverést tart. melv alkalommal az
összes szegedi zálogházaknál 1912
november hó végéig lejárt tételek ke
Olvassa a
rtflnek sorra és pedig 20-án délulán
fél 4-kor ékszerek. 21-én ingóságok
— A TISZA YIZALLÁSA. A sze- Ez alkalmommal magán megbízásból
Oélmagyarországot,
gedi rendőrség révkapitánysága je egy hagyatékot árverezünk. Az. árve
leütése szerint a Tisza vízállása résre kerülő nngvobh mennviségü fehirdessen a
január 20-án reggel.7 órakor — tSö hérnemüek. bútorok és egyéb holmik
cm, a levegő hőmérséklete —4 tok előzőleg naponként fél 4-től 6-ig a
csarnokban díjtalanul megtekinthetők
fOélmagyarorszáabaii 1
Celzius volt.
__ Janik-vendéglőben ma fieüktto t Egyéb magármogbrzásokat 21,-éa délig
fogadunk el. Igazgatóság,
IJUI lAXAabélw.
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A mentők hírei. Kedden este 1
órakor Kiskundorozsmára hívták ki »
mentüket. Bácz Imre 30 éves napszámos a sikos országúton elesett és lábát törte. A mentők a sebészeti klinikára szállították. _ Szerdán reggel féí
0-kor özvegy Miklós Antalné t>8 éves
főjegyző özvegye a Kápolna-utca 9számú ház előtt megcsúszott és boka*
törést szenvedett A sebészeti klinika*
vették ápolás alá.
Pipált az ágyban — összeégett
Stcin Jakab 87 éves Cserzy Mihá!y-utca 37 szám alatti lakos az ágyban pipázott. Közben elnyomta az alom, »
pipából kihullott tűztől meggyulladl
az ágynemű és mire a házheliek észrevették a balesetet, az öregember már
súlyos égési sebeket szenvedett. A kihívott mentők Stcin Jakabot a bőrgyógyászati klinikára
szállították,
ahol "ápolás aiá vették. Állapota életveszélyes.
— Értesitéa. A Szakszervezeti Bizottság közli, hogy folyó hó 22-én,
pénteken este fél 7 órakor a Munkásotthonban (Hétvczér-u. 9.) Kállay
Gyula Budapest, a Népszava munkatársa >A magyar osztálytársadalom
kialakulásai cimen tudományos előadást tart. Belépődíj nincs.
— Ar, építőiparosuk adataikat január 22-ig saját érdekükben adják be
az ipartestületnél, mert az anyagok
kiutalása ennek alapján történik.
433
— Meghalt a lngköves öngyilkos.
Még januát 2-án történt, hogy a Hősök-kapuja előtt Szalió Ferencné öngyilkossági szándékból lugkövet ivott*
A mentők súlyos belső sérülésekkel s
belgyógyászati klinikára
szállították
az öngyilkos asszonyt és ápolás alá
vették/azonban nem sikerült megmenteni az életnek. Szerdán délelőtt a klinika igazgatósága telefonon jelentette
a rendőrségnek, bogy Szabó Ferencné
belebalt sérüléseibe.
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é« darakfájá*. tdege»«tg,
ém«tygó», tisztátalan teini
Gyakran csak az emésztési
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= Szibill. ( F e l ú j í t á s . )
A
bill azok közé az operett-remekművek
zavaroknak következménye.
közé tartozik, amelyek soha el uent
Ilyenkor
„ O i Ö H S z e p meiOáiuK."
Vitéz iolnay Andor tragikus hervadnak, innen van azután az is,
Is kell a
hogy az érdeklődés sem hervad ei
Gyurkovics Mária és Sárdy Jauus
halála
iránta. A szerda esti szegedi íelujita;
hangversenye
A fronton küzdő honvédeink szóra- zsúfolt házat vonzott bizonyságául ankoztatására alakult Tábori Szinház nak, hogy a jó érzékkel összeállítóit
Hossza idő ota nem gyönyörködj társulata, amely három hónapon ke- műsor nem hozhat csalódást a szíutünk olyan zsúfolt hangversenyteremresztül sárban-esőben, majd hóban- háznak, legfeljebb felmerül gondoláiben, mint a Tisza-szállóban szerdai;
íagyban rótta a megszállt orosz vidé- ban az a kérdés, hogy vájjon mi az
este. A vigasztaló és idegzsongiU*
kek úttalan utait és derűt, verőfényt oka annak, hogy az ilyenfajta érteD a l hivői töltötték meg a koncertterA N l A R 21 lopva a szivekbe, szórakoztatta a ka- kekért vissza kél) menni a múltba.
met és forró, örömteli tapsokkal, szin- C S Ü T Ö R T Ö K ,
tonákat. most egy szabadságos kato- Hja! az aranysárga falevelek' hulláte lázas ünnepléssel üdvözöltek
az
navonattal visszaérkezett Budapestre. sa idején SzibUl és társai nem születörök dal, a sziv-muzsika két legnépszeEgymásután szállottak ki a Keleti-pá- nek se muzsikában, se librettóban. Az
BUDAPEST í.
rűbb előadóművészét: G y t i r k o v i c s
lyaudvarra befutó vonatból a sok siMáriát és S á r d y Jánost, az OperaÖ.40: Czen az otthon. A Vöröske- kert aratott, de sok izgalmat is átélt előadás méltó volt az operetthez. Gonház két fiatal tagját. Különösen az if- reszt (bajtársi rádiószolgálata. 6.40:
dos, preciz, tetszetős volt a rendezés
júság vonult fel nagy számban s ez á Ébresztő, torna. 7: Hirek, közlemé- derék frontszinészek, akik hősies vál- és a társulat legjobb erői szolgálták
kedves lelkesedés stilusos is volt, nyek, reggeli zene. 10: Iiirek. 10.15: lalkozásukért minden dicséretet meg az őszintén és melegen jelentkező Si,
,
" a z UKZ.IIUKI1 CS UICICKCU
01mert az ifjú muzsika ülte ünnepéi az Zenekari müvek. 11.10: Nemzetközi , .
•örökszép melódiák* estjén. A legnép- vizjclzőszolgálat. 11.15: Major Blanka érdemelnek, csak egy valaki hiányzott ] k e r t A c i m s z e r epben Radnóthy Év ;
szerűbb dallamok, áriák és duettek hegedül. 11.40: Mahatma Gandhi In- kozuluk:
érdeme és
része volt
a társu gyönyörködtetett szép hangjával
az legfőbb
éppen akinek
a legnagyobb
és
szóltak a közönség szivéhez ezen az diája. Irta dr. Eörsy Júlia. Felolva- Ar/iOmO
Ao loi-«nKK hocvo
inrcii
.. .
. ,
, , t
lat megszervezésében
és troli
a nvalóban
estén, örökszép melódiák, amelyekben sás. 12: Harangszó. Fohász. Him- hézagpótló intézmény megszervezésé- hódító megjelenésével. Partnere a kimindig megtaláljuk a romantika ós nusz. 12.10: Országos Postászenekar ben: maga az igazgató, vitéz T o l - tűnő Madarász László volt, akinek \
érzelem olykor nélkülözhetetlenül jól- Vezényel Eördőgh János. 12.40: Hí- n a y Andor.
hangján szárnyalva repültek .facol)i
eső értékeit. Más időkben talán job- rek. 120: Időjelzés, vízállásjelentés. 1
örökszép melódiái. Harczos líén és
,
. ,. ,
., . ,, .„^
Károlyi Vilmos Solymossv Imrével
ban örülnénk anDak, ha egy Beetho- óra 30: Honvédeink üzennek. A Vörös; vhangulat
emelését, impozáns
A
szméázek
ajkaról
villámgyorsán
ven- vagy Mozart-est vonzana a hang- kereszt bajtársi
e r s P r , y e z v P s r o lgálta a humort e- a
hadműveleti
területen
hétfőn
este
szív
rádiószolgálata. 2:
J
, hfias
volt
a nagyherceg
szerepében
terjedt e akövetkeztében
hir: vttez Tolnay
Andor
a
,
,
emelését,
impozáns
és lé;
versenyterembe ilyen hatalmas töme- Francia orgonamuzsika. Dr. Laczko- szélhűdés
a
n
e
n
a
meghalt. A Márkus Lajos s komoly
tényezője
vr>
get, de ma hálás sziwcl kell fogadni vich János játszik a Zeneművészeti frontról hazatérőben társulatával hétminden olyan megnyilvánulást, amely Főiskola orgonáján. 2.30: Hirek. 2.45: főn Lavocsnén, közel a magyar határ még a nagy sikernek dekoratív megjelenésével Mikev Túli. dr Vnradi Sz.i
az őrök szép, a halhatatlan művészet Műsorismertetés. 3:
Árfolyamhirek, hoz, megpihent. Vidám hangulatban bölcs, Besse Miklós és az elsői/ közült
kultuszának tűzét élesztgeti, még ak- piaci árak, élelmiszerárak. 3.20: Rá- együtt vacsorázott a társulat, az aszkor is, ha csak vidáman sercegő, diózenekar. 4: A munka és a pénz. talfőn Tolnay Andor ült, abi asztal Török Emil. aki művészi lendülettel
aranyló fáklyafény jelenti ezt a tüzet... Ilcrn József előadása. Közművelődési bontáskor rosszullétről panaszkodott. szólaltatta meg zenekara élén a gvönvörü Jacobi-muzsikát
Az efőaöásl
A társulat egyik tagja:
Andrási
G y u r k o v i c s Mária művészete jó] előadássorozat. 4.20: Hirek német, ro- Márton, a kolozsvári Nemzeti Színház Ihász Aladár rendezte kitűnően,
ismert Szeged közönsége előtt. Sok- mán, szlovák és ruszin nyelven. 4.45: művésze belékarolt a direktorba, hogv
—0O0szor gyönyörködtünk már csodálato- Időjelzés, hirek. 5: Magyar nóták. a pályaudvaron veszteglő vasúti kosan tiszta, biztos szárnyalású kolora- Sándor Anna és Lontay Rajner Lász- csiba kisérje. Alig tettek azonban pár
:
tmájában. Ezúttal kitűnő diszpozíció- ló énekei, kísér Gáspár Lajos cigány- lépést, Tqlnay a szivéhez kapott és A szinhóii iroda köz!eménye
zenekara.
550:
Milyen
kérdésben
forban, pihent hanggal és játékos kedvHETI
MOSOK:
összeesett. Á gyorsan előkerített orvé! adta elő kedvenc énekszámait, duljon a gazda a Kamarához. Szűcs vos már csak a beállott halált állaCsütörtökön
este:
.Szibill (A- és
azokat a lágy, érzelmes és szivbango- Ervin kamarai titkár előadása. A föld- pihatta meg.
klasszikus bérletben).
művelésügyi
minisztérium
rádióelőkon csendülő áriákat, amelyek leginPénteken este: Szibill , TisztviselőVitéz Tolnay Andor tragikus halákább illenek hangjához és egyéniségé- adássorozata. 6.20: Folyamerők szazérlet).
lonzenekara.
6.50:
Hirek.
7.05:
A
Malának
hire
országszerte
nagy
részvéhez. Max R e g e r ábitatosan szép
Szombaton este: Szibill.
• Bölcsődala* és M o z a r t Allelulája a gyar Revü Tánczenekar játszik a tet keltett. Szerte az országban ismer
Vasárnap délelőtt 11 órakor:
Táncpalotából.
7.50:
Elfelejtett
maték
Tolnay
Andort,
aki
negyedszázavasárnap reggel ünnepi hangulatát
irodalmi matiné. »Klasszikus jelen*
gyar
hadvezérek.
Markó
Árpád
nyugdos
művészi
pályafutása
során
:
zamos
árasztotta a teremben s maga a műtrk« (Mérsékelt helyárak).
vésznő rózsaszínű bájával és előadá állománya ezredes előadása báró Al- nagy vidéki városban megfordult és
Vasárnap délután: Knta-Kittv-Kavinczv
József
tábornagy
és
báró
Kray
nemcsak
kiváló
színészt,
de
éi
tékcs
sának finomságával mint szelid gatinka (Mérsékelt helvárakj.
Pál
táborszernagyról
810:
Rácz
Alaemberi
kvalitásaival
is
mindeuútt
meglamb bogta és trillázta be magát a köVasárnap este SzibilL
dár cimbalmozik zongorakísérettel. 8 kedveltette magát. Egyike volt a legzönség szivébe.
óra 30: Hangképek a Magyar Amatőr kiválóbb magyar operettsz'neszeknek.
A legszebb volt mégis Gyurkovics Fiimesék országos versenyéről. 8.50: Fiatal korától kezdve a sztnpacon és
Ma, csütörtökön
A- és klasszikus
Mária előadásában V e r d i két leg- Csertani: A Garda-tó szigete, szimfo- a színháznak élt, a világháború alatt
szivhezszólóbb szerelmi vallomása: a nikus költemény. Milanói szimfonikus ( katonai szolgálatot teljesített és az el- bérletben; holnap, pénteken tisztviseTraviata és a Rigoletto két szoprán- zenekar, vezényel Molajoli. 9: Szines lenség előtt tanusitott hősies magatar- lői bérletben, holnapután, szombaton
áriája. Itt szikrázott, csillogott, csen- szökőkút. Simonffy Margit Kosztolá- tásának
legfelsőbb elismeréseképpen bérletszünetben kerül szinre a tegnap
gett és trillázott legnagyobb bizton nyi műfordításaiból ad elő. 920: A kapta a vitézi címet. Egyike volt az este rendkívül nagy sikettel felujilott
sággal a fiatal énekes hangja. Mily német rádió műsorából Szórakoztató ország legnépszerűbb bonvtvanjamak, Szibill. Martos—Jakobi népszerű dajóleső a tudat, bogy bármilyen alpesi zene. Hangfelvétel. 9.40: Hirek. 1010: számos, akkoriban bemutatott operett rabja a közismert melódiák, a kiváló
magaslatokon is jár ez a törhetetlen A Székesfővárosi zenekar. Vezényel sikere fűződőt a nevehez Szeged kö- szereplők által és az Ízléses, szép kifényű és erejű kristályhang, le nem Fridi Frigyes. 11,30: Csárdások.
zönsegéoek még élénk emlékezetében állítás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy
zuhanhat, meg nem csúszhat, mert őrzi
él az elegáns megjelenésű, széphár.gu a Szibill előadásaira fokozott érdekaz igaz művészet csodatevő varázsbonviván, aki Andor Zsigmond igaz- lődés nyilvánuljon meg.
BUDAPEST II
Vasárnap délelőtt 11 órakor klnszereje . . .
gatása alatt, majd később a házikeze5: Francia nyelvoktatás. Tartja dr. lés idején nagy népszerűségnek ör- szikus jelenetek szerepcinek a szinhá2
S á r d y János méltó partnere volt
Gyurkovics Máriának. Csiszolt és kul- Makay Gusztáv Hangfelvétel. 5.30: Az vendő, ünnepelt tagja volt a szegedi első irodalmi matinéjának műsorán
előadásának
közvetítése. színháznak. Később Toinay •önállósí- Dr. Bartos Imre tanár tart rövid beturált tenorja különösen a magasabb Operaház
fekvésekben szárnyalt magával raga- Tannhauser. Dalmű három felvonás- totta* magát, Székesfehérvárott, Sop- vezető előadást, amely után Katona
dó szépséggel. Az alacsonyabb s kö- ban. Szövegéi és zenéjét szerezte Wag- ronban, Kaposvárott és Pécsett műkö- József, Sophokles, Goethe, Shakeszéphangjai kissé fátyolosak, de mér ner Richárd. Fordította id. Ábrányi dött mint igazgató és társulatvezetői peare és Molier müveiből összeülli-tott
léktartó beosztása és nemes énekstí- Kornél és részben Várady Sándor. Ve- minősegében is mindenütt kiérdemelte | értékes jelenetsor keretében lepnek Tol
a legteljesebb elismerést: a közönség a szinház kiváló tagjai. Nevelő es
lusa ezt a hibát is elsimítja. H á n d e l : zénvel Berg Oltó.
szeretetét és pályatársai oecsü lését. I szórakoztató perceket fog jelenteni n
Largoját, P e r g o l e s e
>Nináját«,
vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődő
Az utóbbi években visszavonult
Donizetti:
Szerelmi
bájitalát
matiné.
Jegyeket mérsékelt helyát-nk
s/.inpadtól
és
feleségével:
Medgyessy
V e r d i legszebb tenoráriáit énekelte
.Jucival, az ísmertnevü drámai színész- mellett árnsit a pénztár.
olyan hatást keltve, amire egy fiatal
Mérsékelt helyárakkal kerül színre
nővel Budapest belvárosában művészoperaénekes büszke lehet. Hangjának
vasárnap
délután a Rata-Kittv-Knünvendéglőt
nyitott
nyaranta
meg
szenttálán nem használ gyakori kiruccanáendrei szöllöjében gazdálkodott. A Szi- ka. A vidám, humoros jélebetekben
sa az operett és film mezőire, dv népdnrnh
nészkamará felhívására azonban kész- bővelkedő, fülbemászó zénéjft
szerűségének igen! A közönség, —
bizonyára
nagy
érdeklődésre
számitségesen
vállalkozott
a
Tábori
Szinház
különösen a csillogó szemű leányifjn, megszervezésére-és hogv ezt • a 4 vállal- hat első mérsékelt helyánt efőadása
ság, — felejthetetlen óvációval ünneSzegedi Gazdasági Vusiit.
| kozást teljes siker koronába. aZ első- alkalmából Ajánlatos jegyekről előre
pelte. Ha éjfélig filmdalokat és ráÉrtesítjük a tisztelt utazóközönséget sorban az ö fáradságot nem kímélő és gondoskodni.
adásokat énekelt volna, mindenki szíbogy
Molnár Sándor tervezte a Szibil!
akadályt nem ismerő'szervező képesvesen elhallgatta volna ..
t. hó 20-ától, szerdától kezdve
szép színpadképeit és Pzzél nagyban
ségének köszönhető.
Az ünneplésből a komoly rész
njból az összes menetrendszerű
Vitéz Tolnay Andor, a fiatal korá- hozzájárult » felújítás sikeréhez A
mégis G y u r k o v i c s Máriát illette,
vonatok közlekednek.
Miklós G'vuln festette.
ban háborút járt és ott dicsőséget sxerde rászolgált a dicséertre a mértékTekintettel a vontatási nehézségek- ' zett régi katona társulata élén októ
tartó és stilnsos zongorakísérő: D a n- re, a . hetipiacos napokon kénytelenek j berbeu ismét kikerült a frontra.: afcoi
Mórleós
festményeket,
k ó Aladár is
vagyunk g már közölt utasszámkor- , magyar-1 .katonához és- ízig-vérig szí
keleti és magyar
Az örök dal forró ünnepe volt a iátozást a legszigorúbban végrehajta- ' nészemberhez méltóan, látta el f< ladaszerda
esti Harmónia-hangverseny, ni; hogy azokon a tulzsufoltságot el- iát. A szivszé'hűdés, amely -gy érté- perxsa
szőnyegeket
amelynek sikere soká emlékezetes ma- kerülhessük, kérjük c lobbi, útin heti- ke-, művészember ék-k't oltotta kk nem
magas áron veszek
piaeos
vonatainknak
.fokozottabb
igényszólította
el
mégsem
dolgavégezetlerad különösen az ifjú szivekben, ott,
űl: kötelességét kítto.namödra beijcsí- M O B E U N
képsxaJon
akol a dal s a tiszta őröm a legszive- bevételét
Aa jDzIetveaetöagfi, Ticiia.
•sriibeo ver tanyát,..
fca. p,) „ .
iltíffiáalea A-jüi..
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APROHIRDETESEK

Összeállították a déli atlétikai keriret
1942. évi erőlistáját
A Magyar Atlétikai Szövetség déli 05.7 mp Zsótér L. SzVSE, 66 mp Mitérületének hivatalos lapja közli a halik tó GyAC.
kerület területén 1942-ben rendezett
3000 m akadály: 10:46.4 p lffeovüs
atlétikai versenyek tíz legjobb eredG. SzEAK, 10:49 p Kovacsevics M.
ményét. A hivatalos összeállítás alapSzEAK, 11:05.2 p Kássa L. CMOVE.
ján alább adjuk a futószámokban leg11 49.2 p Juhász I. SzVSE., 12:0ö.3 p
jobban szereplő tíz atléta névsorát.
Sörös J. SzEAK, 12:14 p Otruba A.
Sajnos a szegedi atléták a legtöbb ta-'
S/A SE, 12:29 p Kotok l. SzVSE 12:23.2
von alulmaradtak az elmúlt évben a
p Kocsiiiar 51. SzVSE
gyulaiakkal és délvidékiekkel szemben. Külpnösen a vágtázó számokban
—oOo—
szembetűnő a szegediek gyengébb szereplése. Középtávon már jobban álX A déli atlétikai kerületben bevelunk, hosszútávon pedig a SzVSE zetik a kötelező versenyrendezést. A
tingysz.erij gárdája biztosítja Szeged- MASz déli kerületének hivatalos köznek a vezetést ugy az elért idők és lönyéiben Christián László gyulaitesthelyezések, mint a versenyzők szama tíevclési tanár, kerületi vezető közli
tekintetében. Az crőlista a kővetkező: az egyesületekkel, hogv ebben az évlt»0 m: 11.1 mp Kocsis B. GyAC, ben a déli kerületben bevezeti a köteKopcsa J. BMAV, 11.2 mp Mészáros lező versenyrendezést minden egyesüI„ GyA'G, 11.3 mp Bórócz S. UAG, 14 4 let számára. Vagyis minden dé.lkeriimp Gnzsó A. UAC, Machula L. OLE, leti sportegyesület amelynek atléti11.5 mp Kiss 1. GyAC, Csókás I. kai szakosztálya van, köteles ebben
BMAV. Povázsan J. K1SOK, Varga a/, évben legalább egy versenyt renI. SzVSE.
dezni. Közli a kerületi vezető azt is,
•200 m: 23.6 mp Kocsis B. GVAC, hogy amint a központ kiadta idei verKopcsa J. BMAV, 23.7 mp Mészáros senynaptárát, ö i? összeállítja a .keI,. GvAC. Vártra I. SzVSE, 21.1 mp rületi versenyek sorrendjét. Ebben n
Kálmán J. S/.TK, 21.2 mp Tóth M. versenynaptárban szerepelnek majd a
Kszm. MOYE. Zsólér SzVSE, 24.4 mp kötelező versenyek és azok 3 verse.Sermán L. GvAC, Machula tó OLE, nyek is, amelyeket önként rendeznek
az egyesületek.
líöröcz S. UAC.
400 m: 52.1 mp Kyirő Gv. UAC,52.8
X A SzVSE atlétáinak értekezlete.
inp Varsa f. SzVSE, 53.1 mp Tornai.T.
SzVSE. 53.2 mp Réhm A. SzEAK, 53.4 A SzVSE január 23-án, szombaton, a
mp Z-ótér L. SzVSE, Ki.B mp Sermán nagyállomás oktatótermében atlétikai
L. GyAC, 54 mp Mikuska L. SzEAK, ülést tart. Az ülés este 6 órakor kez54.3 mp Kocsis B. GvAC, "t.5 mp
dődik. A vezetőség felkéri az atlétáKálmán 1. SzTK, 55.2 mp l'tbel Nr.
kat a pontos menielenésre.
SzEAK.
öüU m: 2.01.8 p Tornai J. SzVSE,,
2:02.2 p Mikuska tó SzEAK, 2:04.2 p
Volop J. UAC, 2:05.3 p Kovács N.
CMOVE, 2:054 p ltéhm A. SzEAK,
2,05.6 p Kovacsevics M. SzEAK,2:05.7
Budapesti értektözsdezárlaf. Szilárd
1> Sindler I. UAC, 2:00.5 p Gazsó J.
BMAV, 2:07 p N á d A . NszLE, 2:08.5 irányzattal, a megállapított legmagasabb árakon nyitott a tőzsde. A piac
p Szekeres A. GvAC.
1500 in: 4:14.0 p Mikuska tó SzEAK, egész területén a kereslet volt több4:15 p Gazsó J. BMAV, 4:10.7 p Ko- ségben és az erős áruhiány következvács N. CMOVE. 421.2 p Volep J. tében csak igen kevés üzletkötés volt.
UAC. 4:21.4 p ltéhm A. SzEAK,4:22.7 Az értékek egész sorában az üzleti
p Tornai J. SzVSE, 4:23.2 Kovacse- forgalmat zárlatig felfüggesztették. A
vics M. SzEAK, 4:28.4 p Németh l. tőzsde számottevő árnyereséggel záKs/.mLE. 4:28.8 p Ifkovics G. SzEAK, rult.
4:28.9 p I'app G. BELE.
Zürichi devlzazárlat. Paris 3.60,
5000 oi: 16:33.2 p Csonka B. SzVSE,
London
17.35. New.vork 431.—, Brüst16.38.4 p Ifkovits G. SzEAK, 10:58.2 p
Kovacsevics M. SzEAK, 17 p Juhá-z szel 69.25, Milánó 22.66.25, Amszterdam
I. S/VSE, 17:17.8 p Kássa tó CMOVE, 229.37 fél, Berlin 172.55, Szófia 5.27 fél,
17:33.4 p Kotok 1. SzVSE, 17:38 p Gyet. Madrid 39 75. Bukarest 2.37 fél.
vai J. SzVSE, 17:48 p Otrnba A. Sz.
Óikéitól tcrménytözsdezárlat. Bnza
VSE. 18:29.8 p Kocímár M. SzVSE, máj. 139 egvnyolead, jul. 139, szept.
1830 p Bichtcr J. KkhMOVE.
139.75. Tengeri máj. 98.75, jul. 99 egv10.000 m: 31:50 p Csonka B. SzVSE, nvolcad, szept. 99.75. Rozs máj. 78 hét35:37.8 p Juhász I, SzVSE, 86:80 p nyolcad. jul. 81 egvnyolead. szept.. 83.75.
Beöthv G. KAC, 36:51 p Kotok [. Sz.
A budapesti terménytőzsdén cseVSE, 37:10 p Gyetvai J. SzVSE, 38:42.5
p 40:08.3 p Ábrahám A. SzVSE, 40:09 kély forgalom mellett az árak váltop Gregorcsik M SzEAK.
zatlanok.
110 m gát: 16.2 mp Kiss I. GyAC,
A Marva r Nemzeti Bank hivatalos
172 mp Mikics J. SzEAK, 18.4 mpSzél. GyAC, 18.7 mp ördög K. GyAC, valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.45
18.9 mp Berényi M. SzVSE, 19.2 mp 11.75. líra 17 4H—17.90. svájci frank
Kocsis B. GvAC. 19.7 mp Garami Gv. 76 60—80 60. «véd kor 71 70 -82 70.
BMAV, Dörner
KISOK, 19.8 mp
Mihalik tó GyAC.
Előfizetőink havi
400 m cát: 60 mp Var** j. S/VSE,
615 mp Mikuska L SzEAK. 02.2 mp
Mikics J. SzEAK. 63 6 mp Réhm A
SzEAK. 64 2 mp Szécsi 1 GvAC. 64.5 mindennap cserélhetnek könyvet
•
mp Serényt M. SzA SE. 64.8 mp Maver DÉT.M A O V A Rfl HSZ A U kölesönkftnyv
L Gv A C. 65 9 mn Kovács N CMOVE. torában
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fillérért

Felelős szerkesztő es felelős kiaőOj

Berey

Géz*

Főmunkatársi

T e m e i v á p y J ó z s e f
Krerkejztő-ég és kiadóhivatal: Aradi-utca 8. _
Éjszakai «zerkMzt6sfe»
M'váris-qlca 14 — lelefon f**erke«atŐ«ég. kiadóhivatal és nvomdal: 13-06
Nyomatott é B L A k á t i t u i t u t *oi toi gogepen izepto. Kaivarm uica L4.
tolston; 1084. — Felelői üzemvezető: A b l a k a
István

I

Eladó

olcsó c s a l á d i és bérházak,
szántó és szSllds tanyásbirtokok:

L&CL

Bejárónőt négyszer hetenkint 8—12 óláig fej.
Háztelek Belváros keleti fekvésű 16.000 és vétetik. Jelentkezni —
25.000 P. — Sarofház lebontásra és építkezésre Gróf Apponyi Albert a,
17. I. cm.
alkalmas, telekkel, belvárosi 56.000 P. — Háztelkek körúton kivül 3000, 6500, 8000, 12.000 P
— Családi báz 2 szobás lakás, kerttel 9000 P.
— Uj, adómentes családi ház 2 szobás, előszobás, külön épüelttel, kerttel 15.500 P. — Uj, MOST ADJA EL
C8ALADI HAZAT,
adómentes, 3 szobás, fürdőszobás, pincés csa- bérházát, gyümölcsös,
ládi ház, kerttel 30.000 p. — Családi ház 4 szo- szöllő és szántó tanyás
bás, fürdőszobás, komfortos, pincés nagv kert- birtokát, magas
árat
tel 45.000 P. — J ó emeltes ház 6 lakással kor- kaphat. MÉZERNÉ inuthoz közel 20.000 P. _ Bérház 2x2. 7x1 szo- gatlan irodája által.
hás lakással, viz. villanv. Mars térhez közeJ (Kultúrpalotánál).
36.000 P. _ Sarokház, jó faszerüzlettel, 3 Szobás, fürdőszobás lukassal, borpincével 45.000 P Egy délfcJsvésü közműBelvárosi emeletes ház 2x2 szobás, fürdőszobás. ves telek eladó, érdek2x1 szobás lakással, kertest 45.900 P. _ Bel- lődni Schmidt fodrász
városi magasföldszinté* ház. pincés, 3 szobás, Orosz.lán 11. 2.
fürdőszobás és 2 szobás lakással 48.000 P. —
Bérház emeltes. forgalmáé, aszfaltos utcán, iiz.
letekkel. 1,2 és 3 szobás, fürdőszobás lakásokkal 6006*1 p, _ nj, adómentes, emeletes bérház. pincés, 3 szobás, komfortos lakésokkal Mielőtt tört
ARANTAT
65.000 P. _ Ipartelep 246*1 n. öl területű. 3 szobás tokással, személyzeti lakásokkal, iroda, ezüstjét, brillláns ékraktárak és istálló épületekkel, ártézi kúttal szereit eladná- mulassa
65.000 P. — Emeletes húz. 2 és 3 szobás kom- ineg «aját érdrkében
fortos lakásokkal, nagv énilkezési ipartalrnTÖTH órásnál.
pel, műhelyekkel, raktárakkal, stb. Ara 13nnt*i]
P. — Kétemeletes bérház, üzlet é? 9 drb 1, 2 Uasz.nált tintás üvegeés 3 sz.ohás. fürdőszobás lakással 100 000 P — ket, kicsit, nagyot veBelvárosi kétemeletes bérház 2 é« 3 szobás szünk. Hungária tinlakomfortos lakásokkal 160 000 P —Eladó 3 té- pvár. Tömörkény Istmrneés nékcéggrl, üzlettel emelete*, 5 ]akásn« ván u. 8.
bérház fnrítaima* rész-m 7D.06I0 P. — Átadó
iízlet herendezéssrt, amelv minden szakmának
alkalmas, a Belváros legjobb részén 30.000 P
aranyát, ezüstjét hril
— 50061 n. öl szántóföld gyiimö|esö=sel. 2 «znhá« liáns* ékszereit! lget
lakóházzal, ninee, istálló, sth., villamoshoz kö- m a g a s á r a t fizetek
zel. 50.000 P. _ 530 n. ól gyümölcsös 8000 P Laczkó órás-ékszerész
.... 2000 n. öl szöllő é« gyümölcsös kisvasutnál Kárász, utca 14 (Det-K»
20 000 P. — íSiYt ti. fi' ' szöllő és gvümólesös cipöüzlet melleit).
lányával kisvasutnál 20 000 P. _ 6 kat. szöllő
és gvűmölcsös. 3 szobás Innvával Szatymaznál Elsőrendű érett és félr.5000 P. — 17 kaf. szöllő gyümölcsös szántó érett, valamint meleg2 szobás tokás és egvéh épületekkel szalvmazi ágvi és
vonalon 70000 P. _ 10 holdas szöllő és gvüSERTÉSTRAGYÁT
mnlesfis lakóházzal, felszereléssel
kisvasutnál
a
legolcsóbban, leg85 000 p _ Eladó szántóföldek: 30. 52. 80. 130.
84. 95. 103. 350 holdas fanvaénfilelekkef. ártéz.l pontosabban vagontckúttal, holdnnkint 2000. 2500. 3000 pengő árban. telekben azonnal szállít Löwv Pál NagyATKÁT VT VETET.EK*
körös, Tündér u. 21.
425

Most adja el

Mézerné

F. M. Irodában. Sze-ed, Horthv Miklós nlca 3.
fKtilfnrpalofánál).

SPFdttlföl
a másnapi lap
számára csak

délután
5 óráig
v e s z fel a
kiadóhivatal.

j Belterületi teljesen mnI dern 3 szobás, régibé.rü lakásomat elcserélem hasonló kertes maj igánházzal, esetleg ha
' sonló lakással azonnalra is. <Magánház> jeligére

522*
M Á V háztél hézlíj
9

torgalom ügynöksége
Bútorszállítás
heyben és vidéken

3

gépkocsikkal le
FuvarfelvéteSi irodn:

Külccey-ntea

Különbejáratu
bútorozott szoba
ujszegedi
hídfő közelében, jobb
nőnek kiadó. Érdeklődni Nemes paplnuosnál.
Kelemen utca 7.

le

Feltűnő magas á r a t
fisét

könyvért
kottáért
a Szűkíts

könyvesbolt, ö csey-u. t.
Telelőn II 74.
Vennék jókarban 11 evő
piamnót vagv
rövid
zongorát priváttól
< Zongora» jeligén a kiadóba.
Két férfiöltöny eladó.
Korona utca 13. Fürst.
.10 á l l a p o t b a n

tévő

—

gyalupadot keresrk —
megvételre.
Kertési
Asztalos segédet fur- László. Klauzál tér 6.
néros munkára állandóra felveszek, Turat
László müasztalos, —
Arany János u. 11.
ISiftMfftíg
őskeresztény
irodai munkában jártas

gépfrónöt

Szegeden vagy környékén keresek 2 szobás
lakást Közvetítőt dí- keres magas fizetéssel
jazok,
bekol- Horváth
paprikanagyjazok, mielőbb
mielőbb beköllöznék Cimem: Szent- J kereskedő. Mora u. 21
tamás. Postafiók 15 I
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