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Hamisak a nagyobb magyar egységek bekerítéséről szőlő hirek — Sztálingrád védői
Hősiesen küzdve továbbra is ellenállnak — A Kaukázus északi részében tervszerűen
(olyik a német csapatoknak az ellenségtől való elszakadása
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A' legutóbbi hadijelentés megemlékezett arról, bogy veszteségeink *
múlthoz képest súlyosak. Ez természetes, mert csapataink nagy ellenséges
támadást hárítanak el, mig a korábbi
hetekben csupán helyi jellegű vállalkozások folytak. Az ellenseges sajtó
és rádió felhasználta a szovjet támadást arra, hogy a magyar hadseregnek csillagászati szánfokban kifejezed
veszteségeket tulajdonítson. Ezekben *;,
propagandisztikus hírekben igen sok
halottról, fogolyról és megszámlálhatatlan sebesültről esik szó. Mindezzel
szemben le kell szögezni az
alábbi
tényállási:
A badseregparancsnokség egyelőre
csak annyit állapított nrcg, hogy. n
veszteségeink súlyosabbak, mint eddig
voltak, azonban távolról sem közelitik
meg az ellenséges hirvrrés által közöl
adatokat. Számszerű ndatoW még ttem
állanak
rendelkezésre. Nyilvánvaló,
hogy a londoni, moszkvai és kujbisevi
rádiók által közólt adatok csuk propagandncélokat szolgálnak és a valósághoz semmi közük. (MTI)

ben megemlített körülmények elő- nák az arcvonal déli felén előállott
készítették a közvéleményt Az il- fejlomén yeknek.
letékes katonai magyarázók ehhez
hozzáfűzték, hogy az itteni súlyos
Tunisz és Tripolisz
tánmdások során kifejlődött hareok még folyamatban vannak, de a
Az egyik svájci lap londoni értenémet sajtónak ehhez fűzött ma- sülése szerint északafrikai
brit
gyarázatai már a sztálingrádi har- megfigyelők
rámutatnak annak a
coknak komoly
fordulatáról szól- feladatnak a
súlyosságára, amely
tak. Ha még ehhez hozzávesszük a elé a szövetségesek kerülnek KömTripolisz
kiurités®
had sereg f őpa rancsn oksá g jel entésó- mel
vezértábornagy
csapatainak
Róma, január 23. A Stefani-iroda
oek azt a részét, amely azt közli, Arnim vezérezredes parancsnoksájelenti: Az olasz főhadiszállás 973.
hogy itt a szovjet támadások nyu- ga alatt álló tuniszi hadosztályokközleménye:
gat felöl indullak meg és a védők kal való egyesülése által. Az angol
— Tripolisz déli "részén pénteken
állásaikat néhány kilométerrel ke- fővárosban
hangsúlyozzák,
bogy tovább folyt a szembenálló gépesített,
letre voltak kénytelenek visszavon- Montgomery
hadseregének
nem páncélos egységek harca. A tengely
ni, ebből mingyárt
nyilvánvaló, volt elég nagy az ereje ahhoz, bogy légi ereje ismételt beavatkozással táhogy a Sztálingrádot védő hadosz- ezt az egyesülést
megakadályozd. mogatta a szárazföldi hadmüveleteket.
tályoknak főerőiktől való távolsága Az egyesülés ugyanis már megtör- Az éjszaka folyamán az előző napok
még jobban
megnövekedett. Mint tént, amikor Kömmel
csapatai el- heves harcai után a tengelycsapatok
az arcvonal nyngati
szakaszait hagyták Tripolitániát. A szövetsé- kiürítettek Tripoliszt cs nyugat felé
vonultak.
most már csak a középső részt emgesek most
eddigi
legsúlyosabb
— Tuniszban az olasz és nemet csalítik, eltekintve Velikije
Lukitól,
feladatuk előtt állanak Ésaakafri- patok kihasználták az előző napokban
továbbá az llmcn-tó vidékét, ahol
kában. A
tengelycsapatnk
rendel- ulért sikereket. Egyik hadosztályunk
harci tevékenységnek
szítén észkezésére a Tunézia északi részében légvédelmi ütegei lelőttek egy amerirevehető csökkenése következett be.
levő erőditményövezettel,
továbbá kai repülőgépeL Január 22-én este
Ha a leningrádi övezetből erosebb
Kaukázus harcokról emlékeznek is meg, ezek az délen a Maret-vonallal olyan védel- bombavető kötelékek támadást intézmi berendezések
állanak, amilye- tek Bone kikötője ellen és a kikötőberendezésekben tüzeket cs robbanáHogy a Szovjet támadó előretö- itteni tevékenységben előállott fo- nek sehol másutt
Afrikában nem
sokat okoztak.
jresei a különböző frontszakaszokou kozódás ellenére is mögötte marad- találhatók.
Később egy torpedóvető repüJőrendkívül erősek, azt a német védgépraj szállt el a botjt i öböl felett és
erőföparanosnokság
jelentésének
a kedvezőtlen J t ' ^ ö r i Viszonyok melA 40, számú magyar nadijelsntés
egyes adatai teljesen kétségtelenné
lett is torpedótalálptokat ért el három
teszik. A berlini megfigyelőhelyek
A Magyar Távirati Iroda jelenti: azokra a hírekre is, amelyek saját gőzösön, amelyek közül kettő biztosan
ilyen
adatnak veszik
például — A honvédvezérkar főnöke közli;
veszteségeinkre vonatkoznak. Ellensé- elsüllyedt, a harmadik súlyosan megAz eltuult hét folyamán csapataink ges híradások nyomán a közönség kö- rongálódott Egy további kereskedelOttó von Heydebreck jelentése szerint —, hogy a .jelentésben a Kau- tovább folytatták a mozgó háború ke- rében olyan hamis hirek terjedtek cl, mi hajót a kikötő bejárata előtt ért
Valamennyi
repülőgépünk
kázus keleti részében a néiuet csa- retén belül tervszerű hadműveleteiket hogv nagyobb magyar egységet beke- találat.
A Szovjet súlyos veszteségeket szenve- rített az ellenség. Lzt a bírt a mi- visszatért támaszpontjára.
patoknak az ellenséges érőktől való dett.
niszterelnök a Magyar Élet Pártjában
Tengeralattjáróink, a Földközielválásról tettek említést. Ez anymar csütörtökön megcáfolta. Katonai tengeren elsüllyesztettek, két ellenseuyival l'ontosabb
megállapitásnuk
helyen a miniszterelnök kijelentésébe/, ges kereskedelmi hajót, v
A magyar hadijelenlék
látszik, mert a harctéri
fejlemémég azt fűzik hozzá, bogy az ellenség
Ellenséges rcpiilősépck bombázkiegészítése
nyekről
ilyen formán való mega támadás során bekerített egy kisebb ták a szirakuzai tartományban fekvő
emlékezés eddig csak Kömmel táBudapest, január 23. A honvéd ve- esapatrészt, ez azonban hősi ham után lspicál, Pachinót és Notót. A polgári
bornagy északafrikai
viszavonulá- zérkar lönoke szombatou kiadott 40. kivágta magát cs csatlakozott a had- lakosság körében három ember megsával kapcsolatban
történt Nem számú hadi jelentéséhez katonai körök- sereg zöméhez.
halt és egy megsebesült. (MTI)
kevesbé jellemzőitek
látszik, hegy ben meg a körvetkező kijelentéseket
uz egész déli i'routon bekövetkezett fűzték;
Német hadijelentés
A bolsevistáknak e ö'o I2-én megáttörési kísérletükről, illetve veliik
Berlin, január 23. A német véderő az erős túlsúlyban levő ellenség tfikapcsolatban visszaverésükről csak
ten is folytatódtak. A mozgó hadműmadusainak. liusz páncélost közeltnollekeseti emlékezik meg a jelen- veletek során az ellenségnek igen főparancsnoksága közli:
harcban megsemmisítettek. A védő arcA
Kaukázus
nyugati
részében
eltés. amely egyben rámutat az ilt nagy vesztesegeket okoztunk, ami egyvonal egy pontján minden erejük megfolyó csaták rendkívül
váltakozó magában is eJég ahhoz, hogy a támadó lenséges támadások hiúsultak meg. A
feszítésével egv mély ellenséges betöKaukázus
északi
részében
az
elszakajellegére, főleg a
Don-kauyarban lendületet lefékezze. Akadályozta a
rést tartoltak fel.
és a Don középső vidékén. Amibe bolsevistákat az is, bogy a megenyhült dó mozdulat tervszerűen folyik.
_ A Don középső folyásának vidé—
A
Don
vidékén
sok
szovjet
táegyúttal Voronyezs vidékét is bele időben uláuszáJlitásuk egyre nehezebkén cs a Ladosa-tótól délre tovább
madást
vertünk
vissza,
súlyos,
válbé
válik,
mig
a
saját
utánpótlásunkát
kell érteni.
tartanak a súlyos védőharcok.
könnyebben meg tehetett oldani azzal, takozó harcokban. A német gyalogság
Az. afrikai német-olhsz pá,neélr»«
S x t a l i n q r á d hpgy csapataink már eleve felkészül- és páncélos kötelékek ellentámadássá!
tek a mozgó hadműveletekre és az! messzi keletre visszaverlek az ellen- hadsereg súlyos ellenséges támadások
kivédess után az elmúlt éjszaka tervA sztálingrádi
térségben bezárt utakat eilátó berendezésekkel mar i séget.
— Sztálingrád védőt pénteket! egész szerűen elszakadt az ellenségtől.
,német hadosztályok helyzetének ki- idejében felszerelték.
1
_ A tuniszi harctéren harci vill»L;
Illetékes katonai helyen kitérnek napon at hősiesen küzdve ellenálltak
jél6»edásére már az előző jelentések
A keleti front északi szakaszán,
enyhültek a szovjet támadások, a
déli szakaszon azonban továbbra is
heves áttörő kísérletek
folynak.
Körülbelül ez volt a helyzet
már
pár nappal
ezelőtt is, ugy
b»gy
most mint nj körülményt jjsuk azt
állapítják meg, hogy ezek a áttörő kísérletek a szovjet vezetés egységes és egyre
fokozódó áttörési
terveinek keretébe tartoznak. Emlékezetes, bogy az illetékes berlini
körök esak pár nappal ezelőtt tettek, még pedig ismételten említést
a jövőre vonatkozó általános megítélések megobolasára a barebavetett szovjet erőknek ugy ember —
mint anyag tekintetében, félelmetes
mennyiségéről ebben a téli háborúban. A Szovjetnek ezeket a minden
eddiginél
súlyosabb erőfeszítésit
azzal magyarázzák, hogy a Szovjet
azért akarja stratégiai céljait most
mindenáron elérni, mert különben
sorsát
maga is mcgpeesétcltnek
látja.
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totósaink kedvezően alakulnak. Egy
nagyobb ellenséges csoportot
körülzártunk és a felmentésükre irányuló
kísérleteket meghiúsítottuk.
— A Földközi-tenger terében élénk
kölcsönös légitevékenység során (előttünk hét ellenséges repülőgépet.
— A nyugati megszállt területek
partvidékei ellen intézett nappali ellenséges előretörések során az ellenség légihadereje 17 gépet, főleg bombázót vesntett vadas/repülőink és légvédelmi tüzéreink találata következtében.
Magányosan szálló repülőgépekről
pénteken az esti órákban szórványosan bombákat dobtak le Nvugatnémet•rszágra.
—. Német harci repülők éjszaka angol hadifontosságu berendezéseket támadtak Anglia déli tengerpartján, valamint a Tees és Tyne folyó torkolatvidékén. (MTI)

Újvidék uj főispánja
Deák Leó,
Bajáé Reök Andor
Budapest, j a n u á r 23. A Kormánysé a belügyminiszter
előterjesztésére apatini dr. FembaQh Péter Újvidék
**. kir.
váron
főispánját
buzgó m u n k á j á n a k elismerése mellett saját kérelmére felmentette és
dr. Deák Leé Bács-Bodrog vármegye és Zombor sz. kir. város főisp á n j á t ezekben az
állasiban való
meghagyása mellett Újvidék
főispánjává
kinevezte, továbbá a Korm á n y z ó a belügyminiszter
előterjesztésére dr. Reök Andor Szabadka
th. j o g ú re. kir. város f ő i s p á n j á t
ebben az állásában való meghagyása mellett Baja th. jogú
város főispánjává
kinevezte, ( M T I )
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A német sajtó azt irja, bogy ezidő- az Egyesült-Államokban felhalmozott
szerint a keleti front hét szakaszán ; buzafelesleigpk az 1942. évi termés ál- teszi ki. Ugy a chilei nitrát, mint réztombol súlyos csata. Ez a hét sza- tal 7.5 millió tonnára szaporodtak. bányászatban az USA egyik legnekasz a következő: 1. a leningrádi sza- Hasonló vigasztalan a helyzet Kana- ,gyobb bánykonszernje, a Guggenheimkasz, ahol a Leningrád—Moszkva kö- dában is, ahol a buza feleslegek szin- ' konszern van elsősorban érdekelve.
zötti és a Leningrád—Murmanszk kö- tén lényegesen emelkedtek 1942-ben. A {Az utóbbi években feltűnően enjelkezötti vasúti közlekedés
helyreáll'ta- kanadai mezőgazdasági hivatal a ka- ] dik Chile aranytermelése. Mig 1925sáért indítottak offenzívát a szovjet nadai buzafeleslegeket 16.7 millió ton- ben csak mintegy félezer kilogram
erők, 2L a Velikije Luki körüli sza- nára becsüli. Az esseni National Zei- aranyat bányásztak, addig az utóbbi
kasz, ahol a kiev—leningrádi és a tung szerint Kanada és az USA bu- években felemelkedett a chilei aranykilogramm.
moszkva—rigdi vasutvonalakért
zaj- zafeleslegci együtt elegendők
volná- termelés közel tízezer
található
még
Chilében
lik a küzdelem, 3. a Felső Don vidéki nak, hogy legalább három évre fedez- Ezenkívül
szakasz, amelyen a Cbarkov felé ve- zék a háború után Európa és az Euró- ezüst is. Délamerikában Chilében van
zető vasutért és az ukrajnai átjáróért p á n kívüli világ buzabehozatalát. E a legtöbb kőszén. Jelentős még Chile
mérkőznek, 4. a Sztálingrádtól
nyu- IfeJslegek az exporthiány hiány miatt gyapjú- és gyapotfeldolgozó ipara ée
gatra folyó küzdelem, amelyben
a azonban állandóan növekszenek, mert cementipara.
Az olasz sajtó
Pauíus-hadsereg harcol a német szi- ;az USA 1943. évi téli búzatermését
fölényes hsagon foglalkozik Eden külgetállásért, 5. a
Voronyezstöl délre 624.5 millió bushelre becsülik.
váfekvő és a doneevidéki frontszakasz, |
Argentínában
1941 'decemberében ügyminiszter legutóbbi alsóházi
amelyben a voronyezs—rosztovi vas- 4 62 millió tonna volt a buzafelesleg, laszával, amelyet egy képviselő »ms
út és Rosztov a szovjettámadások cél- amely 1941 december 1-én 8.4 millió kérdésére tett. vájjon nyilt városnak
pontja, 6. a Don alsó folyása mentén tonnára emelkedett. Az jdei búzater- teklntl-e majd az angol haderő : Rófolyó csata, amely a Kubán földért és més 6.8 millió tonnát tett ki. Argentí- mát. Eden az olasz sajtó szerint
a Rosztov felé vezető vasutvonalakért nának nemcsak a hatalmas
felesleg á kijelentést tette, hogy erre a kérfolyik és végül a 7. az északkaukázusi okoz gondot, hanem a zsákhiány is, désre már megada a választ Churchill
frontszakasz, amelyen a szovjettáma- mert az idei búzaterméshez 142 mil- szeptemberi beszédében, amikor kijea*
dások
Szalk—Armavir—Novorosz- lió zsákra volna szüksége, de csak 76 lentett® hogy amint 1940 nyarán
szijszk városokért és a maikopi olaj- millióval rendelkezik. Az el nem zsá- olasz légt haderő sem kímélte Lqnvidékért indítottak offenzívát a szov- kolható gabona egy rész igy
rom- dont, az angol haderő sem fogja kíjet haderők. A német jelentések sze- lásra van ítélve. Argentínában a bú- mélni Rómát. Eden ehhez hozzáfükffe,
rint mindezeken a frontszakaszokon zatermés csökkentése érdekében most hogy amint a hadieseménvek kívánaa német csapatok változatlanul tart- tervbevették nagyterjedelmü búzaföl- tossá teszik, a brit légi haderő nterá
az olasz főváros
ják a legfontosabb stratégiai álláso- deknek legelökké való átállítását, il- fog visszariadni
kat
letve sok belven buza helyett olajos liombázásától. Az olasz sajtó Edén
nyilatkozatában
njabb brit megfémagvakat fognak termeszteni.
lcmlitési és terrorakciót lát az olas*
Ugyanakkor,
Aa esseni National
Zeitung szenép ellen. Megállapítja, hogy Edenamidőn a német közveiemeuy figyel- rint az elhelyezhetetlen huzafeleslegek
nek ez az ujabb fenyegetődzése épp
mét a keleti front eseményei kötik te nyomása a legnagyobb Ausztráliában.
olv céltévesztett, mint a Churchlllééí
teljes mértékben, a német sajtó egyes 1942 december 1-én Ausztráliára köez épp oly kevésbé fogja befolyásolni
orgánumai nem tévesztik el szem elől zel 3 millió tonna buza terhe nehezeaz olasz nép ellenállási
akaratát,
a nyugateurópai frontszakaszt sem. dett. A távolkeleti háború óta Ausztrámint az észak olaszországi városok és
Göring marsall lapja, az esseni Natio- lia képtelen elhelyezni külföldi piaNápolv bombázása.
nal Zeitung az utóbbi napokban ve- cokon buzafeleslegeit.
PARR 401 OY. ROv-.
zetöhelyén cikksorozatot
közöl
az
A "német lap szerint az igy felhaleurópai nyugati partvidéken épült né- mozott buza egyrészc clkerülhetetle
Rendeletek a hősi haHll
met erődarcvonalról. A lap szerint a Dül megromlik az idő során. Más rényugati front a keleti és északafrikai ' széböl gabonaszeszt készítenek, anv
hal! vőlerfénv nevéneU
hadiesemények következtében látszó- lyek mftgumigyértásra és más célokra• i
a menv asszony részére való
lag háttérbe szorul, noha a nyugat- használnak fel.
európai erőd-front megteremtése és a
Chi'e
engedélyezé: érői
szövetségesek afrikai vállalkozása között szerves kapcsolat áll fenn.
A német fővárosban nem tulajdo
Budapest, j a n u á r 23. \ But'aptsH
A lap ezután közli munkatársának nitanak seramiféle katonai jelentősé- Közlöny
legközelebbi
, k ő : 1
leírását a flandriai fronton tett láto- get Chile és a tengelyhatalmak között
a minisztériumnak 430 1943. Rt. "<:,
gatásáról. E front legénységét
arra beállott diplomáciai szakitásnak. RáÍtélték, hogy várakozzanak. Azonban mutatnak arra, hogy ez a szakítás el- szánra rendeletét, amei: a háború
vagy
ugyanakkor az egész Csatorna-fron- sősorban az USA nyomósára jött lét- ban, yalaraint a háborúval
ton éjjel-nappal dolgoznak, beton- és re. Az USA ugyanis már a háborúba háborús veszéllyel kapcsolatos eseszerelőmunkákat végeznek,
kotrógé- való lépése óta növekvő nyomást fej- mények következtében meghalt szepek működnek, hogy a még elképzel- tett kl Chilére, utasitsa ki az ország- mélyek
nevének jeg.j-esákre
való
tengelyhatalmak
diplomáciai kivételes
hető réseket rövid idő alatt végleg ból a
átruházása
tárgyába*
betömjék. Az egész front hosszában képviselőit. Az USA Chilére neheze- rendelkezik.
A rendelet szerint a
támaszpontok, erődök,
,gépfegyver- dő nyomásának két oka van: az egyik
menyasszony,
akinek
vőlegényé
ok
a®
hogy
Chilének
négyezer
kilofészkek épültek. Minden száz méteren
hősi
halált
halt,
kérheti
annch
tengerpartja van
a
kész ütegek, gyalogsági
barci eszkö- méter hosszú
zök, páboélzárók, nagyerődök, árok- Csendes-óceán menté® amelyet Chile megngedését, hogy meghalt, vőlegérendszerek
láthatók.
Ezer és ezer jelentéktelen flottája nem képes el- nyénék nevét akként viselje, mintTodt-szervezetbeli
ember
dolgozik lenőrizni és igy jó búvóhelyül szol- ha annak felesége lett volna, A kéazért,
hogy az egész partvidéket gálhat a tengelyhatalmak tengeralatt- relem tárgyában a belügyminiszter
egyetlen zárt védővonallá
alakítsák járóinak. De még a tengeralattjárók- az i g a n á g ü g y m i n i s z t e r r e l egyetéac
át. Erre azért van szükség — irja a nál is jobban fél Washington attól, j lésben határos. A névviselés enge
német újságíró —, mert a partvidék- hogy a hosszú és védtelen chilei ten! gólyezését a n ő kérelmére a szülenek ez a része közel fekszik Angliá- gerparton egy szép napon rajta ütanyakönyvben fel
lehet jehoz és sima partja
következtében hetnek a japán hadihajók és legalább tési
partraszállástól
szempontjából
az átmeneti időre partraszállhatnak ab- gyezni. ( M T I )
egész nyugati arcvonal legveszélyez- ból a Célból, hogy a chilei rézbányátettebb szakasza Itt nem találhatók kat üzemben tartó rizierömüveket elmint másutt, meredek harcszakaszak, liwsztitsák s igy a chilei rézbányászaRendeletek
sem part előtt fekvő szigetek, ame- tot hosszú időre megbénítsák. Á chta
hivataios
l a p b a n
lyek nehéz ütegeikkel elzárják az el- ' lei réz miatti aggodalom volt a málenség ntját. Itt nyitva fekszik a part. sodik forrása a Chilére kifejtett ameBudapest, január 23. A Budapesti
Ezért kell
megszakítatlan,
elhárító rikai nyomásnak. Chile ugyanis, mint Közlöny vasárnapi száma kormányfronttá kiépíteni. Aki egy évvel ez- /Ismeretes, a világ legnagyobb rézter- rendeletet közöl a termelési szerződéelőtt járt utoljára ezen a vidéken, nem melő állama, amely évenként 270 ezer sek nyilvántartásáról. A rendelet szeismeri fél többé. A parti erődök és tonna rezet termei.
rint minden mező- vagy kertgazdaság
záróberendezések az egykori világhíA chilei rézbányák nagyobb része növénytermesztésére vonatkozó szerrű fúrdősétányokon összeépültek
az északamerikai
társaságok
kezében ződést a termeltető köteles bejelenteegykori hotelekkel. Most a sétányon van A háború előtt innen főleg Ang- ni. A bejelentést minden évben M
hatalmas betonalapzaton ágyuk
me- liába szállították, a hajótérhiány kö- őszi vetésterületekre vonatkozólag derednek az ég felé. A legénységi erő- vetkeztében azonban most a chilei re- cember l-ig, a tavaszi vetésterületekre
dök a dünákban fekszenek. Üteg üte- zet az Egyesült-Államokban dolgoz- vonatkozólag junius l-ig kell megtenget ér, ezenfelül
fényszóróállásokat, zák fel. A réz mellett Chile legfonto- ni. Az 1942. évi őszi vetésterületekre
megfigyelőé 11 ások a l énitenek ki
sabb nyersanyaga a salétrom, amely- vonatkozólag kötött termelési szerző-

Bndapnnt, január 23
A hirdetmények utján jelentkezésre és bevonulásra kötelenrtt zsidók a magasabb katonai parancsnokságokat és a honvédelmi minisztérinmot mentesítési és szolgálati halasztási kérelemmel naprólnapra olyan nagy tömegben árasztják
et, bogy ez • kérvényözön az emiitett
hatóságok
munkáját
s
legnagyobb
mértékben gátolja Ezen tnlmenőleg is
gyakran előfordult, hogy Jelentkezésre
vagy bevonulásra
kötelezett
zsidók
magasálláau katonai és polgári személyeket otthonukban keresnek fel és
Igyekeznek őket az érdekükben
való
közbenjárásra felkérni. A már eddig
is benyújtott Vérvények nagy számára
való tekintettel a honvédelmi miniszter ugy intézkedett, hogv a január 25
is február 20 közötti időben benyújtandó Vérvényeket a honvéd hatóságok nem fogadhatják el. Ugyanazért
okból a honvéd hatóságok az ilyen
ügyekben eljáró feleket egyáltalán
nem fogadják. Ennek kapcsán te'blvja
a honvédelmi miniszter az érdekeltek
figyelmét, hogy «zemélyes ügyekben
•'meghagyás, mentesítés,
bevonulási
halasztás, stb.) a katonai hatóságoknál az elvileg érdekelt fél maga vagy
legközelebbi
hozzátartozója
(apa,
anva. feleség, gyermek), avagy hivatali főnöke, vagy ennek hivatali kirendeltje (megbízottja) Járhat el. KlviVAllö személyeket vagy közbenjáróből egyedül Chilében vannak
olyan
kat a honvédelmi szervek nem fogadóriási készletek, bogy azokat bányászA
Német
Tovirati
Iroda
nak, ilyeneknek felvilágosítást sem adni Is érdemes. Amig Németországban
nak. hosry ezzel az üzletszerfl kijárás
közli az amerikai földművelésügyi ál- az első világháború alatt fel nem tavngy közbenjárás lehetőleg megszünlamtitkárság hivatalos jelentését
az | láiták a mesterséges
salétromgyár•ethoifi h-g ven (MTU
1942. évi
amerikai
búzatermésről, tást, Chile szállította a vi'&g nitrátameyl 981 zpillió bu«helJ. vagyis 26 3 t'nrtalmu mfitrágyaszf'!.-'glclcnek 64 3
millió tonnát fait ki.. Az USA. sa.ai ->zú.zalúkáL Azóta azonban a föil. 1
13-ae osimagiorofszaa tefeioiiia szükségteie 19 millió tonna, ugy, hogy I nitrát-export erősen visszaesett és s
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déseket 1943 január 31-ig kell hejele®
totó
A Budapesti Közlöny vasárnapi
s/áma kormányrendeletet kőzöl a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanjairól szóló 1942. évi XV. tc. hatály*
alá cső ingatlanok tekintetében a hitelezők és más érdekeltek kielégitésépék
előmozdítása tárgyában (MTT)

Minden meztiíazdasáél monhás
köteles március Mg leszerződni
Hentfelet a mez' gazdasági munkabérek legalsó es legfelsó
botáráról, o mezőgazdasági munka vegzcsenck biztosításáról
Budapest, j a n u á r 23. A földmüvefesügyi miniszter
rendeletével jóv á h a g y t a az
országos gazdasági
Lunkabérmegállapiló bizottság bar o z a t á t amely megszabja n mezőgazdasági munkabérek
legalsó és
legfelső határait. Ezzel egyidejűleg
t* kormány a honvédelmi
törvény
felhatalmazása
alapján
rendeletei
tudott ki a mezőgazdasági
munka
végzésének
biztosítása
tárgyában.
két rendelet a hivatalos l a p vasárnapi számában jelenik meg. EzSel kapcsolatban illetékes helyről a
fkövetkezöket közlik:

tulajdonost is, h a gazdasági cselédet v a g y dobánykertészt más munkakörbe alkalmaz. Í g y például tilos
gazdasági
cselédet ipari
üzemben
alkalmazni,
de éppen igy
a gazda
sem fogadhat el
aratónak,
vagy
napszámosnak
olyan személyt,
oki
a múlt évben gazdasági cseléd volt.
A vétkes m u n k a a d ó 6 Itónapfg ter-

jedhető elzárással
és 8000 pengőig D f i l - M A G V A R O B S Z A 8
terjedhető pénzbüntetéssel
sújtják. V A S A R N A P . 1943 jnnnár 24
Nemcsak a Cselédek és dohán ykertészek, de minden m á s
gazdasági
m u n k a v á l l a l ó is köteles
Igekésőbb
március
l-ig leszerződni és ha le
nem szerződött, március 15-ig a községi elöljáróságnál
jelentkezni.
Azt
aki se le nem szerződik, se nem jelentkezik és aki a munkaközvetítő
hivatal által ajánlott munkaalkalm a t sem fogadja el, szintén honvédelmi
mvnkakötelezeitként
veszik
igénybe. Adott
esetben az
ilyen
személyt is internálják és katonai
vezetés
alatt álló
munkatáborba
utalják. ( M T I )

*
«*

II Délvidék visszacsatolása
TABIEITAKBAN
és a háborús viszonyok következtében
l ^aíácUJ
a tábla munkája
FREDFTISEGETA
báromszorosára emelkedett
C í l I C If' -KERESZT
MMafC^í

1943. évre i r á n y a d ó mezőgazdaság i m i n i m á l i s munkabérek köziil »
készpénzbérek mintegy 30 százalékItal magasabbak az 1939. évi bérs z í n v o n a l n á l Az
emelkedés
aráya tehát megfelel az ipari munka- Az ítélőtábla teljes ülésén Falkay Gyula elnök beszámolt az elBIZONYÍTJA f
évek
emelésének.
A m a x i m á l i s múlt évről és bejelentette, hogy a tábla megkezdte a visszakö'(munkabérek
túllépésére
semilyen
Merész ujítasa azonban a rénde
tözést régi épületébe
men nines lehetőség. A mezőgazletnek az, hogy a kir. Kúria mindisági munkabérek
összegét nem
(A Délmagyarország
munkatársá- dositó 1942. évi I V .
törvényeikkel, 1 ezen ügyekben elsőfokon is. tehát
érinti a cselédség és a m u n k á s s á g tól) A szegedi k i r . Ítélőtábla szom- m a j d a közeljövőben megvalósítás- perorvoslat kizárásával Eljárhat és
megélhetési
viszonyait
jelentős baton dr. Falkay G y u l a táblai el- ra korülő törvények közül kiemel- igy, bár érdemben megvan a legtelmértékben j a v í t ó másik
rendelet, nök elnöklésével tartotta ozideí első te az uj sajtójogi
aligha
törvényjavasla- jesebb garancia — mégis
• m e l y részben munkavállalásra
és teljes ülését, amelyen
resztvettek tot, v a l a m i n t a büntető
törvény- lesz elérhető azzal, hogy az alsó
munkafegyelemre
vonatkozólag
hoz dr. (Jurry R i c h á r d , dr. Elemy Sán- könyv megreformálásáról szóló tör-' bírósági eljárás
mellőzésével közndelkezéseket,
de
u g y a n a k k o r dor. Lehoczky K á r o l y és dr. Szerda- véuyjavasla.tot. Ez utóbbival kap- vetlenül a kir. Kúria birál el ilyen
ndoskodik arról, hogy természet- helyi I s t v á n tanácselnökök, dr. Bo- csolatban rámutatott a reform je- ügyeket.
"Ugyanis a
kir.
Kúria
ű i járandóságaikat a flselédek és ránszky Miklós
főiigyészbolyettes. lentőségére, de megjegyezte, hogy elé vitt ilyen ügyekben a nyomomnnáksok természetben
kikaptias- Paraszkay
Gyula
törvényszéki el- ennek a reformjavaslatnak a tető zást á kornaügyész i r á n y í t j a , aki a
fcak. K i m o n d j a ez a rendelet, bogy nök, dr. Brommer P á l , a zombori alá hozása még hosszú időt igényel nyomozás
elvégzésére és
egyes« gazdasági
cselédek bér
fejében törvényszék ednöfee, vitéz dr. Gár- és a javaslat
benyújtása csak a nyomozati 'cselekményekre bármely
Jrapott járandóságai
után
általában donyi G y u l a járásbirósági
elnök, háborn befejezése n t á n i nyugalma- kir. ügyészséget utasíthatja, másetem terheli a közellátás céljára be- dr. Putnoky
Miklós
törvényszéki sabb időszakra várható.
részről n K u r i a tanácsa egyes bitanácselnök, dr. Jancsó K á r o l y ós
zolgdltatási
kötelezettség.
Aki
zonyítékok
felvételét,
vagy megA m u l t évben kiadott rendeletek
942—43-ban m i n t
éves gazdasági dr. fíábermann György törvényszészerzését szintén
bármelyik bíróközül különös érdeklődésre tarthat
Cseléd, v a g y m i n t
dohánykertész k i birák, v a l a m i n t a tábla teljes bíságra bizhatja. H a ezzel « jogukkal
számot a 4810—192. M. E. szamu
rói
és
jegyzői
kara.
(teljesített szolgálatot, köteles 1943—
n koronaügyész és a K u r i a tanácsa
rendelet, az egyes
bűncselekmé•4-ben is a k á r régi helyén, a k á r u j
élni fognak — a m i n t a h o g y élni is
öttagú
különtanács,
A teljes ülést déli fél 12-kor nyi- nyeknek az
belyen, a k á r n.i munkahelyen azofognak —, az eljárás n y i l v á n v a l ó a n
valamint közvetlenül a m. kir. Húnos munkakörben ú j r a elszegődni és totta meg dr. F a l k a y G y u l a elnök,
hosszadalmasabb
lesz; mintha
az
rja elé utalása
tárgyában, melyet
szolgálatot teljesíteni. E kötelezett- aki beszéde elején rámntatott arra,
alsófoku hatóságok járnának
el és
a
k
o
r
m
á
n
y
a
honvédelemről
szóló
l é g alól csak a vármegyei gazda- hogy a háborn nemcsak hogy nem
intézkednének
közvetlenül.
m u l t esztendőbon. 1939. évi I I . t. e. 160. $-ában foglalt
sági felügyelőség
adhat
indokolt fejeződött be a
Kitért
ezután
az táblánál beállott
felhatalmazás alapján adott ki. Lé(esetben, felmentést. A
gazdasági de még fokozottabb erővel dul és a
nyege ennek a rendeletnek, hogy a íZeflaélyi változásokra és beszámol'
karácsonyi
ünnepek
alatt
sem
szüaselédet, illetőleg
dohánykertészt,
ügyforgalom
emelkedéséről.
királyi
ügyész
vádat emelhet az az
aki szóbanforgó kötelezettségét meg neteltek a harcok. Kegyeletes szaamellyel
kapcsolatban
rámutatott
öttagú
külön
tanács
előtt
az
egyébazegi, honvédelmi munka cimén ki- vakkal emlékezett meg a hősi havisszacéatnként, oda nem tartozó bűntett, vagy arra. hogy a Délvidék
lált
balt
Kormányzóhelyettesről
és
rendelik gazdasági munkálatéit
kövétség miatt is, ha az ügy tárgya a lása és a háborús viszonyok követtelező végzésére, esetleg
internálják arról a bensőséges, nagy résztvéta háromhadviselés, vagy az állam más fon- keztében a tábla munkája
ről,
amellyel
a
nemzet
e
szörnyű
1és mint internáltat
katonai vezetés
szorosára emelkedett. E z t a munkatos
érdekét
érinti
és
ezt
megteheti
miatt álló munkatáborban
szőritják I f 1 a P á ? ó , t a l , e l k e
mélyéig sújtott folyamatban
levő ügyben is, sőt fo- többletet nagyrészt az á r d r á g í t á s !
Megmunkára.
Sulyos j o g h á t r á n y éri a kormányzói p á r mellé á l l o t t Lászl
ö
'
tnagánvádas
ügyben,
is. De tovább- ügyek nagv száma és a fiatalkorú
emlékezett az
elnök Szent
menőleg
a
rendelet
3.
§-a értelmék i r á l y kettős
jubileumáról, majd
ben.
amennyiben
a
hadviselés
érrátért az elmúlt, évben hozott jelenSZfctHcNYl MOZI
Belvárosi Mozi
tősebb
törvények
ismertetésére. deke, vagy más fontos állami érgyorsítása
Kiemelte az 1942. évi I I . és I I I . tör- dek k í v á n j a , az eljárás
A magyar filmgyártás
legújabb
Mától héttőig bemutatjuk
érdekében
a
törvényszék
ötöstavénycikket, amelyek a kormányzóalkotása, Móricz
Zsigmond
ügyet a királyi
helyettesi intézmények
felállítását náes elé tartozó
• BETYA1L cimü regéidének filmK
ú
r
i
á
n
a
k
e
célra
alakított
hét tagés a
kormányzóbelyettes
megváváltozata
ból
álló
tanácsa
közvetlenül,
tehát
lasztásának
becikkelyezését tartalmazzák. A z 1942. évi X .
törvény- elsőfokon is elbírálhatja, sőt nemcikk egyes közéleti
visszaéléseket csak az ötöstanás elé tartozó, habüntető rendelkezéseket tartalmaz. nem az olyan ügyet is. amely nem
az
ötőstanáes
pompás katonafilmjét, a
Foglalkozott az
elnök az 1938. évi tartozna egyébként
I V . törvénycikknek a tűzharcosok elé, azonban a fentebb emiitett okmegbecsülésére és jogállására vo- ból. vagyis a hadviselés, vagy az
Dráma.
natkozó egyes rendelkezéseit mó- állam érdekeit érintő okokból keA közönség osztatlan tetszése melrülne az ötöstanács elé. A rendelet
célja kétségtelenül a büntető igazlett, telt házakkal fut a bemutató
K o r x o b a n
szemet, lelket gyönyörködtető
ságszolgáltatás gyorsítása, aminek
óta állandóan.
Főszereplők:
katonafilmjét
Továbbá;
legjelentősebb m ó d j a a perorvoslaMa
tok korlátozása. A rendelet tovább'
Páger Antal.
Szeleezky Zita
PAG ER—TURA15
•lépést
jelent
az
egyfokú
perorvosezévi egyetlen filmje, a többi sze
remekbe
sikerült
j lat rendszerére való
áttérés felé,
repekben:
flB^IJI Hf LLriUjlKailn;1-' ' 'ff!' ^ÁMEÜfl'T
' mely megfelelő
személyi és tárgyi
8BNNYEI VERA,
1TAJMASSY MIKLÓS
garanciákkal
felruházott
elsőfokú
Gerö
Gyönyörű
erdélyi
tájfelvételek
bíróság esetén és a
felsőbíróságnak
Cimü vígjátékát
biztosított
tágkörü
felülvizsgálati
Előadások ma, vasárnap 2, fél 4,5
UFA HÍRADÓ
fiváva
s
á g hatáskör mellett
aggálytalannak
te
7 órakor, holnap hétfőn 3,5, 7.
K ö r w S, 5,7,
vas. 2. fél 4.5.7
í látszik.
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F é n y e s Aliz,
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Vasárnap temetik Peidi Gyulát,
Szeged volt nemzetgyűlési képviselőjét
idéz-

VjGH^ETTERE^

bűnözök számának emelkedése
Budapest, január 23. A magyar , Nyugateurópát és megismerkedett a/
te elő. Mindkettő országos jelenség |
jól és olcsón étkezhet, változatos
ét oka a háborús viszonyokban ke- munkásmozgalomnak gyásza «an. Pén- ottani munkásmozgalmakkal. Hazaér
etiap.
menü-rendszer. K i h o r resendő. Az árdrágítást
ügyek az teken délelőtt 9 órakor 69 éves korá- kezése után a nyomdász szakegyesülei
d
á
s
t
is
vállai házhoz szállítva.
egész országban a bünügytk 33 szá-iban meghalt P e i d l Gyula, a világ- egyik vezetője lett, majd 1900-tól 1918háború
előtti
és
utáni
szociáldemokraig
szerkesztette
a
Tipographiá-t.
Kozalékát teszik ki. Megállapítja eztel kapcsolatban dr. Falkay Gyula ta munkásmozgalom egyik legismer- rán szerepet vállalt az Országos Muntebb vezető embere. Régi szivbnja ölte kásbiztositó Pénztár
kifejlesztésében
Püspök-utca sarok.
elnök, hogy a bíróságoknak az ár- "•eg.
és élete régéig alkotó része volt a
drágító visszalépek
megakadályoHalála nemcsak a munkástömegek- munkás jóléti szövetkezetek kiépítésézására egyedüli
intézkedésük csak
Tudnivalók a február 1, és
ből, bancm sok egykori politikai el- ben és fenntartásában.
aa lehet, hogy fokozottabb mérték- lenfelében is őszinte részvétet váltott ~ 1919 januárjában a Beriakey-korben alkalmazzák a vagyoni elégté- ki. Peidl Gyulában ugyanis elvhüségét mány munkaügyi és népjóléti minisz- 26. között tartandó nehéztelre kötelezést és a vagyonelkob- tisztelték sokan, egy olyan munkéspo- tere lett. A proletárdiktatúra kitöréie^yver iőgyanorlatokról
zást, aminek kiszabására a vonat- litikust, aki válságos időkben sem ra- sekor azonban kivált az aktiv politikai
A ai. kir. /Hunyadi János/ honvéd(életből,
mert
ellenezte
a
kommunisták
kozó törvény módot is ad. Teljes gadtatta el magát a szélsőségek szeés szociáldemokraták paktumát. A dik- gyalogezred február 1, 12, 25. és 25 án
rint
és
aki
nehéz
időkben
is
vállalta
javulást azonban nem a bíróságok,
tatúra bukása után, augusztus l én, reggel 8 órától este 7 óráig nehézfegyhanem az erre illetékesebb közigaz- a munkásérdekek képviseletét.
kormányt alakitott, mint miniszterel- ver-lövészetet tart. A lőgyakorlatok
gatási és közélelmezési
hatóságok
Peidl Gyula is a szó szoros értel- nök, azonban augusztus 6-én már le is ideje alatti balesetek elkerülése végett
intézkedései folytán állhat csak elő. mében vett self made man volt, aki a mondott 1922-ben Szegeden nemzet- az alább felsorolt rendszabályokat léptetik életbe:
legalacsonyabb sorsból küzdötte fel
A továbbiakban
részletesen
Is- magát a munkásmozgalom élére és a gyűlési képviselővé választották. W36A lőgyakorlat céljából ideiglenesen
ban országgyűlési képviselő lett. Némertette ar. Ítélőtábla elnöke a ta- magyar politikai élet első frontvona- hány évvel ezelőtt azonban visszavo- igénybevett területet batároija: a szenácsaihoz került polgári
büntető- lába.
nult az aktiv politikni szerepléstől. ged—hódmezővásárhelyi vasútvonal, s
perek megoszlását és rámutatott
1873-ban
született
Ravaszdon. Temetése vasárnap délután 3 órakor , rókusi pályaudvar északi kijáratától s
arra, hogy az ügyforgalom ebben Nyomdászinas volt, majd felszabadu- lesz a fiumeiuti köztemető halottas há- > baktói töltésig, majd inneu északra s
az éviién minden valószínűség sze- lása után követte szaktársainak pél- zából. Peidl Gyulát a magyar nyomdá- ' baktói töítés, Székhalom, Macskástólrint még emelkedni fog. Bejelen- dáját és /waizc-ra, tanulmányútra in- szok a maguk halottjának tekintik s a tés, Sándorfalva község déli szegélyt
ja szatymazi vasútvonal megálló leié
tette. hogy a tábla
huseonkétévi dult, amelynek során bejárta egész ravatalnál a nyomdászdalárda énekel.
' nuzódó vonal a müutig, majd délre a
száműzetés után végre visszakapta
müut Kettőshatár-megállóig, majd inrégi épületének egy részét és a mánen az öthalom és a téglaégetőn átsodik emeletre való viszaköltözkövezető taligaút a vasútig.
Jés már meg is kezdődött.
A lőgyakorlat tartama alatt pirosfehér zászlókat tűznek ki az alábbi
Aa elnök egynegyed 1 órakor behelyekre: a) baktói iskola, b) Székbarekemtetto a teljes ülést.
lom, c) szatymazi balom, d) Rácok
kertje, e) öthalom 90. ponton, f) Sándori alvi müut és hódmezővásárhelyi
vasúti kereszteződés. Amig ezek a
Heteken át fosztogatta
zászlók kint vannak, a lőtér területé(A Délmagyarország
munkatársá- totta fel, lerántották róla a taka- re polgári egyénnek belépni nem szaegy tolvajcsalád egy tollbad. A lőtér területén levő tanyákat
tól) Megdöbbentő rablási és gyil- rót. Ekkor
megdöbbentő
látvány
kereskedő raktárát
kossági kísérlet
történt pénteken tárult a szemeik elé. Herceg balkar- ki kell lakoltatni. A lőtéren átvezető
utakon a közlekedést be kelt szüntetni,
Battonyán. Hajnalban, pontban 5 jából patakzott a vér és az már i A lőgyakorlat tartama alatt a lőtéren
(A Délmagyarórszág
munkatársáórakor bezörgetett
özvegy Zsil ka egészen átáztatta az ágyneműt. Or- átvezető összes utakat őrökkel zárattólj Dr. Bodoni László mérnök, akiMihályné battonyai földmüvesasz- vost hivtak, aki bekötözte a j'iatal- ják le. A biztonsági őrök utasításánek tcllnagykereskedése és tollfelszony ablakán Herceg András
28 embert, aki, mikor magához tért. nak saját érdekében mindenki tegyen
dolgozó üzeme van a Vadász-utcáéves napszámos és kérte, hogy en- elmondta, hogy súlyos karsérülését eleget. Amennyiben egyes személyek ét
ban, néhány nap előtt jelentette a
gedje be, mert nagyon sürgős ügy- 6 maga ejtette, mert amikor látta, jármüvek tudatosan es az őr felállía rendőrségen, hogy az utóbbi hejutnak
ben kell vele beszélnie. Az asszony hogy a kitervelt
rablógyilkosság tási helyének megkerülésével
tekbeu ismeretlen tettes rendszerebe a lőtér területére, ugy az előfordult
beengedte a korai
látogatót, aki meghiusult, öngyilkosságra
szánta
resen dézsmálja m tollraklárat és
balesetekért a honvéd kincstár W ®
előadta, hogy most rögtön el sze- magát,
hogy
megmenekedjék
az 1 ősséget nem vállaL
különösen a finom pehelytoll tűnik
retné vinni azt a taknréktüzhelypt, igazságszolgáltatástól.
Hazament,
el nagy mennyiségben.
A lőgyakorlat befejezését körülbelül
amelyre már napok óta alkudott. A ágybafeküdt ós gey éles beretvával
délután 7 órakor zlefuvásc kürtjel adja
A feljelentés alapján a detektívek szokatlanul
korai
jelentkezésnek átvágta balkarján az ütőeret.
tudtul, mire a leirt jelzőtáblákat benyomozni kezdtek és napokon belül azzal adta magyarázatát, hogy kovonják, a biztonsági őrök bevonulnak
Kihallgatása
további
során
részkiderítették, hogy a lopásokat nem rán reggel el kel utaznia és mielőtt
vallomást
tett. és a lőtér területe szabaddá válik.
is egy ember, de egy egész bűnszö- vonatra ül, le akarja bonyolítani a letesen beismerő
A sándorfalvi műutat az átjáró
Elmondotta,
hogy
előttevaló
este
vetkezet követi el. Megállapították vásárt
forgalom számára 6Zabaddá teszik ©tw
elmulatta
a kocsmában
minden
azt is, hogy az ellopott tollmennyiszagos jármüvek és kerékpárosok száAz árban meg Is állapodtak, öz- pénzét, majd hazament és két pár- mára naponta 12 órától 12 óra IS
ség értéke a nagybani árat véve
náját is eladta 10 pengőért és ezen percig, motoros jármüvek száraára pealapnl, az 5009 pengőt is megha- vegy Zsilkáné azonban kijelentette,
a pénzen folytatta a
mulatozást. dig naponta 12 órától 12 óra 45 percig.
hogy
csak
akkor
engedi
elvinni,
ha
ladja. A nyomozás során felmerült
Amikor hazament a kocsmából, ré- Gyalogosok a fenti időben sem közleHerceg
a
teljes
vételárat
kifizeti.
terhelő adatok birtokában a detekzavarba jött, szeg fővel arra gondolt, bogy pénzt kedhetnek a müuton. A fenti időpontívek házkutatást tartottak az üzem A fiatalember erre
' kellene szereznie. Ekkor eszébe ju- ton tul a müut használata tilos és életkét gyanubafogott
alkalmazottjá- azt mondta, hogy nincs nála elég
jtott, hogy özvegy Zsilkánénál jár- veszélyes.
pénz,
de
haaaszalad
és
rögtön
hozza
nak lakásán és megtaldltáfc a loNyomatékosan felhivják a lakosság
tában sok pénzt látott az asszonypott áru nagyrésxét. A gyanúsítot- a pénzt. Ezzel eltávozott.
figyelmét
arra, hogy a már kilőtt és
AUg negyedórával később Herceg nál, megfogamzott tehát az agyá- lel nem robbant lövedékek, vagy Jötak kihallgatása
azután az egész
ban
a
gondolot,
hogy
megöli
az
aszbűnszövetkezetről lerántotta a lep- valóban jelentkezett azzal, hogy el- szonyt és elveszi a pénzét. Megvár- vedékalkatrészek (gyujtórész, lövedékfej, stb.) érintése még hosszú idő elhozta a pénzt.
Az özvegyasszony,
let
tudta, telte után is életveszélyes. Ha valaki
akit másodszor riasztott fel álmá- ta a hajnali 5 órát, mert
Kiderült, hogy a lopások értelmi
ból a hajnali vevő, sietve lámpát bogy ig.v, ha el is fogják, nem ke- ilyen lövedéket, lövedékrészt talál,
szerzői J Morvay
Györgyné, Bozó
gyújtott és várta, hogy a fiatalem- rülhet stutárlális bíróság elé. Ami- azt érintés nélkül feltűnő módon jeMargit 38 éves és Bozó J u l i á n n á 46
ber leolvasa az
asztalra a pénzt. kor azonban szemtől szembe került lölje meg és közölje közvetlenül a lőgyakorlat vezetőjével, a m. kir. 9. gyaéves gyári munkásnő,
bűntársaik
Herceg azonban hirtelen mozdulat- az asszonnyal, megriadt attól, amit logezred I. zászlóaljparaoesnoKsástgal
pedig Szabó Antalné. Bosó Etel 53
tal eloltotta a petróleumlámpát,
a cselekedni Akart és elment. A ház Szeged, Horthy Miklós-lakU.iya (távéven, BcdÓ
Mária 38 éves asszosötétben az asszonynak esett és foj- előtt negyedórán keresztül töpren- beszélő 13-03) vagy az illetékes köznyok. továbbá
Kurutís András 10
togatni kezdte, özvegy Zsiikánó va- gett, bogy mitévő legyen, végre is igazgatási elöljárósággal, csendörségéves munkás. Valamennyien rokorászánta magát
a gel.
lahogyan kiszabadította magát a tá- nagynehezen
nok, a négy Bozó-lány egyteatvér.
bűncselekmény
elkövetésére.
A lőtéren levő kincstári tulajdont
madója kezei közül és torkaszakadA rendőrség a nyomozás befejezése
(célanyag, jelzőtáblák,
zászlórudak,
tából sikoltozni kezdett.
A
csendőrök
s
beismerésben
levő
nfán mind az öt beismerésben levő
távbeszélöanyag, stb.) elvinni vagy
beszállították a
szegedi
Herceg
a sikoltozástól
megré- tettest
tolvajt átkísértette az ügyészségre,
megrongálni tilos.
•hol
letartóztatták őket és lopás mült, mert attól tartott, hogy a fi- ügyészségre, ahol előzetes letartózA lövészettel okozott esetleges kászomszédok elcsíp- tatásba helyezték. Rablás és gyil- rokat a kincstár megtéríti. A tulajdobüntette, bünsegédi bűnrészessé- és gyelmessé tett
kosság bűntettének kísérlete elmén nosok az okozott k&rt a 9/1. zászlóalj
orgazdaság cimén indult
ellenük hetik, ezért sietvo elmenekült.
indult meg ellene az eljárás.
gazdasági hivatalában 1943 március
Zsilkáné
nyomban
a
csendőrőrsre
eljáró*.
l-ig jelentsék be. Az okozott kárt a
ment és jelentette a hajnali támadást. A csendőrök azonnal kimen- Kerek és szegletes g y ó g y s z e r e s fennálló rendeletek értelmében a tutek Herceg András lakására és « ü v e g * H a t és tégelyeket minden lajdonosok bevonásával egy bizottság
megállapítja és a helyszínen megtéfiatalember legnagyobb meglepeté- mennyisé"hen veszünk
ríti. A határidő után beérkezett kárbesilkte otthon, ágyban
fekve talál
jelentéseket » bizottság a vona'kofó
'
LEINZINGER
•
gyógyszertár
iák. Amikor felszólításukra nem
rendeletek értelmében figyelembe »e»
kelt fel és még a szemeit sem nyi- I
veheti. (MTI)
Csongrádi pa.ota.

Merevutca 5.

Rablás €s gyilkosság kísérletéért
letartóztattak egy battongat fiatalembert, aki a lett fölfedezésekor
öngyilkosságot kísérelt meg

orajiivitas

muribmii

4
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kUauxáMár.fKereskadelmi Bank-ánfllet)

v K l e m m Antal egyetemi tanár,
II 0 B k A <»
váló magyar nyelvtudós ad elő a ma V A S A l t X A P , 1913 Jannár 2»
gyar nyelv alkatáról, majd 20-án dr.
M u n t y á n István ny. táblai elnök
R e n d k í v ü l erdekes előadassorozat az egyetembaratoknál gróf A p p o n y i Albert halálának 10 magántanárnak a háborús pénzpolitiéves évfordulója alkalmából emléke- káról, I í a z s l i n s z k v Bertatan főes a íoiskolat végzett nöfc egvesüíeteben
zik meg a nagy diplomatáról. A sza- iskolai tanárnak n kávéról és pót(A Dclmagyarország munkatársa- . Á b r a h á m Ambrus egyetemi tanár, badegyetemi előadások
programter-# anva gj a i r 5i
végül
E p e r j e s 9,?
tol) Az Egyetem Barutainak Egyesü-' a kitűnő előadó »Életritmus* cim alatt vében szerepel még dr. B á l i n t Sán- György főiskolai tanárnak • A kenyér,
dor
egyetemi
m.
tanár
rendkívül
érJete olyan nagyvonalú és zsúfoli (tartja meg biológiai tárgyú elóadasát
mint világprobléma* cimü előadása.
programmal inuul az uj félév felé, Ábrahám Ambrus professzort nem dekesnek Ígérkező előadása Szeged
A rendkívül gazdag
programon
amilyenre még ennek a szép kultur-, kell a szabadegyetemi előadásuk kö- népi életerői, dr. B e r k y Imre a szugfeladatokat megvalósított egyesuiet-j zönségének bemutatni, ő kezdettől gesztív előadó »A cselekvő golidolut* esetleg nemi változtatás előadódhat,
tárgyú értekezése, a tervek azonban az elmondottakat
nek történetében sem volt puidu. Ja- fogva egyik legnépszerűbb előadója cimü filozófiai
nuár végétől május végéig — a jelen- az Egyetem Barátai Egyesületének. A G ú b r i e 1 Asztrik gödöllői premont- tüntetik fel s világosan mutatják, hogy
legi tervek szerint — nem Kevesebb, következő előadó szintén közismert rei gimnáziumi igazgató, a kitűnő az Egyetem Barátai Egyesületének ezmint 24 elöadasra. készül az egyesület nagyszerű
előadói
képességeiről: francia filológus »Diákélet a középko- évi munkája valóban kulturmmika
s az előadók között cgytől-egyig ki- S z a b ó Pál Zoltán egyetemi magán- ri Parisban* cimü előadása, valamint lesz, amely? minden elismerést megértűnő nevek szerepelnek. Ismeretter- tanár, a kitűnő, fiatal földrajztudós dr. C s i k ó s N a g y Béla egyetemi jdernel a közönség részéről.
jesztő és művelődési szempontból is »A forrangó Balkán* cimü vetitett kénagyjelentőségű az Egyetem Barátai pekkel kisért előadására március 1SEgyesületének nagyszerű kulborprog- án kerül sor. Szabó Pál Zoltán az
ramja, amely iránt a közönség egyre elmúlt őszön ösztöndíjjal három hórövekvö érdeklődést tanúsít. Több- napot töltött cl Zágrábban s közvetször szóvátettük, már, hogy az egye- len tapasztalatai és tanulmányai alap*
Szeged müveit közönsége nagy. bekapcsolásának megoldásával, de si
tem aulája szűknek bizonyult az egye- ján számol be a balkáni problémák*
érdeklődéssel kíséri azokat az elöada-j kertelenül? Miért? Mert nem reudszesület rendezésében elhangzott előadá- ról.
sokat, amelyeket az Egyetemet és Fő- [resen kidolgozott ten ck alapjan prosok közönsége számára, ami páratlan
sikert jelent és bizonyítéka annak,
bogy a közöuség valóban érdeklődik
A következő előadás hétfői napra: i s k o , á , v í g z c t 1 M a g y a r N ö k Szövet-' bálkoztak.
a szellemi torna iránt is, csak jó előadók és ügyes rendezés kell ahhoz,
Henrikné elnökasszonnyal nek bemutatása lesz, amelyekkel ur.
hogy érdeklődése felébredjen.
cim
tölt be, ami• S alatt
T . tartja
X V émeg
s k időszerű
r m ^ S eést kigen
C 1 valóban
g j ™ d kulturfeladatot
dr . « azoknak a g r a f i k o n r a tervekt ^ - ü l c t . . .élén
E hét csütörtökjén, január 28-án érdekesnek ígérkező előadását. Már- kor a legkitűnőbb előadók összeválo-: M á r t o n f f y Károly dolgozik. Eze)t
hangzik cl az idei első előadás az cius 2(j-án. pénteken pedig F e t t i c h gatásával fi megszólaltatásával nem- , a grafikonok pontosan megmutatják,
Egyetem Barátainak Egyesülete ren- Nándor egyetemi m. tanár, a kiváló zeti értékeinket ismerteti meg köze- hogy milyen előnyei és milyen hátrádezésében. Az első előadó dr. P e t r ó - archeológus, a budapesti Nemzeti Mu- lebbről a szegedi közönséggel. Az el- nyai iehetriek egy kiadandó rendeletnek s mielőtt a rendeletet kiadnák,
,árképző zeum őre »Magyar stílus a képzőműc z v lslván, a szegedi
l'aná
múlt év szeptembere óta négy rend- ezeket veszik figyelembe. A miniszteI'őiskOla tanára, aki M o ó r Elemér vészetben* cimü előadására kerül sor.
professzor utóda a nemet nyelv tan- A következő előadó vitéz N a g y Iván. ! kívül nagy érdeklődéssel fogadott elő- ri tanácsos jelszava ez: »A jó rajj
székében. Dr. P e t r ó c z y
István akinek a finnekről tartott legutóbbi adás hangzott el az egyesület rende- megöli a rossz rendeletet!« Ezt a telbosszú időt töltött el Berlinben s egé- előadására még élénken emlékszik a zésében. Még élénk emlékezetben él jesen uj módszert, a »lerajzolt rendeszen uj tudományos tárgyról, a népi szegedi közönség. Vitéz Nagy Iván dr. F a r k a s Zoltán, a neves műtör- letek* módSzerét annyira érdekesnek
karakterológiüról folytatott tanulmá- miniszteri osztálytanácsos április 1-én ténész, J u h á s z István, a >Gamma<- és jónak találták, hogy a legtöbb
nyokat. Ugyanerről a nálunk szinte •Északi rokonaink, az esztek* cimü gyár igazgatója és a róla elnevezett európai állam bekérte azokat a rajmég teljesen ismeretlen tárgyról tart- előadásában ismertet meg bennünket modern légvédelmi műszer, a lőelem- zokat, amelyeket a UelügyminisZtoPercze'
ja meg csütörtöki előadását, amely- másik északi rokonunkkal, az cszf képző feltalálója, valamint S i m o n t - , rium utasításai alapján
ben összehasonlítja a német és az an- néppel, Április 8-án F a r k a s Gyüla f v Margót és S í k Sándor s végül , nyugalmazott tábornok készített egy
col nép karakterét tudományos, filo- berlini egyetemi tanár, az ottani Col- dr. H o f f m a n n Edit. a Szépmüvé-!Cgy rendeletről.
zófiai alapon. Az előadás érdekes té- legium Ilungnrrcum igazgatója és M szeti Muzeum igazgatója, az európai
Az elmondottak alapján a szombamája iránt bizonyára nagy érdeklő- berlini egyetem nyilvános rendes la- távlatú műtörténész előadása. Vala- ti, 30-iki előadás elé bizonyára nagy
mennyi értékes ismeretekkel és érde- érdeklődéssel tekint Szeged mnvott
dés fög megnyilvánulni. •
nárji
kes szemléletekkel gyarapította kö- közönsége, ür. M á r t o n f f y Károly
A szabadegyetemi előadássorozat
zönségünk művelődési körét.
előadására szombaton délután 6 óraÉövetkezö
előadója februátr 4-én
»Ma2varorsz6q és Európa*
1' a d á n y i-G u 1 v á s
Jenő építészUgyanilyen széles távlatú és érde- kor kerül sor az egyelem auditórium
mérnök, országgyűlési kepviselő, a cim alatt tartja meg előadását.
kes témakörű előadássorozattal nyit- maximumában.
Az egyesület további kulturprogÁprilis 12-én rendkívüli előadas- ja meg ezévi munkásságát is az
kiváló públiciszta, a Reggeli Magyarország munkatársa, aki a népépité- ban ismétli meg az elmuit évben már Egyetemet és Főiskolát Végzett Ma- rainjara vonatkozóan dr. S e b m i d
szetről s különösen a magyar építé- Szegeden elhangzott s nagy érdeklő- gyar Nők Egyesülete. A most induló Ilenrikné elmondotta még, bogy febL ő b - idény programmjára vonatkozóla kér- ruár végén J ó z s e f Jolán irónő előszetről ad elő szines és érdekes mo- désre számot tartó előadását
dorában. Február 4-én a szabadegye- n e r Walther lipcsei egyetemi tanár. dést intéztünk az egyesület elnöknö- adását rendezik meg. József Jolán
tem előadója
P á 1 f v-B u d i n s z k y Az előadás megismétlésére azért ke- jéhez: S c h m i d t n é
l l o f f m a n n legutóbb — mint ismeretes — fivéréEndrei városi főmérnök, aki a város- rül sor, mert témája rendkívül fon- Frida dr.-hoz, aki az alábbiakban tá- ről: J ó z s e f Attiláról, a mostoha
rendezés és varosfejlesztés szegedi tos és időszerű: az irányított gazdál- jékoztatott bennünket az egyesület ez- körülmények között élt és tragikusan
elhunyt fiatal költőzseniről
szivbefeladatairól tart előadást vetített ké- kodás a pályaválasztás terén. Az ál- évi kulturprogramjáról:
markolóan szép könyvet irt, amelypekkel. A városi főmérnök nemrégi- lam ugyanis ma már elsőrendű érdenek páratlan sikere van. J ó z s e f Joben fejezett be egy nagv? munkát dr. kéből kifolyólag nem engedheti meg,
Schmiedtnó, dr. Hoffmann lán Szegeden is fivéréről tart előB á l i n t Sándor egyetemi m. tanár- kegy az ifjú:ág kénye-kedve szerint
adást s az előadás keretében C s e n e y
Frida nyilatkozata
ral, á neves foikloristával együtt a válasszon pályát, hanem a szükség
Magdolna, egyetemi hallgató ad elő
szegedi városfejlesztés és városrende- szabja meg azt, hogy tehetsége szerint
— Első előadónk szombaton, jazés térveirőL Természetes hát, ba a hová, milyen pályára kell készülnie nuár íXFán dr. M á r t o n f f y Károly 12—15 versel a költő halhatatlan müközönség nagy várakozással tekint a az ifjúságnak. Erről a nagyfontossá- miniszteri tanácsos, egyetemi tanár veiből.
»Beruflenkung
gyökeresen szegedi témájú, sőt egyé- gú témáról értekezik
A következő előadó N é m e t h Anlesz, aki rendkívül érdekes és magyar
neket, szegedi j>olgárokat is órintő und Berufsorzichung jn Dcuteehland* nemzeti szempontból elsőrendű fontos- talné P e é r y Piroska lesz, aki nem'cimü előadásában a kitűnő német protárgyú előadás elé.
régiben játszotta el Szegeden á 'Hafesszor, a lipcsei kereskedelmi főis- ságú kérdésekre világit rá a közigaz- láltánc* női főszerepét szép siker
Igen érdekes témájú előadásra ke- kola prorcktora.
gatásról szóló előadásában.
mellett. P e é r y Piroska, a tehetsérül sör február 18-án is az egyetem
Az előadás témája iránt bővebben ges szinész-iró »A színészi alkotásF a 1 u b e 1 v i Ferenc pécsi egyeteaulájában, Ür. G r e g u s s Pál egyetemi tanár, a kitűnő botanikus az át- mi tanár, az ottani kisebbségi intézet is érdeklődtünk, ugyanis közigazgatá- ról* cini alatt ad elő érdekes megfiöröklósi problémákról tart előadást igazgatója, a »Láthatár* cimü folyó- si dolgokról lévén szó, azt hinné az gyeléseiből, amelyeket művészi páteli lyáján szerzeit.
irat szerkesztője és kiadója kisebbsé- ember, hogy száraz adatokkal
gi kérdésekről ad elő április 15-én a előadást fog hallani. Erre nyomban
— Régi vágyam teljesül azáltal
»Fiu lesz-e, vagy lány?*
szegedi szabadegyetemen.
Előadásá- rácáfolt dr. Sah m i d t Ifcnrikné el- hogy M a t t y a s o v s z k y - Z s o l n a y
cim alatt- Az előadó azokat a mo- nak érdeklődést keltő cime: íKisebb- nökasszonv. aki előtt a kitűnő elő- I Tibor is előadást tart egyesületünk
Délvi- adó egy ízben két és fél órán keresz- rendezésében.
dern kísérleteket ismerteti, amelyek aégi kérdéscink, tekintettel a
Mattyasovszky-Zsolnay
azt a problémát világítják cmg, nogy dékre*. Április 29-én dr. l v á n o v i c s tül beszélt a közigazgatási reformter- Tibofi a Zsolnay-gyar
alapitójáról:
vekről
s
azok
megvalósításáról
a
leglehet-e nemek keletkezését befolyá- György professzor, a kiváló kulató és
Z s o l n a y Vilmosról ad elő, vaia
érdeklődéstkeltöbb és legélvezetesebb mint megemlékezik az európahirü masolni? Febrüár 2ö-én P c g r e g o r i o tudós »Láthatatlan ellenségeink* cimü
formákban. Dr. M á r t o n f f y
KáOUone egyetemi lektor: »A Dolomitok előadását tartja meg azokról a fil- roly miniszteri tanácsos ugvanis. aki gyar porceüángvár fejődésérő) és
trálható
vírusokról,
amelyeket
még
a
műkincseiről. A szegedi közönség az
magyar úttörői* cimü elóadasára keaz utolsó öt estzendéiben nemcsak a
rül sor. Az egyetem kitűnő olasz iek- mikroszkóp sem tud láthatókká ten- kultuszminisztériumban, de a belügy- ő előadasából is megismeri majd
tora, aki már szinte tökéletesen be- ni s amelyek ellen mégis sikerrel minisztériumban is értékes munkássá- nagyszerű magyar értékeink egyikét,
!— folytatta tájékoztató nyilatkozatát
szél magyarul, előadását magyar nyel- küzd az orvostudomány.
got fejtett ki egész különleges appa*en tartja meg és érdekes tanulmáMájus 6-án a zenekedvelőket külö- rátussal és módszerekkel dolaozik a az elnökarszony.
nyában felvonultatja azokat a neves nösen érdeklő, nagyjelentőségű elő- magyar közigazgatás egyszerűsítésén
Végül dr. T o m c s i k József, az
magyar turistákat,, akiknek a Dolomi- adásra kerül sor: F r i c s a y Ferenc, és korszerűsítésén.
Országos Közegészségügyi Intézet főa kitűnő karnagy »Hansverseny és
igazgatója, volt szegedi egyetemi tatokban emlékeket állítottak.
közegészségügyi
A Délvidék előadói is szépen sze- közönség* cim alatt tartja meg zene- ' — Nekünk, szegedieknek, ahol a nár tart előadást
repelnek a iszabadegyetemi előadás- kari bemutatókkal megtűzdelt előadá- tanyavilág a legnagyobb, különösen kérdéseinkről. Ezzel zárul az EgyeteVégzett Magyar
sorozatban. Az első P á l o s Károly sát. Az előadás utmutatóul szolgái a érdekes az. hogv az előadó az eddi- met és Főiskolát
újvidéki kullui tanácsnok, aki »Ljvi- zene belső birodalmába, rávezeti a gi legnagyobb elért eredménynek a Nők szegedi egyesületének idei elő•iék múltja cs jövője* cimü vetitetíké- laikus közönséget arra, hogyan kell tanyavilág bekapcsolását tartja a 'adássorozat^, amelynek szép progpes előadásában Újvidék nagyszerű hallgatnia a nagy mestermüveket s közigazgatásba. Mint elmondotta, már ramja minden bizonnyal ki fogja elé
kulturáját mutatja be, különösen a bemutatja a karmester szerepét a ze- 1904-ben is kísérleteztek a nagvon eí- giteni a színvonalas kulturelöadások
közigazgatási müveit- értékes közönségét.
fejlett énitészetet. Március li-én dr. ne interpretálásában- Máius lö-áu 1 hanvarolt tanyavilág

Szeged szellemi élete

Mártonffy Károly miniszteri tanácsos
eiőadasa a tanyaviiág közigazgatásaról

(

Bélyeget,
gyűjteményt

t

i i E í . M A l i V A K O R S Z Á G •uk, — vezette az európai művészetek i deni ázsia-afrikai, grimaszba merevefejlődését is. A görög humanizmus- dett vagy a természet rendjével elVASÁRNAP,
január 84
sal éa ízléssel sosem volt összeegyez- lentétben álló, erőszakolt knlturákkal.
~mmmmummm*mmmmmmmmmmmmmmmmmm
tetbetö az emberi egyséig és élet szét-1
Az uj európai művészet is megtaszakitása. Náluk az ember ugy sze- lálja fejlődési útját előbb,
mintsem
repelt, mint
a természet
alkotási az emberi erők és fajok
lezárnák
mindenkinél magasabb iron
(A l>élm«gyar*r»Bág
munkatársa- szellemének legtökéletesebb
kivitele, nagy küzdésüket. A gép is megszűnik
id*) Az idő végtelenségének viszonyá- Az isteneket is emberi megjelenésben cél és szépség ideál lenni, hisz beban nem is olyan régen, — talán
ábrázolták, ellentétben más világié- töltötte rohamos fejlődésének véreng-'20 évvel ezelőtt, kis művészi körben szek sokkarú, állatfejü, vagy szörny ző célját. Ismét a kényelem és polazt vitattuk, lehetséges-e, hogy
ko- ábrázolásaitól. Isteneikben embert áb- gári szükségek kielégítésére korlátofogadaimi templommal szén®
runk csupán a törvényszerűségek és rázoltak, isteni mesterségük szimbolu- zódik, hogy a törvények
és elvek
ben. Iskola-utca 20.
elvek hasznosításában élje ki magát. mait talán szemléltetve, de sohasem nagyszerűségéből ismét és ismét kiAz élet minden területén a gépek imá- erkölcseit.
indulva, fokozott mértékben szolgája
datát, a gyorsaság szédűletét s a reAz európai ember nagy múltjából lehessen a rombolásokat
helyrehozó Amikor Adynak elmondta Krúdy ez,
kordok hajszolását
tapasztaltuk.
A eredő kétségtelen ténye, a természet épitésnek.
a néma és megható szerelmet, Éva
művészetek és a szellem fejlődésére jelenségeinek, erőinek észlelése és tör-j
A művész pedig már felismerte a már örökre eltűnt
Oroszországban,
és szükségességére az emberiség ki- vényeinek rendezése. Ennek tudató- továbbhaladás módját. Nem ^kapkod ahonnan csak rövid hetekre járt hacsiny hányada gondolt, a kultúra meg- ban ismertük fel a fent jelzett idő- idegen istenek s jelszavak után. ta- za. Ady ekkor irta a Meteor egyik
nyilvánulásainak rekordjait senkisem ben, hogy a művészetek akkor talál- nul a múltból, figyeli a jelent.
Es márványasztalára a
Két sziv tárol
kereste, Európa művészete mintha el- nak ismét önmagukra, amikor exoii- sokszor megérzi a jövőt. S e megér- egymástól cimü versét.
vesztette volna görög európai talaját. knmok helyett az európai mult isme- zésre bizonviték a müvelődéstörténeA Belvárosi-káivéházban. törzsheA képzőművészek egyrésae a gépek retéből kiindulva keresik az ujat, a lem. Hisz a művészek alkotásai, közszemléletéhez fordult, onnan várva az törvényszerűségért lelkesednek s nem remüködői a korok szelleme kialaku- lyemen egy évtizedig figyelhettem a
érvényesüléshez szükségesnek
vélt annak egv-egy formában való megnyi- fásának, fik termik a fantáziának a göndörhaju Agai Adolfot, a ragyogószellemű Porzót, aki ott elnökölt
a
népszerűsítő korszerűséget. Másik rélatkozásáért.
szabndságát. azt a lelki és látomány- Borsszem Jankó asztalánál.
Székely
sze az évezredek óta törvényszerűen
Ma már tisztán látjuk az akkori beli atmoszférát, amely nélkül a gonFerenc, Molnár Jenő, Bér Dezső, Hofejlődött európai szellemben vélték a
idők szellemi forradalmának tenden- dolkodás nem szárnyalhatna és igy
inicsko karakterisztikus alakjai
heközöny okát felismerni, Tuareg törciáját. Sőt látjuk szükségességét
is annak sem módja, sem alkalma nem
lyezkedtek körülötte.
zsekhez, néger és azték művészeti víés eredményét. Nem a művészetekre lenne a legnagyobb dolgok, a terméziókhoz, tibeti formákhoz
fordultak,
A Balatonban Paulini Béla kávévagy a kulturára volt kihatással, de szet rendjének, a törvényeknek
elvi
hogy felfrissítő életerőt hozzanak az
előkészítette a talajt a nagy világné- megállapítására. A korszakok gondol- zott spriccert, reggeltől reggelig. Néelöregedettnek hitt európai
kulturázeti háború megindítására és techni- kodási rendjének születésénél ezek- hány kopott éhenkórászt nevelt a Fika, Ez utóbbiak nem ismerték föl je-jkai levezetésére
A rekord és gép- ből eredő vivmánvok bölcsőjénél min- dibusz számára rajzolónak,
biztatva
Iwitöségét az európai fejlődés folya-, imádatnak művészet termékenyítő fel- dig ott állottak a nagy művészek és őket, hogy készítsenek kroki! a pincématának, amelyet mindenkor szabá- i dicsőítése, propagálása, kitermelte a tudósok: Danték. Miehelangelók, Gal- rekről, vendégekről. Később a Graptyozott a mult szépsége, amelyet fej-[háborús emberirtó gépszörnyetegeket, lileiek, Glottok és az utánuk követke- hic, a Figaro, a Newyork Times hozlesztett az uj megösmerése. Nem is- í A torz
démonistenekben
keresgélő ző többiek, akik alkotásaikkal megte- ta
Major
Sicu,
Szigeti,
Dezső
merték föl az európai
művészetek, művészet pedig az előhírnöke volt a remtették az uj korszakok szellemi és
Gedő
karrikaturáit,
nehéz
!
fejlődésének belső és organikus vol- jelenleg kettészakadt világképnek, vi- atmoszféráját
fontokkal
és
dollárokkal
fizetve
tát, amely szerint az európai ember al- j iággondolkodásnak. A felbomlott rend
Minden jel arra mutat, hogy a kö- azokat. Innen indultak, a Rákóczi-uti
totósainak világhegemóniá; jelentő si-' ma már megtalálta a törvénvszerüség zeljövő békéjében kezdődő uj korsza- kávéházból, talán nem is tudják, mikerét annak köszönhette, bogy szelle- diktálta útjait s azon haladva
Paulini
papának, a
is- kunk szellemi atmoszférája már ké- vel tartoznak
mi fejlődésének iránya, történeti ősei- mét feltárja majd a görög humaniz- szen várja a beteljesülést, a végleges Gyöngyös Bokréta zseniális
megtenek, a görögöknek gondolkodási irá- muson tovább épithetö európai kultu- megoldást.
remtőjének és Nádas Sándornak, aki
nyába esett azáltal, hogy a természeti rit, amely mindenkor képes megküzelőször kliséztette rajzaikat a Pesti
(t. i )
erők és azok törvényszerűségének kuFutárban.
tatása volt célja és nem lépte át azt
A régi tipor a tőzsdések, a Gresa kórt, amelyen tul
megoldhatatlan
ham a fakereskedők, a Drecbsler a
problémák vannak. Nagy tévedés volt
borkereskedők kávéháza volt. Ma nina művészetek újnak hitt elveinek kecsenek
sem szakmai, sem irodalmi káresése azoknál a kulturáknál, melyekvéházak. Már Szabó Dezső is hiánynek gondolkodása a túlvilág metafiziA mult század elavult rémdráma billiárdozott tanítványaival, as Or- zik a Philadelphiából és Márai Sánkájának kutatásában tévelygett.
és
operairodalmában volt divatos az czy báró és a Ráday gróf arszián dort is hiába keresik irodalmi raAkik a gépekben keresték az nj
ilyen
kettős cim. Cár és ács, költö fiaival. Egykorú kőrajzot készithel- jongói a Lánchíd-kávéházban. Suruművészi ideált, nem gondoltak arra,
alacsony i nyi Miklósnak csak emlékét őrzi a
hőgy a technikának, amit * gép jelen,; f ' f ™ ^ "
J L Ü S
2 S E T ne a Pilvaxról, amelynek
füstös
helyiségeikben Centralban
egy emléktabla őrzi
a
mennyire telette áll a törvény, az elv, láttam ezeket a kettőscuuü müveket, bolthajtásos,
igy
nem
sikerült
megtudnom,
bogy
kardot
rátottak
a
hetykebajszos
juráj
törzsasztala
felett
A
kávéházak
tehát a szellem, amely a gépet létreegyemséguket es jó kávéhozta. Gépet konstruálni a törvény- milycn viszonylatban állott a cár az tusok a márciusi ifjak gyújtó szónok- j vesztették
uka
t . Ugy állanak a helyeiken, mint
ből, folyamatos tevékenység. Hol len- áccsal, a költő a paraszttal és a tig- latainak hatása alatt. Gyengéd akva- j j
nének ma a gépek, (sehol), ha az em- ris a hiénával. Viszont az espresso és rellt festhetne a Hatvani-utcai Kam- | sorbajók az alkonyfényben, a furga
' espressok pedig dudvaként tenyészberi kutató szellem nem állapította kávéház csatája itt zajlik előttem és mon-kávéházról, amelynek egyik sanek körülöttük egy uj, ideges, határovelna meg a természetben élő külön- hajlandó volnék a tágas, raasszivbe- rokasztalánál vallott szerelmet a tflzatlan összetételű közönséggel, amely
rendezésü,
hagyományokat
őrző
kádőbajos
korrektor
és
színházi
mflitész.
böző erőknek törvénynszerüségét. Ha
hasonlítani, Reviczky Gyula az Újonnan feltűnő . nem ül órákhosszat meghitt beszélgenem lett volna Archimedes, Gaililei, véházakat csatabajókhoz
Newton, G«y Kussac s a többi, akik amelyek még állják a fürge kis es- csillagnak, jászai Marinak. A raille- lésben, nem böngészi végig az ujságtorpedótámadásait,
de ki nium évtizede aztán tucatjával
ter- hegyeket, nem keres otthont a megkidolgozták a mai áramvonalas cso- pressok
melte ki a nagy kávéházakat, amelvek • h>U kávéházi boxokban, hanem csali
dák és háborús gépszó rnyek
alap- tudja, meddig.
akar, azaz tej híjján feketét,
elveit. Enélkftl céltalanul függne heA kávéválság máris súlyos hely- átvették az Irodalmi szalonok szere-! kávét
melyet sokszor
állva
hörpint
le,
lyén a fogaskerék, bénultan állna a zetbe hozta a nagy kávéházakat. Hi- pét és demokratizálták azokat.
mintha kávébárban
volna. Itt
kö,
gépjármű is. Acél- és vastömeg len- szen a nappali üzlet alfája és ómeAz Abbazia hires nagyasztalánál ' gyors és homályos üzleteket, itt tárne csupán a civilizáció sok kényelmét gája a törökidők feketelevese volt. A ott anekdota zott a vajda, Eötvös Ká- j
es rombolását célozó hengerek, tur- félbarna, szűrve, habbal, a sötét csé- roly és Pori öcsém jegyezte gyors- gyal az élei mi szerjegyek sokféle fajtájáról, itt vadászik az elérhetetlen
binák, motorok, rotációsok.
sze, föllel, a fekete, pohárban, a lan- írással minden szavát.
Ezekből
a babkávéra, melyről legendák kerinAbban az időben, amikor elkese- gyos kapuciner, a Wellington, mely jegyzetekből tevődött össze nem egy genek.
az
redetten szemléltük művészetünk ba- külön feketét, külön tejet és külön könyve a vajdának, igy például
Az espresso kis hányadát fizeti »
török- Utazás a Balaton körül cimü, talán a
ladásának
csődjét,
Olaszországban fölt jelentett. Az úgynevezett
reszipor- kávéházi béreknek, személyzeti
Mar inert ti, a futur izmus bábája
azt kávét nem nagyon kedvelték a pesti legbübájosabtx. Itt ^ontották
monoklisok, zsije nincs, ezért jobb kávét tud adhirdette, hogy meg kell szüntetni a kávéházakban, ma sem értik egyik- káikat az elválhatatlan
jövő diadalát jelentő futurizmus ér- ben sem igazi készitési módját, még Molnár Ferenc és Heltai Jenő. A New- ni A kávéházi atmoszférára, ugylátdekében a muzeumokat Hol
tarta- ha történetesen rendelkeznek is va- yorkban feltünedezettek, az ismeret- szik. nincs már szükség, az emberek
több len titánok. Az ifjú Kosztolányi, Ka- elfelejtették, hogy lehet tétlenül szemnánk például ma, ha ez
megtörtént lódi őröltkávéval. Romániának
volna? Tapasztaltuk a futurizmus za- ideje volt megtanulni, hiszen Buka- rinthy és egy bihari ujságiró, a Hol- lélődni, anekdótázni, barátokkal megvarainak életképtelenségét Tradiciók, restben még a mult század harmin- naposok vezére, aki később Ady End- hitten ücsörögni, művészeti kérdésekPar- ről és szakmabeli újdonságokról viművelődési támasz nélkül
megszűnt cas éveiben is ott ült a török. Nem re néven vonult be a magyar
jó nasszusra Reggelenként gyakran át- tázni. A kávéházak életét lehet rézvolna a nemes kontroll, olyan, szinte is tudja senki, milyen az igazi
elképzelhetetlen erők. szabadultak vol- kávé, aki nem ivott a Capsában. a ment a szemközti artistakávéilázba, a [ karcban, kőnyomatban,
akvarellben,
na fei az igaznak és szépnek isme- Boncescuban, vagy a régi Rcgat va- Meteorba. Lépteit a számtalan abszint \ olajban megörökíteni, az espressoét
mert
turcsasz- erősen bizonytalanná tetKe,
láttam, legfeljebb pillanatfelvételekben,
rete hiányában, amelyek az emberi- lamelyik kis kávéházában
vég és a művészet viszonyát rombol- kát. Á pesti kávéházak fezes áltörök- amint kiköt egy kis márványasztal- még filmre sem érdemes. Olyan, min,
jei vagy álarabsai odahaza legfeljebb nál, előkotorássza zsebéből kis plaj- egy díszkötéses könvv mellett a hnszták volna ssét.
Aa emberi társadalomtól, az élet- öszvérhajtsárinasok lehettek, mert a bászát és verset ir az asztal kerek filléres ponyva, ha babkávét adna,
től elvonatkoztatott művészi terme- kávékészitéshez vajmi keveset értet- márványlapjára. Egy ilyen versét va- annak is szójabab ize lenne.
lés csak légüres térben képes alkotni tek. Viszont a pesti tejeskávé Európa lamelyik Cz&ja törte ki a márványSZÁNTÓ GYŐRÉT
s mint ilyen, nem töltheti be célját legjobb kávéja, amikor a kávéházak lapból, ugy küldte a Pesti Napló szeres
visszahatását
a
társadalomra. iti még virágkorukat élték. Hiszen a kesztőségébe. Mindhárom Czája birkózó volt, nem tudom már, melyik•Rend, összefüggés és lo^güka nélkül pesti kávéház ma már történelem.
Hálás regénytémára bukkanna az nek lehettek irodalmi velleitásai. Egy
nincs emberi közösség, nincs gondolkozás, nincs művészet. Plátó tanitá- az iró, aki egyszer meg akarná raj- másik versét Szép Éva artistanő máEz igv
ML mely szerint minden fogalmat mi- zolni tollával a pesti kávéház törté- solta le a márványlapról.
Vagy
megfesteni. került a szerkesztőségbe, mielőtt a taelőtt továbbfogalmaznánk, izolálva a nelmi portréját.
maga
meztelenségéből)
vizsgáljunk Rézkarca, készíthetne a pesti kávéhá- karítónők lemosták volna onnan Szén
:
rv-g. a dolgokat önokaiban tisztázva zak őséről. « dunaparti Keinnitzkyről, Éva szerelmes volt a költőbe. ant '
Bacsányt hogy valaha szót is váltottak volna.
• a* okozati összefüggéseket
kutas- ahol a magyar Íakohii>u«

Uj korszak fölé

veszek
Bélyeg k e r e s k e d é s

Espresso és kávéház

A szegedi gazda családirtó baltája,
Rózsa Sándor faragott botja,
a haramia fotográfiája az első vidéki
rendőrmuzeum
relikviái között
Muzeumi

tárgy
lesz az orvvadász
fegyveréből
—
értékű anyag
egy régimódi
szekrenyhen

(A DólmagyarorszAg munkatársától) A városházán, fenn a félemeleten .ahol az állam rendőrségi detektívek hivatalszobái vannak, az egyik
szobában hatalmas szekrényt' őriznek.
Ebben a régimódi, lestett szekrényben
a közeljövőben felállítandó első magyar vidéki bűnügyi mnzeum felbecsülhetetlen értékű anyagát gyűjtötték
ésszé.
Még jóval az első nagy-háboru
előtt, a valódi béke boldog napjaiban,
S z a l a y József, Szeged literátus főkapitánya kezdte meg a bűnügyi ritkaságok gyűjtését. Előbb csak ritka
kéziratokat gyűjtőét a főkapitány,
akinek kéziratgyüjteménve nemcsak
az országba® dr a határokon tul is
szinte páratlan volt. Arany Jánostól
Apponyi Albertig, Kossuthtól Romáin
Rollandig és Anatoie Francéig as
eredeti kézírásoknak bámulatos és érdekes tömegét gyűjtötte össze Szalay.
Számos politikustól, államférfitől is
volt kézirat® de legfőképpen az Irodalmi kézírásokat gyűjtötte és kevés
olyan könyv volt Szalay. birtokában
az ujabbak közöl — lettlégyen az külföldi iró müve is —, amelyen hiányzott voána a szerzőjük dedikációja.
Ha a levélbeli felkérés nem segített.
Szalay főkapitány vette a fáradtságot és személyesen is felkereste a
könyv szerzőjét hogy pár soros dedikáciöt kérjen tőle. A sok évtized
gondos munkájával és fáradthatatlanságával egybegyűjtött
kézirattömeg. Szalay József halála
után,
aránylag olcsón, a fővárosban került
eladásra, egy aukción.

Egy szekrényre való
bünügyi ritkaság
A kéziratok mellett kcsöbb ugyanilyen
hangyaszorgalommal
kezdte
gyűjtögetni Szalay főkapitány a bűnügyi természetű ritkaságokat is. Akkoriban . még a városoknak
külön
rendőrségük volt, a rendőrség államosítására csupán 1920-ban került
sor. Sokáig Szalay József volt a városi rendőrség főkapitánya is, Somogyi
Szilveszter polgármesterré
való választása után, Szalay került a
főkapitányi székbe. Az államosítás
ntán pedig 6 lett a kerületi főkapitány.
A kerületi főkapitányság ezidőtájt
a törvényszék épületében kapott helyet. Itt az első emeleten, a baloldali
traktusban voltak a kapitányság hivatalszobái. Évről-évre gyüljtótte a
bünügyi ritkaságokat Szalay főkapitány, kezdetben csak egy fiókra való
anyag volt együtt, de később már
megtöltöttek egy egész szekrényt is.
Egy nap hivatalos irás ment szét a
kapitányságok vezetőihez
Szalaytól,
ebben felkérte őket, hogy gyűjtsék a
bünügyi
ritkaságokat,
érdekesebb
anyagot, mert ezzel esetleg megteremthetik az első magyar vidéki rendőrmuzeum alapját.

A családirtó
balta
Érdekes, bogy
a családirtó baltája korült
legelőször a bünügyi ritkaságok gyűjteményébe.
Talán 39 évvel ezelőtt történt, bogy
egyik szegedkörnyéki tanyán borzalmas családirtást követtek el. A gazda — valószínűleg pillanatnyi elme
háborodottságáhan — favágó baltával verte agyon a famíliáját: feleségét, három felnőtt leányát és fiát.
maid magával végzett

Muzeáli s

A baláltosztó balta a rendőrségre
került és a bünügyi akták mellé helyezték. Innen vette azután magához
a passziónátus gyűjtő: Szalay főkapitány.

40 évvel ezelőtt történt, bogy egymásután több vásárhelyi gazda hirtelen meghalt és a nyomozás kiderítette, hogy a férjeket, asszonyaik telbujtására Jáger Mari, a hírhedt méregkeverő küldte a másvilágra. A tiszazugi arzénes asszonyok elődje volt
ez a Mari asszony, akit a szegedi törvényszék
életfogytiglani
fegyházra
itélt.
A rági. .megfakult íényképek ós
irományok tömkelegéből éles kontraszként bontakozik ki a családirtó
balta, öt ember vére tapadt az életéhez . . .
i
A szekrény őrzi azt a régi
kezdetleges fegyvert is, amelyet egy szegedi hires orvva^
dász sajátkezüleg gyártott
A szomszédos
Pallavicáni-uradalom
erdőségeiben évekig vadászgatott ezzel a fegyver gazdája, bizonyos Benk ő József nevezetű ember. Nem tudtak az erdőőrök nyomára akadni, mig
végül is
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Ezef a baltával kezdette meg
Boeskiiv utca 5 szám.
43a bűnügyi ritkaságok gyűjtését, nem is gondolva talán
arra, hogy a baltával a renddor fényképét is. A szegem rendörse
őrmuzeum alapjait veti meg.
gen.
Ettől fogva ugyanis fáradhatatlanul
a szekrény kincsei között őra kezdetleges fegyver egyszer
kezdi már gyűjteni Szalay főkapitány
zik a haramiavezér egyetlen
magát a gazdáját is megsebea bünügyi természetű ritkaságokat.
fotográfiáját, mely a pandúrok
sítette és a súlyosan sérült
Szalay Józsefnek buzgó segítőtársa
atyja: gróf Ráday Gedeon hívolt a gyűjtésben P a p p Ferenc deorvvadász csendörkézre került
.
res
fényképgyüjteménvébot
tektivfőfelügyelő, aki a mult évben Bevallás szerint 3 évig szorgalmasan,
való.
bekövetkezett haláláig ugyancsak fá- vadászgatott és bőséges volt minden- . Rózsa Sándort már idősebb korából
radhatatlan szorgalommal gyűjtöget- koron a zsákmánya.
j ábrázolja ez a fénykép, paraszti rute és őrizte a bünügyi ritkaságokat.
házatban, bekecsbe® csapzott hajjal,
Szalay halála ntán az ő hivatalszobáRózsa Sándor faragott
botja lelógó, harcsa bajusszal. Hát egyáltajába került a szekrény az összegyűjlán nem volt félelmetes a külseje *
—
vitrinben
tött anyaggal.
rettegetthirü haramiavezérnek és ha a
Igen értékes része a gyűjtemény- fotográfiát nézzük, nem tudjuk elhinPapp Ferenc
detektivföfejnek a Ráday-világ betyárjainak kü- ni szegény jó Mórica Zsigmondnak
figyelő azt tervezte, hogy rölönböző rekvizituma is. Vagy tiz év- sem, hogy ez a betyár annyi szép alvidesen elrendezteti az anyavel ezelőtt történt, hogy egy vasúti földi menyecske szivét dobogtatta volgot. hirtelen halála azonban
tisztviselő özvegye Szalay főkapitány- na meg. Ugy fest a képen Rózsa Sánmegakadályozta ebben.
nak fafaragással édesen diszitett bo- dor, mint afféle sokmás célszerű szetott adott át. Hiteles okiratok arról
Sziámim
Szegeden tanúskodtak, hogy Rózsa Sándornak, gény ember valamelyik eldugott
nyavidékröl.
a leghirhedtebib alföldi haramiának
1864-ben
Itt van a szekrény gyűjteményében
Még elrendezetten az
érdekes votl ez a botja. A betyárok vezére a többi betyár fotográfiája is, Rózsa
éveken
át
magával
hordozta
a
bunanyag, de taJán hamarosan inégis sor
Sándor bandájáé. Lehettek vagy tikerül az első vidéki bünügyi muzeum kósvégü botot, mely bizonyára sok zenöten.
ember
fején
vágott
léket.
Egy
csárfelállítására és akkor a magyar rendA szekrény aljlában különös tár
őrség nagyszerű munkásságának ér- dába találták meg egyszer a pandú- gyak vannak elhelyezve:
dekes dokumentumai kerülnek nap- rok, valahol Szeged alatt. Nagyon
tucatnyi különféle bot.
sietős lehetett az utja a haramiavefényre a szekrény mélyéből.
Régi,
zérnek, hogy elhagyta kedvelt botját Utcai tüntetések alkalmával kobozta
megfakult fotográfiák,
összekötözött is.
|el ezeket a botokat a rendőrség, tan
iratcsomók,
mindenféle
alakzatú
köztük kampós is, bunkós is és vasA
pandúrok
bűnjelként
vették
nyomtatványok, magyar s német szöbot Rajtuk apró cédulák jelzik azt az
számba, majd elkerült véletlevegezésű irományok garmadával beidőt, midőn a rendőrségi leltárba kenül valahogy egy nriházba és
vernek a szekrényben. Mindmeganyrültek és »corpus delik ti < lett belőlük.
üvee
alatt,
vitrinben
őrizgetnyihoz érdekes történet, talán vér is
Ilyesféle évszámok olvashatók le "
ték, végiilis igen becses mutapad...
botok jelzőcéduláiról: 1930, 1919, 1»14zenini tárgy lett belőle. BizoA multkorában lapozgatnunk az
1907, 1905. Ugylátszik az utcai tűnte
nyára előkelő helyre kerül
egyik iratkötegben: bírósági jegyzötéseket sem a legújabb korban kulti
majd a vidéki rendönnuzeu inkönyvek gyűjteménye ez. 1864-ben Szeban...
válták.
ged mellett agyonvertek egy B o s k oMost még egy szekrény mélvér
v i c s nevezetű
tollszedőkareskedőt.
Van Szegeden Rózsa Sándornak
Az áldozatot hárman támadták meg egy másik illusztris emléktárgya is: nyugszanak rendezetlenül ezek a tn«
zeális értékű holmik, gyilkos balta
az országuton és szétverték a fejét.
a zsebórája.
botok, fotográfiák, régi korról rege
Abban az időben gyakoriak lehettek
az ilyesféle bűntények és elrendelték Az egyik Kárász-utcai órásmester bir- lő irománvok. akták, de talán nem
Szeged területére a rögtönitélkezést. tokában van ez az óra, kétfedelű s sok idő múlva az első vidéki bünügyi
Ez Volt bizonyára az első rendelke- a számjegyek mér régesrég lekoptak muzeum fontos relikviái lesznek, hogy
az óralapról, hiányzik egyik mutatója a magyar rendőrség nagyszerű mnn
zés a statáriumra.
A csendőrség nemsokkal a gyil- is. De azért még most is jár, ba fel- káját hirdessék ..
(h. m.)
kosság felfedezése
után elfogta n húzzák. A felhúzáshoz kulcs való, ez
tetteseket, három fiatal suhanc sze- oda van kötve az órához.
A régi zsebóra valamikor Rózsa
mélvében s mindhármukait íelakaszSándornak mutatta az idő múlását
Kaufmann Károtyné szül
tották.
Az órásmestt® a szegedi várbörtön
Springer Klára és egyéves
hivatalos igazolását őrzi. hogy a zsebZsuzsikája fájó szívvel jeBotozis
— 150 évvel ezelőt' órát annakidején Rózsa Sándortól vet
lentik hogy imádásig szereVan itt egy könyvecske, a cime: ték el a börtönben, letétbe került az
tett férje, a legjobb apa,
Büntetőkönvv! Az érdekessége abban óra a haramia kiszabadulásáig. Ro- j
gyermek éa testvér, a mévan, hogy 1786-ban adták ki s a tar- zsa Sándor azonban nem várta be,
lyen érző. nemes ember
talmából kiderül, hogy a botbüntetés, amig letelik a büntetése, hanem meg- í
a szégvenpad és a kaloda gyakran szökött börtönéből és igy visszama- '
Kaufmann Károly
szerepeltek akkoriban a kiszabott bün- radt a zsebóra Majd talán a bünügyi l
32 éves korában, boldog hátetések között. A botbfintetés tehát múzeumba kerül meg ez az óra is, az
zasságának 2. évében 1942
nem uj találmány volt 1925-ben. ami- alföldi betvár sokmás relikviái közé
december 11-én távol szeretkor megszavazta a magyar nemzetteitől életét vesztette.
gyűlés, de nem került sor az alkalMi*
mond
Soha el nem muló szeretetmazására. 150 évvel ezelőtt már jatel gyászolják még: szülei:
a haramia
fotográfiára
i
vában alkalmazták.
Kaufmann Lipót és neje,
Rózsa Sándorról sokat regélnek a
testvére: Poilák Mórné sz.
muskátlis-ablakos
tanyaházak
menSarát fegyvere
fogta
meg
Kaufmann
Emma,
apósa:
tén, legendákat szőnek még ma is ró
Springer Lajos és neje, unoaz
orvvadászt
la az alföldi rónán, ahol valaha él'
kahuga: Poilák Edit, sógorai
Egy csomó fotográfia is meghú- éf rémítgetett ez az elvetemült emés számos rokonsága, azonzódik szerényen a szekrény aljában a ber. Tavaly regényt is irtak Rózsa
kivüla jóbarátai és mindensok érdekes anyag közt. Parasztasz Sándorról és komoly irodalmi vita
ki. aki ismerte és szerette.
szonyt ábrázol a fénykép több válto- j is keletkezett körülötte, hogy bős
zatban is, a parasztasszony: J ú g e r volt-e, vagy gonosztevő Száz év táv
Drága Karcsikánk nyugodMafri, hódmezővásárhelyi gazdasz- tatában már máskép fest ez a harajál békében!
szony, aki vagy tucatnyi férjet — má- mia. A mai kor emberei közül azon
sok férjét — tetta el láb alól. Vagv bau. nyilván kevesen látták Rózsa Sán-
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— ANYAKÖNYVI HIREK. Az eiElitéit árdrágítók. A szegedi tör— Köszönetnyilvánítás. A MANSl
V A S A I? V A P. 1013 január 211 nuilt héten született 29 fiu és 14 leány.] vényszék árdrágitási ügyekben itélke- szegedi csoportja ezúton fejezi ki há- liázasságot kötöttek: Magda József cs zó egyesbirája, dr. Újvári
István, lajat mindazop áldozatkész tagjainak,
Valeán Flóra. Vőneki Mihály és GáJ szombaton Kálmán Sándor 41 éves bankoknak, vállalatoknak, intézetekErzsébet, Vineze István és Muskó Vik kiskundorüzsinai földművest árdrágí- nek és kereskedőknek, akik önzetlen
tória, Péter József és Szappanos Lí- tó ' visszaélésért jogerősen egyhónapi adományaikkal ugy pénzben mint terdia, Iklódy József és Sehuk Mária, logházrd ilelté. mert a mult esztendő mészetben az egyesület karácsonyi ak-"
Söregi Mihály és Farkas Anna, J.uft decemberében a libazsír kilóját a 8.80 ciójához hozzájárultak.
Péter Pál és Szabó Margit, Ujvati pengős tnixnnális ár helyett 15.90
Nándor és Zador llozsa, Boka István pengőért árusította. Székely Andrásne
— Nyolcvan méter vásznat loptak
Szegedi u t m u t a t ó
és
Ludvig
Etelka.
Elhaltak:
dr.
Syasegy
magántisztviselőtől, .Bálint San-,,
57
éves
ferencszallási
földmüvesaszA Somogyi. könyvtárban és ur
egyetemi könyvtárban vasárnap es tits Benő 75. Csépé Antal 54, luire Sán- 'szortv a kiszdttrbori piacon a mult év- dorné, egy magántisztvi * lő felesége...
ünnepnap kivételével könyvtárszol- dor 78, Barna István .58. Bene József augusztus 30-án a csirkét a maximális szombaton elpanaszolta n rendőrségen,
60, líenkö József 40, Kovács György 2 60 filléres ár helyett 3.50 pengőért bogy ismeretlen tettes pénteken ál-„
gálat. . . .
12,. Tonigold György 15. • Dobos istvaü árusitotta. Az uzsorabiéó jogerősen őt kulccsal- behatolt a Tisza Lajos-körut
A várogj múzeum egcsz évben
72, Szabó Eerencné 50, Szalma János- is egyhónapi fogházra ilélte.
22. szám alatti lakására és a szeknyitva.
áé 72,.özv. Vecsernyés Antalné 80, Barényéből 80 méter vásznat, valamint,^
— iparosok figyelmébeI Ma délelőtt
Szolgálatos gyógyszertáruk: Bar- kai József né 41, özv. Petrovics Józsefnői cipőt és ruhaneműt ellopott. A k á r /
10
órakor
az
ipartestületi
székház
csay Károlv Tisza Lajos-körut 32, né 56, Budai József 34, Zádori Andmeghaladja az 1000 pengőt. A rendőr-.j
emeleti
üléstermében
dr.
Demény
AlaRillcsu Barna Kálvária-tér 7, dr. rásné 3g. özv. Hoss Balázsné 73, Méség a feljelentés ügyében megindítót-/
Lőlil Imre Gróf Klebelsberg-tér 4, hes Katalin I napos, özv. Kapitány jos kamarai főtitkár, adóügyi, utána la a nyomozást.
dr.
Bárkányi
Ferenc
ipartestületi
alMoblován Lajos Újszeged. Vedres- Istvánné 76. Juhász János-83, -Kála.y
n. t.. Selmeezi Béla Soraogvltelep IX. Lajos 77, Gsányi András 71, Molnár elnök a kisipari áreierozcsről tart elő— A mentők hírei. Szombaton déladást. Amidőn az előadások fontossá- előtt Gocsik Ferenc kocsis, aki a Bá-,
uten ISO.
Julianna 19, Papp Jslvun 60 Ilantba/.i
Városi Színház: délután: K a t a - András 75, Gombos István 65, özv. gára iparostársaink figyelmét felhív- ró Jósika-utca 24. szám alatt lakik, az
K i t t y-K a t i n k a. este: 8 z i b i 11, Kiss Istvánné 73, özv. Erdélyi Sán- juk, egyben kérjük, hogv az előadáson ujszegedi ládagyárban munka közben '
hétfőn este: A b o l o n d A s v a y n á. dorné 86, Csorba József 86,' Kánfór minél nagyobb számban megjelenni jobbkarját eltörte. A mentők a sebé44*2 szeti klinikára szállították. — NógráA mozik műsora: Belvárosi Mozi: János 57, özv. Kongó Lajosné 74,£tein szíveskedjék. Az elnökség.
— Folyóirat a katolikus-— reformá- di Illés 83 éves földműves a Rákóczi- :
• T á b o r i m u z s i k a s z ó és J ö j - Jakab 87, özv. Szikora Sándorné 70,
j ö n e l s e j é n . Korzó Mozi: Ovrt- Cabafil József 74, Jankó Pál 50 éves tus közeledés , elősegítésére. Egység utca 63. számú ház előtt egy megraHtja cimen uj folyóirat első szánja kott kocsi tetejéről leesett és lábát
v a s á g, Széchenyi Mozi:
S z é n korában.
hagyta el most. a sajtót. A havonta törte. A mentők a közkórházba szállíe s i It a g.
— Tettenért bpromfitolvaj. Mihály megjelenő folyóirat célja aI KANtolikus tották.
—°o°—
' Rozália 21 éves csongrádi cigánylány, és protestáns hivek kőzetedé
lésének elő• •: V-.
mozdítása.
A
folyóirat
szerkesztője
F.
aki.
a
Ynlvogos-telepcu
lakik,
pénteken
ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETI? ESTE
S-KtJÜl. VÉGE RFOC.ET, 5 ÓRAKOR. reggel 9 órakor besurrant Vineze'Já- König .Kelemen O.-F. M., akinek könynos penk Eerenc-utcn 4. számú házá- ve jelent tneg a keresztény .•egyházak"
—nDn—
j
nak udvarába és ott egv. jókora ityuköt egységéről.
felkapva, azt a szoknyája belső felére
_ lfázibetegápoIAsi tanfolyam. A
varrott zacskóba rejtette. Vjiiiezéné'fi- Magyar Vöröskereszt : városi fiókja,
gyelmes lett a tyúk lármájara cs el- házibetegápolási tanfolyamot rendez, .
< l
A iX. Szimfónia
csípte a cigányleányt, akit. átadott a amely február 3-án nyílik meg és két
rendőrnek. A szegedi ügyészség lopás hétig tart. Jelentkezni lehet a lanto- es Ko Jáiy Te Deumja a szegedi
vétségéért előzetes letartóztatásba he- lva niszwhelyén, a Korona-utca 13.
filharmonikusok műsorán
lyezte az enyveskezü fáraéívadéköt.
szám alatt febraár 1-löL
A szegcdi fiiba rmooikusok már- ,
is serény előkészületeket tesznek és ,v
szorgos próbákat tartanak legközelebb „
Özv. Szerencsi Soniáné, anyja, távollevő Sclrwartz Miksa,
bi, február 2-án tartandó hangverseSzerencsi László és Ede, testvérei, sógornői cs az egész ronyükre, amely kivételes müsorértéké?
konság. -mélységes szomorúsággal tudatják, hogy a leggyöngénél fogva a legnagyobb érdeklődésre,,
debb fiu, testvér és.rokon,
.
/
tart számot. Beethoven IX. Szimfónia-,'
jának, minden idők leghatalmasabb ,,
szirafónikus alkotásának megszólalta,
tása ós vele egy műsoron a nagy makereskedő
gyar zeneköltő, K o d á l y Zoltán vi- .
lágsikeres remekének, a budavári Te...
hosszú szenvedés után Szegedén 1943 évi január 23-án délDeumnak előadása csak a legnagyobb
után elhunyt. Végtisztessége január 25-én délután 2 órakor
zenekarok műsorán szokott elhangzalesz a cinteremből.
—oO«—
ni . és mindenütt ritka ünnepét jelenti
— Bizottsági ülések a városházán.
a muzsika hívőinek. Mind a KilenceKülön villamoskocsi a Dugonics-térről negyed 2-kor indul.
A törvényhatósági bizottság jayadaldik, mind pedig a Te Deum előadása
mi bizottsága Jiétfön délben 12 órai
nagy kórus közreműködését kívánja
kezdettel iilést tart. Az ülés tárgysoromeg. A szegedi hangversenyen ezeket
zatán a szikviz fogyasztási adó szaa hatalmas,kórusrészeket a budapesti
tJiályrcndelet módosítása szerepel. Iíed
kórus 100 tagu énekkara adja elő hírden délelőtt a januári közgyűlést előneves .karnagyának, Bárdos Lajosnak,
Reis Vilmosné sz. Szabó Rózsa fájdalomtól megtört szivvel lukészítő iilést tartják meg, csütörtök
a kitűnő zeneszerzőnek vezetésével. Ea
datja, hogy felejthetetlen, nagyon szeretett férje
délután 4 órai kezdettel pedig a jaaz európai, hirnevü magyar kórus szánuari kisgyüicst, amely saját hatásmos nagy külföldi sikerének babérákörébe tartozó ügyek elintézésén kivül
val most első izben jelenik meg a szeBlőkésiitl a közgvülé§ anyagát is. A
gedi közönség előtt. Csak nemrégen
januári közgyűlést szombaton délelőtt
aratta a kitűnő vegyeskar egvlk Óriá10 órára bivta össze dr, Tukats Sánsi sikerét Beethoven rendkiviili méretii
1912
szeptember
21-én
41
éves
korában
elhunyt.
dor főispán.
Missa Solomnis-ének ragyogó előadáGyászolják édesanyja Reis Albertnő Alt Gizella, gyermekei:
A K a t o l i k u s Növédö a m a g y a r
sával. amit a rendkívüli sikerre való
Auny, András, anyósa özv. Szabó Edéné, sógora Szabó Imre és
•i'Jk érdekeinek megvédéséért. A Szetekintettel meg kellett ismételnie. Értgedi Katolikus Nővédő Egyesület a
hető tehát, ha Szegeden fokozott várarokonai, barátai.
magyar nők érdekeinek megvédése cél' kozns és érdeklődés előzi meg a nagyRészvétlátogatások mellőzését kérjük.
jából tömöríteni akarja a keresztény
nevű énektestület szereplését. Egyébcsaládanyákat,
háziasszonyokat és
ként is megállapítható ma már, hogy
dolgozó nőket az egyesület kebelén be.
• a hangverseny iránt példátlan érdekdűl létesítendő szakosztályban, amely
I lődés nyilvánul meg a közönség széles
nx akluális életkérdések megoldásárétegeiben. A február 2-i matinékonban is segítségükre lesz. Az ebben a
certrc például már alig van néhány
i érdesben megtartandó első értekezlejegy, úgyhogy a filharmónia • vezetőDr. Szécsi Györgyné szül. Tass Ibolyka felesége, Ági kislátet február 2-án délután 4 órakor tartsége akként határozott, hogy a február
ják az egyesület székházéiban, amelyre
1-i délutáni főpróbahangverseny megnya, Szécsi Izsó és neje szüle}, Szécsi Dániel testvére fájdalomtól
n kérdés iránt érdeklődő keresztény
hallgatását lehetővé teszi azok számegtört szivvel tudatják, hogv
nőket szívesen látja az egyesület elmára, rendes helvárak mellett, akik
nöksége.
már a matinéra nem kaphattak je- '
\
— Bittó János X-ik Magyar Daigyet. A hangversenyen/amelynek első
hokretáju február 7-en, vasárnap délrészében a Te Dcumot Bárdoss Lajos
ulán pontosan 4 órakor a Tiszában!
vezényli, a második felében a KilenceJegyelővétel: Oroszlán-utca 3.
404
diket pedig Fricsav Ferenc dirigálja,
ügyvéd
.• a szimfónia előadásában résztvesznek,
— Dr. Yölgyessy Ferenc képgyüjj mint szólisták Ráskay Gizella, Solyfeményéprk kiállítása. Ma, vasárnap
* mossv Margit, Littasy György és Ker1943 január 7-én, távol szeretteitől elhunyt.
délelőtt J1 órakor nyílik meg a mu.y
»
i
tész Lajos is. Az ifjúság részére a
zeum földszinti nagytermében dr. YölSzerető emlékét örökké őrizni fogjuk.
fenséges szépségű müvek a főpróbagycsy Ferenc, szegedi orvos képgyűjj hangverseny keretében kerülnek előteményének kiállítása. A kiállításon
adásra, amelyet kivételesen azok ifl
Részvétlátogatások mellőzését kérjük.
előadást tart dr. K ' e r é n y i
Károly
meghallgathatnak — mint emiitettük
egyeit mi tanár. A kiállüáss tejjes
leyes jövejove- MQ
akiknek a matinéra jegy már nem
delme! w b«i.!ba\otm)lak családjainak I
\ I Sütött.
*cgét.\ i-zóséí t ioid>i;aL
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SZÍNHÁZ
A szinügyi bizottság ülése
A szinügyi bizottság szombat dél
ben dr. P á I l y József polgármester
elnökletével filést tartott a városházán. Az ülésen részt vett dr. T u k a t s
Sándor főispán is. A szinház igazgatósága bemutatta az ülésen a december
1-tól kezdődő időszakról összeállított
jelentését, amely szerint (beszámítva
• február l-ig lebonyolításra kerülő
és már műsorra tűzött előadásokat is)
két hónap alatt 90 előadást tartott a
szinház Ezek közül 15 klasszikus
próza, 19 próza, 3 opera, 17 klasszikus operett, 1 zenés vígjáték, 26 ope
rett, 3 gyermekelőadás, 2 kabaré és 3
hangverseny volt A két hónap alatt
I ifjúsági, 4 katona és 4 munkáselőadást tartott a szinház Kimutatja a
jelentés, hogy az Aida december 21-i'
és 22*iki előadására 3131 pengő lő fillért fiaetett ré a szinház December
1-tól kezdve a kővetkező vendégek
léptek fel a szegedi szinház előadá
sain: Gálffy Marika. Halász Géza, Madarász László, Nagyajtay Györgv.
Patkós Irma, Radnóthy Éva, Somlav
Júlia, Somlav Arthnr, Szabó Ilonka.
Vólcsey Rózsa, továbbá fellépett kétszer vitéz Bánky Róbert igazgató is
Közli a jelentés, hogy Somogyi Erzsi,
a szabályszerű megállapodás ellenére
és aa előzetes bereklámozás után sem
léphetett fel az Ahogy tetszik előadásain, mert Németh Antal megtagadta
az engedélyt a vendégszerepléshez.
Bejelentette a szinház igazgatósága a
szinügyi bizottságnak, hogy február
1-én a honvéd családokért folyó akció
javára felajánlva, az előadás tiszta
tövedelmét, a Mágnás Miskát tűzték
műsorra. Egyébként a társulat minden
tagja felajánlotta havi fizetésének 3
százalékát az akció javára.
A kővetkező betek műsora a jelen
tés szerint a kővetkező lesz: Ártatlan
vagyok (zenés bohózat), Szevillai borbély (opera), Mi az igazság (eredeti
Pirandello
bemutató),
Cigánybáró
(nagyoperett), Rigoletto (opera), eze
kon ktvül egy erredeti operett és pró
vabemutatő.
A szinház jelentését a szinügyi bizottság tudomásul vette.
—of)o—
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színházi iroda kőzlaményai

HBTI MŰSOR;
Vasárnap délután: Kata-Ritty-Ka-1
tinka (Mérsékelt belyárak).
Vasárnap este: Szibill.
t
Hétfő este: A bolond Asvayné (Ti-«
aenötödik jubiláris előadás).
Kedd este: Donna Diana (Munkáselőadás).
Szerdán este: Idegen assaony (I.
és IL bemutatóbérlet. Lázár Mária
felléptével. Mérsékelten felemelt beiyárak).
Csütörtök délután: Aranysárga .falevél (Katonaelőadás. Filléres belyárak).
Csütörtök este: Idegen asszony (Ahérlet. Lázár Mária felléptével).
Péntek este: Idegen asszony (Bérletszünet Lázár Mária felléptével).
Szombat délután: Ahogy tetszik (Ifjúsági előadás. Filléres helyárak).
Szombat este: Mágnás Miska (Tisztriselöbérlct).
Vasárnap délután: Donna Diana
(Mérsékelt helyárak).
(
Vasárnap este: Mágnás Miska,

PŐUI

Eluard*: UNE SEULE PENSEE

Egyetlen gondolat
Uyermekkori füzetembe
Asztalomra méla fákra
Homokba meg puha hóba
írom a neved

Tundérfényü vonalakra
Színek piros harangjai a
Megfogható igazságra
írom a neved

Könyvem minden oldalára
Hamuba s" papírdarabra
Sáppadt kőre alvadt vérre
írom a neved

Felriasztott ösvényekre
Kitártkarú messzi útra
Karnélküli tágas térre
írom a neved

DELMAGYARORSZA©
V A S Á R N A P . 1943 január S-t!
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Amíg
XTn a t s t í k
a Oirmet évkort* Ny*M«
alvásit ««» swad*.
msghozzfe raflqaha
ás lAjdalmaUss klOfOtiat.
Kellemet r « t . t ' l . l

Szeged sz, kir. város adóhivatalától
3811—m3. va. sz.

Hirdetmeny

Közhírré teszem, hogy az 1940
. XIL tc. II. fejezetének 8—lő. g-ail
A ranyszélü öreg képre
Kellobbanó lámpafényre
eleibe léptető 139.800—1940. VIL F.M.
Vad harcosok fegyverére
Kilobbanó gyertyalángra
rendelet szerint:
Királyoknak ősz fejére
Kgyüvégyült házaimra
L Adókedvezményben részesülnek
[rom a neved
írom a neved
I azok a házbirtokok, akiknek bérháza
l>an lakó családok gyermekeinek szaTükörszelte fényvilágra
őserdőre pusztaságra
ma az összes léleszámnak legalább
.Szobám fáradt bánatára
Kis fészkekre rekettyékre
a felét teszi ki. A lélekszám megállaHideg ágyam deszkájára
Visszazengő gyermekkori ;>
pításánál a háztartási alkalmazottaírom a neved
Írom a neved
kat nem lehet figyelembe venni.
A házban lakó személyek közül
Melegszem!! hü kutyámra
Csöndes éjjel csodáira
gyermekeknek kell tekinteni azokat,
Virgonc füleld fülére
Nappal fehér kenyerére
akik a házadó kivetése alapjául szolÜgyetlenkedő lábára
Jegybejáró évszakokra
gáló novemberi lakbéruegyedben (noírom a neved
írom a neved
vember, december, január hónapokban) életük 18. évét még nem töJtólAjtóm ugródeszkájára
Tépett azurrongyaimra
, ték be. Az a körülmény, hogy valaBarátságos
bútorokra
Hányó napú nádasokra
mely gyermek a novemberi lakbérneAhlott tűz lehelteiére
Pokolmolnár ttizmalmára
gyed lejárta után tölti be 18. életévét,
írom a neved
írom a neved
az adókedvezmény elvonására oku1
nem szolgálhat.
Minden egybeforró szájra
Minden hajnalfuvallatra
i
A ház tényleges birtokosé adóBarátaim homlokóra
Tengerekre tflnt hajókra
{kedvezményre csak akkor lartha
Minden árva kérő kézre
Tébolyodott zúgó hegyre
igényt, ha házában a lakás céljára
írom a neved
Irom a neved
' szolgáló helyiségeknek több, mint a
i felét bérbeadás utján hasznosítja. A
Felrobbantott menhelyemre
Futó felhők foszlányára
lakott üzleti helyiségek is lakrészekMegvakított fároszomra
leges viharvert tékre
J nek számitandók.
Unalmamnak négy falára
\lmos eső csoppjeire
|
A gyermekek szómának megállapiírom a neved
frnm a neved
' tusánál a házban lakó házbirtokos, főj bérlők, albérlők családjához tartozó
i gyermekeket kell figyelembe vennL
Vágynélkiili távollétre
Az összes lélekszám megállapítáLélektani magányomra
sánál a házba bármilyen ciraen lakó
Halálnak indulójára
felnőtteket, 18 éven aluli és felüti
írom a neved
gyermekeket keU számításba venni.
kivéve a háztartási alkalmazottakat.
Újra megjött egészségre
A kedvezmény mértéke a kővetTovatűnt vakszerencsére
kező:
Rmléktelen reménységre
írom a neved.
A házadó és járulékainak 5%-át,
;.%-át, illetve 10%-át kell törölni, ba
S egyetlen szó varázsával
gyermekek száma az összes lélekÚjrakezdem életemet
, számnak legalább 50%-át vagy 60%-ái
Születtem hogy ismerjelek
teszi ki, illetve 70%-át meghaladja. A
Hirdesselek
' uázbirtokosoknak a kedvezményben
' való igényét legkésőbb az adóév jaSzabadság.
nuár bó végéig Írásban kell bejelenteni a városi adóhivatalnáL
Fordította: MADAC8Y LÁSZLÓ
A kérvényhez mellékelni kell;
a) a főbérlök névjegyzékét,
b) lakásonkint azoknak a szenté
* Paul Eluard a fegyverszüneti szerződés utáni francia költészet
lyeknek a névsorát, akik állandóan a
neoklasszikus Irányának egyik legjelesebb képviselője. A neoklasszicizlakásban laknak,
mus a költészettel szemben uj követelményeket támaszt, nem a halotc) a főbérlő nyilatkozatát, hogy a
tak feltámasztásával, hanem a mai idők és a jelenlegi francia nyelv kölakásban hány 18 évesnél nem idővetelményeinek szem előtt tartásával. Ez a klasszicizmus (Rilke-tői és
sebb gyermek van és ezek mikor (év.
R. Browning-tói származtatják) szemlélődő pesszimizmnsával tűnik ki.
hó, nap) születtek.
A belső lelki életre jobban figyelő, a külvilág és az én közti egyensúlyt
II. Adókedvezményben részesülnek
Jobban kereső. Valéry költészetévél nincs semmi rokonvonása, mert Vaazok a házbirtokosok, akik a bérháléry felégette maga mögött a külvilághoz vezető minden hidat és a lcgzukban lévő lakásokat kizárólag többkétségbeejtőbb reménytelenségében a költészet végső menedéke. A neogyermekes családoknak adják bérbe
klasszicizmus jelszava: 11 faut tenter de vivre.
és ezt az elhatározásukat a m. kir.
Paul Eluard a szürrealizmus túlzásain régen keresztülesett. Költéadóhivatalnál előzetesen nyilvántarszetéből ugyan száműzte a rímet, de saraiban az élet ritmusa zeng.
tásba vétették.
Eluard a meglepetések költője. Érzéseinek kifejezésére olyan képeket alAz adókedvezmény lakásonként álkalmaz, melyek olykor-olykor döbbenetesen szépek. Költeményeit a leg1
lapittatik meg. Az adókedvezmény
előkelőbb folyóiratok az első oldalakon közlik. Az Itt fordított kőlte- '
í mértéke gyermekenkint 5 százalék.
ménye a legismertebb és a legkedveltebb költeményei közé tartozik.
|
A bejelentéseket itt is Írásban keU
megtenni és minden év január hó
31-ig ki kell mutatni, hogy a házban
a Kata-Kitty-Katinka cimü rendkívül na Diana. A szí-. / igazgatósága lévő egyes lakásokban hány olyan
kéri,
hogy
akik
csoportosan
nem
válhumoros zenésvigjáték
a. Ir /_: t
. . . . . . . kerül
• •• i szinre
t
_t.il. .—
*_ —..
gyermek van, akiket a fentiek (I. résr
bemutató
kitűnő
szereposztásában. tották ki még jegyeiket, ezt még ma 2. bekezdése) szerint a kedvezmény
vagy
holnap
váltsák
ki,
mert
különNébány földszinti jegy még kapható.
mértékének kiszámításánál figyelembe
ben nem juthatnak helyhez.
Ma este az óriási sikerrel felújított
lehet venni. A bejelentéshez a fentebb
Szibill kerül megismétlésre Madarász
Szerdától Lázár Mária, az ü j Ma- a), b), c) alatt felsorolt mellékleteket
László vendégfelléptével. A többi sze- gvar Szinház művésznőjének, a magyar kell csatolni.
repet Radnóti Éva, Szentirmai Mikey filmek népszerű sztárjának felléptéSzeged, 1943 január 24.
Lili, Harczos Irén, Károlyi Vilmos, vel. Vándor Kálmán nagysikerű színDr. vitéz Szabó Géza tanácsnok
Solymossy Imre és Márkus Lajos nla- müve. az Idegen asszony kerül bea városi adóhivatal vezetője.
mutatóra. melyet az Uj Magyar Szinkit ja.
Hétfőn este jubiláris előadás. Szín. ház közel százszor játszott. Á szerdai
előadás I. és II. bemutatóbérlethen. a
re
IC kerül
&U1U1 Somlay
UVIUICJ Júlia,
- "»•>>, az" Uj
— |Magyar
---o.'
— - V..
--

- o O «
Két héttel elhalasztják a ma délelőttre hirdetett matinét. A szinház
igazgatósága közli, hogy a ma. vasárnap délelőtt 11 órára tervezett első
irodalmi matiné időpontja technikai
okokból ée néhány vezető színész influenzás megbetegedése miatt február
tí-án szombaton délután 4 órára tolódik el. A ma délelőttre megváltott jemindenkinél magasabb áron VDSZKR
gyek természetesen a szombat "délutáni Szinház művésznőjének felléptével A i csütörtöki A-bérlotben. a pénteki bér
B élvet* k e r e s k e d é s ,
íegadaiwi
bolond
Asvayné.
Jegyekről
ajánlatos
j
letszfinetben
kerül
szinre.
Az
Idegen
előadásra érvényesek.
1 es«zonv-t a tisztviselőbérlők nem k»n-•|templommá! szemben. Aiekola.utoa M.
Ma délután mérsékelt belvárakkal előre gondoskodni.
Kedden este munkateloadas: Don-' iák. . .

Bélyeget, gyűjteményt

ta
"

n E C M ' á G T A B O R S Z A O Bereg a film. Képes G é » beszél a
V A 9 A R . N A P . 1943 jauoKr 24 magyar filmről. 8.10: Az Operaház
zenekara. Vezényel Dohnányi Ernő. 9
óra 40: Hirek. 10.10: Magyar nóták.
Horváth Dudás József cigányzenekara
muzsikál, Solti Károly énekel. 10.50:
Tánczene. 11.45: Hirek.
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7.05: Német nyelvoktatás. Tartja
dr. Szentgyörgyi Ede. 7.30: Hangszerszólók. 8.10: Tánczene. Az Orlai tánczenekar játszik a Vörösmaloraból. 8
óra 35: Gyulafehérvár kincsei.
Irta
dr. Kelényi B. Ottó. Felolvasás.

SPORT

csolyázó gárda

neveléséről, eeért

műkorcsolyázó
tanfolyamot
rendes
középiskolások
számára. A k i k részt
akarnak v e n n i a
tanfolyamon, a
a klubházban
jelentkezhetnek.
A
t a n f o l y a m résztvevői k ü l ö n elkéri*
tett pályarészen
végezhetik
gya«
korlataikat
Időnként
tehetségkutató versenyeket
rendeznek közöttük és a tanfolyam végen sz, öt legjobbat pesti t a n f o l y a m r a k ü l d i kl
az S z K E saját költségé®

7.30: Fohász. Százat Reggeli zene.
1.15: Hirek. 8.30: őszinte beszéd. 9:
—oO°—
Egyházi ének és szentbeszéd a FőUj vezetőség a futballszővetség alföldi kerületének
tytcal Szent Flóriánról elnevezett göX Délelőtt 10 órakor kezdődik a*
rög katolikus magyar
plébániatempPzTK mai edzése. Jelentettük, bogy at
és a Játékvezetők Testületének élén
lomból. 10: Egyházi ének és szentbeSzTK ma, vasárnap délelőtt tartja elszéd a felsővizivárosi Szent
Anna
A M a g y a r L a b d a r u g ó k Szövetsé- megjegyezte Akna-völgyi, Hogv reá ső szabadtéri edzését. Előzőleg a triIplébámafcemplombóL 11-15: Evangéli- gének
országos elnöksége
Kiss nem kel vigyázni, ő akkor ie sport- bün alatti tornateremben végzik gyakus
Istentisztelet
a Bécsikapu-téri Pált, az A l f ö l d i kerület
e l n ö k i t szerű életmódot folytat, b a nem él korlataikat a játékosok Fehérvári Játemplomból. 12.15: Levente műsor. 12
felmentette tisztsége alól ée az el- egyesületi feügyelet alatt és a csa- nos edző vezetésével, majd kimennek
iára 55: A negyedik háborús téL Oláh
a pályára, ahol esetleg kétkapuzásrs
Martonosi pattól k ü l ö n v a l ó edzés nem megy
György előadása. 1.10: A Bádiózene- nöki teendők végzésével
is sor kerül. Az edzés délelőtt 10 óralíür műsorából. 1.45; Időjelzés, hirek, Józsefet bizta tneg. Az u j kerületi a* összteljesítmény rovására, a ka- kor kezdődik.
VúADásjelcntés. 2: Miivészlemezek. 1. elnök az országos elnökségtől ka- pus-poszt természeténél fogva. Kiés az alapszabá- jelentette azt is A k n a v ö l g y i , bogy
mész: Operarészletek és zenekari mü- pott megbízást
/rek. I I . rész: Flét* énekeL 3: Ipari lyokban gyökerező j o g a i n á l fogva b a a Szeged ragaszkodik a szerző»«övé»jok. Remencsi Ernő jószágigaz- kinevezte a kernlet tisztikarát. A désbontáshoz, a szövetségi
*ratóaek, krémek, olajok,
kapitány
Igató előadása. A földművelésügyi mi- tisztikar a következő:
Szeplő elleni fényvédő u
védelmét kéri. A kapus m á r beszélt j
misztéiriujxj rádiöelőadássorozata. 3.45:
is a szövetségi
kapitánnyal,
akii
Kerület
főtitkár:
Veesernyéa
LaMiter 6»iMrnc
(Magyar nóták. Vargha Imre énekel,
ka am Hl kai intését*, ősege®
iGseprcghy Gyula
tilinkózik.
Kisér jos, t í t k á r r vitéz S i m á n d y K á r o l y , megnyugtatta őt, bogy a szövetség'
atss tér 11, L eia. T*t I M I Aramegvizsgálni
(Oláh Kálmán cigányzenekara. 4.30: ügyész: dr. Fehér K á l m á n , ház- tárgyilagosan fogja
Ápolás. Szépséghibák, sreonótasók,
Ferenc, orvos?
dr. at ügyét, mert m i n t mondó, „most
Hirek
magyar, német, román, szlo- nagy L á n g
tvák és ruszin nyelven. 5: Akiket min- Sztavrovszky
P á l , intéző egyes- m á r nem rabszolgák a szerződtetett 1 szőrszálak végleges altávoUUaá.
! FéapfcaasM* TsaJtváayok ktkéipaédig szivesen hallgatunk. Perépyi Lász- biró? J á v o r k a Ferenc, intéző egyes- játékosok sem."
l ó csevegése. 5.10: Tánczene. 5.40: Má- biró előadó: H ó d i Miklós,
intéző
•
A * A k n a v ö l g y i nyilatkozatra vo- iSSí
ria főhadnagy. Közvetítés a Fővárosi egyesbiró
j e g y z ő : Cseh
Ferenc, natkozólag
beszéltünk
Markovics
Operettszínházból. Operett három fel- fegyelmi cgyesbiróf J u h á s z Endre,
Szilárdal, a Szeged A K ügyvezető elrrönáshan, hat képben. Zenéjét szerfegyelmi előadó: H ó d i Miklós, fe- nökével, a k i kijelentette: nem felel
ívtte lluszka Jenő. Irta Szilágyi Lász.
Tárnok meg a valóságnak, hogy a Szeged 70
Hó. Bendező Tihanyi viimos. Verénvel gyelmi egyesbiró jegyző:
V
egyesbiró
I I . ? filléfes órabére*
F.ndre Emil. Hangfelvétel. 6.50: Ilirek. Tstván, fegyelmi
állást
szerzett a
Á
polói vagy kondőzés
Perceel
Ferenc,
előadója?
TemesR50: Egy hijján husz. Dalos játék egy
futballistának,
mert 1 pengő lenne
felvonásban. Irta Szilárd János. Ren- v á r i Bél® jegyzője: Chrintoph Jó- as órabére, ha
Sokat vitáznak arról, -bogy szfikséelfoglalná
állását,
idező Barsi Odón. 9.10: Luigt Magist- zsef, kerületi szövetségi k a p i t á n y : Ilyenmódon Aknavölgyi futballista ges-e az arcot egyáltalában kendőzni.
trrtli hárfázik. Hangfelvétel. 9.40: Ili-Megyeri P á l , i f j ú s á g i
szövetségi fizetésével
és a
prémiumokkal Még ma is sokan vannak, akik mint
frek, sporteredmények. 10.10: Rádióze- k a p i t á n y : Nyilasi Márton, amatőrogyütt több m i n t 400 pengőt keres- egyetlen kozmetikumot, a vizet éa a
hekar. Közreműködik Orosz Júlia és ség! egyesbiró: Plichta Béla.
szappant használják, nem gondolva
hetne havonta.
Máskülönben sem
Nagypál László. Vezényel Fridi Friarra, hogy némelyik arcbőr ápolásálehet
„rabszolgaságról"
beszélni
Martonosi elnök az
alapszabály
gyes. ÍJ: Szórakoztató* zene. 11.45:
hoz és rendben tartásához esetleg
Hirek.
értelmében kinevezte a Játékveze- Aknavölgyivel kapcsloatban, de a nem elegendő, különösen olyan arcjátékosával kap- bőröknél, ahol a faggyurairigyek tul
tők Testületének tisztikarát is. A Szeged egyetlen
BUDAPEST I I .
J T n j tisztikara a következő: ügy- csolatban sem — mondotta Marko- sok zsiradékot termelnek. Ax ilye*
11.15: Beszkárt-zenckar.
Vezényel vezető elnök: Dézsy Ferenc
főtit- vics ügyvezető. — Aknavölgyinek tisztántartás azonban a szárazbőrneJtWűller Károly. 12.15: Kamarazene. 3: k á r : Beményfy Gyula, t i t k á r : Gál szerződése v a n a Szegedel, amelyet nél is nagy ártalmára van a bőrnek. A
Olniczky László tánczenekara játszik.
akaratából i r t a a l á és a legtöbb nő ma már magától is ráeszGéza, orvos, dr, Sztavrovszkv P á l , szabad
W: A Székesfővárosi Zenekar hangverSzeged
a
szerződésben
lefetketett mél, bogy mennyire árt a száraz bőrsenyének közvetítése a pesti Vigadó ügyész: dr. Bertényí I v á n , A jánek a viz és a szappan használata és
jogaihoz ragaszkodik.
tékvezető
k
ü
l
d
ő
bizottság
vezetője
nagyterméből. Vezényel Csilléry Békellő tanács hiányában házilag ugy
la. Közreműködik Silvestri Renzo zon- Dézsy Ferenc, t a g j a i : dr. J u h á s z
A Szegedben különben
számíta- igyekeznek a bajon segíteni, hogy tejgora és Járay József ének. 6: Bóma J á nos, Gombkötő Tstván, jegyző: nak ró, hogy a szerződésbontási ké- fellel vagy vajjal kenegetik az arunAz ellenőrző bi- relem sikerrel j á r és m á r meg is kat. Ezek az anyagok tényleg a bőrbe
kútját. Felolvasás hanglemezekkel. 6 Benedek Tstván.
óra 45: Kocsis László
mélyhegedűn zottság vezetője: Dézsy Forenc, ta- kezdték az u j kapusjelöltek kipró- beszívódó zsirt tartalmaznak, de *
játszik. 710: Milyen ügyekben fordul- gok: Benedek I s t v á n ós Drenkovits
bálását. Az elsőszáma
kapasjelölt bör redőibe és pórusaiban könnye*
fiunk a lladilcvéítárhoz? Közvetítés a István, jegyző; B ü k y K á l m á n . A z
megromlanak és bomlási termékeik
YJadilevéltárból, vezeti vitéz Hevessy oktató és továbbképző bizottság ve- Laudisz-Ludas, de számításba jöhet nemcsak bogy
kellemetlen
szagot
a SzEAC-ból átigazolt Szcdmakov(Zoltán. Hangfelvétel. 7.45: Zenekari
zetője Dézsy Ferenc, t a g j a i : Em- Szerémi, az újvidéki V o j v o d i n a volt árasztanak, hanem s bőrt izgatva,
•müvek.
gyulladást is okozhatnak.
R. O.-né,
m e r i i n g Rezső,
Vecsernyés Lajos, tehetséges
kapuvódője, aki a csü(Folytatjuk)'
G á l Géza, jegyzője: Kovács K n u törtöki edzésen szintén rósztvett ée
H É T F Ő ,
J A N U A R
2 5 Antal, fegyelmi
K O Z M E T I K A I ÜZENWTEK:
egyesbiró:
Zalá- aki játszani fog a m a i
kétkapus
Makói: Az ilyen természetű bőrnél
nyi József, jegyzője: J ó d a l J á n o s tréningen is. A m a i tréning délintéző egyesbiró? G á l Géza. jegy- előtt 10 órakor kezdődik a Temes- csak az állandó kezelés és ápolás ve*
BUDAPEST I.
zct abszolút eredményhez.
zője:
F a r a g ó Vince. A többi tiszt- vári-kömti soprttelepen az első és
3.40: Üzen az otthon. A VöröskeArcápolás. Ilormonpakolássat szép
kerül
betöl- a második csapat között.
reszt bajtársi
rádiószolgálata. 6.40: ség választás u t j á n
eredményeket lebet elérni. Termésre*
Jíbresztő, Torna. 7: Ilirek, közlemé tésre.
tesen nem utánzatokról van szó.
jtyek, reggeli zene. 10: Hirek. 10.15:
—oO°—
i
Csabai 10. Ha a púder nem tartaW
—
o
O
o
—
'
Szórakoztató zene. 10.10: Nemzetközi
i
maz ártalmas anyagokat és megfelel
vízjelzőszolgálat 11.15: Ilorvátb LászMa lesz oz O becsei Bocskay az ön arcbőre természetének, akárAWnavölqyi és a Szeged
l ó énekel. 11.40: Halhatatlan barátok
hánvszor nuderezbeti maffát vele
—SzKE
Komjáthy és Reviczky. Irta dr. Huszerződésbontási kérelme
nvady István. Felolvasás. 12: Harangjégkorong revansmérkőzés
Jelentette
a
Délmagyarország,
szó. Fohász. Himnusz. 12.10: RendőrÚ
T
O
R
Műkorcsolyázó tanfolyam közép- B
zenekar. Vezényel Szollősi Ferenc. 12 begy a Szeged e g y o l d a l i szerződés
fényezett és festett hálószobák, ebédiskolások számára
•írn 4": Hirek. 120: Időjelzés, vízál- bontást kért az MLSz-től Aknavöl
lő® színes kombinált és konyhabútolásjelentés. 1.30: Honvédeink üzennek gyivel szemben, mert a kapus nem
M a délelőtt fél 11 órakor érdekes rok elsőrendű minőségben, olcsó áron.
A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgá- h a j l a n d ó Szegedre költözni és i g y jégkorongmérkőzés
lesz a Szegedi
Nagy raktár.
lata. 2: Szalonötös. 290: Hirek. S: Ar- félő, bogy nem tud beleilleszkedni Korcsolyázó
Egylet
Szukováthy- B L A S K O V I C S - b u t o r O z l o t
fotyamhirek, piaci árak.
élelmiszer- megfelelő módon
az együttesbe. téri jégpályán. A z S z K E az óbecsei I át^r utca 5., az adóhivatal melleit.
árak. 3.15: A Rádiózenekar műsoráA k n a v ö l g y i egyizben m é r nyilatko- Bocskayval játszik barátságos mérból. Hangfelvétel. 3.50: Székely fiuk
-utazása Nngyenvedre
G'rabovieczky zott az ügyben és kijelentette, bogy kőzést A mérkőzésnek revansjolleSzegedre
költözni,
h a ge lesz, mert a Bocskay, a m i n t isT-eon előadása 4.20: Hirek német, ro- h a j l a n d ó
biztosító
keresethez meretes a m a i t vasárnap, a kerümán, szlpvnk és ruszin nyelven. 4.45: megélhetést
selejtező
alkalmával
időjelzés, hirek. 5: A kender és len j u t t a t j á k , u g y a n i s az az állás, ame- leti bajnoki
A Kovács—Takács-féle szegedi papóztatása. Andrássv
Lajos
háziipari lyet a Szeged A K biztosított szá- 3:2-re megverte az S z K E csapatat rikamalom megvétele folytán felhívom
felügyelő előadása. 515: Tok) Horváth mára, szerinte nem fedezi 6 és Csa- Minden remény
megvan r á , hogy a malom hitelezőit, hogy a malomból
Grula cigánr zenekara muzsikál. 5.45: l á d j a megélhetési költségeit. Most a honi környezetben s'keriil is re- eredő követeléseiket irodámban 8 naTengeralattjárók feltalálója. Felolva- u j a b b a n ismét nyilatkozott
Akna- v&asot vennie a S z K E szépen fej- pon belül írásban annál is inkább jesás. ő. Heirrer Pál harmonika együtlentsék be, mert ellenkező esetben
völgyi. ismét kijelentette,
hogy lődő együttesének.
tese. 620 Legkedvesebb verseim. El
azokat figyelembe venni nem tudom..
kész
lejönni
Szegedre,
h
a
megélheAz
S
z
K
E
vezetősége
különben
mondia Aborjí Géza. 6.3.5: Hanglemez.
biztositvs
látja.
Külöuben gondoskodni kiván fiatal
Dr. Lázár István ügyvéd, Szege®
műkorÍ6.50: Hirek 7 05: Könnvü zene. 7.50: tését
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KOZMETIKA

Felhívás!

• r e m i m. n r város polgármesterétől
*d. 62.897—1942. H %
Tárgy: A megállapított
mezőgazdasági
napszámbé
rak betartása.
H I r d e f m
* n y
a megállapított mezőgazdasági napsaámbérek betartásáról
ás a munkafegyelemről.
Tudomásomra jutott, hogy a mezőgazdasági munkások egy része nem
hajlandó a
megállapított
napszámbérért munkát vállalni és a gazdasági
munkákat a mezőgazdasági
munka
természetének megfelelően napkeltétől
napnyugtáig végezni
Amikor honvédeink a harctereken
életüket kockáztatva és feláldozva éjjel-nappal, fáradságot
nem
isinerve
as egész világot bámulatba ejtő vitézséggel harcolnak érettünk és Hazánkért, fokozottabb kötelessége az
tttbonmaradottaknak az, bogy gondoskodjanak a termelés
biztosításáról,
katonáink és önmagunk ellátásáról.
Éppen ezért az évszázadok
óta
szokásban volt és bevált munkarendet most szigorúan és fokozottan be
kell tartam. A megállapított napszámbérek ' a terményárak és a helyi viszonyok figyelembevételéve]
állapíttattak meg, annál magasabb mnnkabé: rek fizetése vagy
követelése
tehát
/nem indokolt
Tájékoztatásul az 1942. évi
február hé 3-án közzétett legkisebb és
legnagyobb mezőgazdasági munkabérszabályzatból a gazdasági napszámbérekre vonatkozó rendelkezéseket a
következőkben ismételten közlöm:
I. osztályú munkás
legkisebb és
legnagyobb napszámbére januárban?
150 P, 2.50, februárban 2.50 250. márciusban 3.—, 9.—, áprilisban 3—,3.—,
májusban 3.50.4.50. juniusban 3.50.4.50,
fuliusban 3.60. 4.20, augusztusban 3.60.
4.20. szeptemberben 3.24, 3.84, októberben 275, 3.30, novemberben 207,
152. decemberben 184, 224 P.
TI. osztályú munkás legkisebb és
nagyobb napszámbére: januárban 1.80,
1.80 P. februárban 180. t.80. márciusban 210, 210. áprilisban 2.10, 210,
májusban 240. 2—, juniusban 2.40,
5:—. júliusban 276, 3.12 augusztusban
S.7P. 3.12 szeptemberben
240. 288.
októberben 1.98. 2.42.
novemberben
1-44 1.80. decemberben 1.20. 1.44 P.
I l i osztálvn munkás legkisebb és
tagnagvobb napszámbére:
jannárban
1.60. 1.60 P. febrnárban 160 1.60. máréin sban 180. 180. áprilisban 180.180.
májusban 2.—. 2.50. juniusban 2.—.
290. inlinsban 2.40. 2.64. augusztusban
740. 264 szent emberben 216. 2.40. októberben 1.76. 1.98. novemberben 1.26,
t-44. decemberben 112 1.28 P.
A fenti bérek élelmezés nélkül értendf*i. Amennyiben a munkavállaló
élelmezést kap. az esetben a fenti bérekből élelmezés elmén 1 pengőt le
kell vonni.
A munkaszüneti napon teljesített
munkáért legalább 25 százalékkal felemelt legkisebb, illetve legnagvobb
nagyobb munkabért kell fizetni.
A munkaidő napfelkeltétől
napnyugtáig fart Az étkezést és a pibenési idő a töredéknapra vagy órára
reő bér kiszámításánál nem vehető
figyelembe.
Amennviben a munkás napkelte
előtt vaev napnvugfa után is dolgozik'. a többletmunkáért megfelelő órabér illett meg.
,A munkaadó a legnagvobb munkabér ŐRzegének 20 százaléka
ereiéig
jutalomban részesítheti azt a munkást akinek mnnkatelfesttménve
a*
átlagost meghaladta.
A fentf munkabérekre
vonatkozó
rpnőpIlfOTÍcpV mresreffése az 1940.,éri
TT. te. 50. 5-áhn ütköző Mbáritc éc
teilvos büntetést von maga ntán.
Tsmerve a m<«TŐs»a7dn«áiri mnnkásM g köteteaségtndésát ép hazafias érKését. btznm ahhnn. liogv a közölt
rendelkezéseket megtartják. Amennyiben azonban tnvéhhra i« indokolatlan
bérkövetelést, vagy a munkától való
tartózkodást. vnsrv * napkeltétől napnyugtáig való munkaidő be nem tartását tapasztalnám, kénytelen volnék
Ívesebben eljárni

Figyelmeztetem a munkásokat, bogy
14, illetve 16 éves koruktól kezdve 6«i.
illetve 70 éves korukig ugy a nők,
mint a férfiak a mezőgazdasági munkák elvégzése céljából
honvédelmi
munkaszolgálatra kötelezhetők s szükség esetén a munkásoknak honvédelmi munkaszolgálatra való kirendelésé
iránt fogok intézkedni
•
munkától vonakodó, vagy ellenállásra izgató munkásokat pedig
rendőri felügyelet alá helyeztetni (internáltatni) fogom.
Szeged, 1943 január 5-én.
Dr Pálfv József polgármester.

Szeged sz, kir. város
3812-943. va.

Szeged sz kir. város polgármesterétől
29-1943 II-a. sz.
Tárgy: Az 1931. évi születésű
fiúgyermekek és az 1927.
évi születésü nők kötelező bejelentése és a
népmozgalmi
nyilvántartással
kapcsolatban
-kötelező egyéb bejelentések.

Hirdetmény
A' m. kür. belügyminiszter
ur
380.000—1941 B. M. szánra rendelete
alapján bejelentési kötelezettségi alá
tartoznak:
1. 1943 január 1—31. között azok a
fiúgyermekek, akik az 1943. év folyamán 12-ik. továbbá azok a lányok,
akik az 1943. év folyamán 16. életévüket elérik, a részükre rendszeresített külön bejelentő lapon.
2 A 12 életévüket elért, de 70.
életévüket meg nem haladott férfiak,
továbbá 16. életévüket elért de 50.
életévüket SfílC^ BCID haladott nők. ha
az év folyamán valamely új szakképzettséget (tanult mesterséget, végzettséget, képzettséget), illetőleg honvédelmi célokat szolgáló tanfolyamon
vagy gyakorlaton (női önkéntes honvédelmi munkaszolgálaton vagy közérdekű
munkaszolgálat
keretében),
vatamelv mesterséget vagy. képzettséget szereztek, a képzettség megszerzését igazoló bfzouyitvánv kézhezvételétől számított 8 nap alatt «Sz« jelű
bejelentő lapon.
3. Bejelentendő továbbá a vonatko
zó határozatok kézhezvételétől
számított 8 nap alatt a családi név vagy
az utónév megváltoztatás
az erre
szolgáló külön bejelentő lapon.
•)' a nő házasságkötése, házasságának érvénytelenítése.
házasságának
felbontása abban az esetben, ha a felbontó Ítélet a nő, nem jogosította fel
férte nevének viselésére:
b) magyar állampolgárságának honosítás (visszahonosítási
házasságkötés. vagv törvén vési,és által
történt megszerzése, mégpedig honositás
esetéhen az állampolgársági eskü letételétől. házasságkötés esetén a házasságkötés napiától,
törvénywsités
esetében a határozat
kézbesítésétől
számított 8 nap alatt;
eV a magvar állampolgárság megszerzését
azokra
a
családtagokra
vonatkozóan ís be kell jelenteni. akik
külön állampolgársági esküt nem tesznek. de akikre a honosítás /visszahonosítási hatálya a honosítási illető
leg visszahonosítási
okirat
szerint
kiterjed
A bejelentéseket minden esetben
a dohánvárudákhan beszerezhető meg
felelő betelentő lapokon a m
kir
rendőrőrszobáknál kell megtenni
Felhívom a város összes érdekeltiét. hogv fenf részletezett heielentési
kötelezettségének' pontosan tegyen eleget. mert ak< bejelentést kötelezettségét nem teliesití vagv nem a megszabott időben teliesití vagv n be- fi'
MieTentő lanon tudva valótlan adatn
kat tüntet fel.. kihágást követ el ««
•Vtt P ig terjedő pénzbüntetéssel hün
tethető
EgvideiiTeg fplbivom minden lieiplentésre kötelezett figvelméf
arrn
is. Hogv állandó lakás fenntartása
esetében az onnan való ideiglenes eltávozást . és az odavaló
visszaérkezést az állandó lakóhelyen bejelenteni nem kell
Szege'' 1948 ianu!, r. Hó 1
I>r. páTfv TÓ/.ief polgármester.

adóhivatalától jövedelme legfeljebb 2b pengőt (21-50
aranykoronát) tesz k l
Felhívom mindazokat a főldhasxo*
Tárgy: A földhaszonbérlők álbérlöket, akiknél a fenti feltételek
talános
kereseti
adó
fennforognak és az állandó adómenalól való állandó mentességet igénybe akarják venni, hogv
tessége.
ebbeli szándékukat a
haszonbérleti
szerződés, vagy szóbeli megállapodás
H ' r d e f m é n y
létrejöttétől számitott 30 napon belül
A 160 000—1940. P. M számú ren- a városi adóhivatal föídadónyiltván •
az erre • célra
delet szerint állandóan mentesek az tartó osztályánál
általános kereseti adó alól azok a rendszeresített és az adóhivatali épít
földhaszonbérlők, akik túlnyomórészt letben lévő dohánytőzsdében kapható
mezőgazdasáiggal
foglalkoznak, egy bejelentőlapon jelentsék he.
Szeged- 1943 január 24
község határában saját szükségletük
Dr. vitéz Szabó Géza tanácsnok
kielégítésére csak annyi földet bérelnek, amennyinek a kataszteri tiszta
a városi adóhivatal vezetőjei

APRÓHIRDETÉSEK
E ? a d ó
olcsó c s a l á d i és bérházak,
szántó és szöllds tanyásbirtokok :
Háztelek Belváros keleti fekvésű
16.000 és
25.000 P. — Sarokház lebontásra és építkezésre
alkalmas, telekkel, belvárosi 55.000 P. — HAztelkek körúton kivül 3000, 6500, 8000, 12.000 ! J
Családi ház 2 szobás lakás, kerttel 9000 P
— Uj, adómentes családi ház 2 szobás, előszobás, külön épüelttel kerttel 15.500 P. _
Uj.
adómentes, 3 szobás, fürdőszobás, pincés családi ház, kerttel 30.000 P. - Családi ház 4 szobás, fürdőszobás, komfortos, piDcés nagy kerttel 45.000 P. — J ó emeltes ház 6 lakással kór
úthoz közel 20.000 P. _ Bérház 2x2, 7x1 sio.
bás lakással, viz, villany, Mars térhez közel
36.000 P. — Sarokház jó füszerüzlettel. 8 Szobás, fürdőszobás lakással, borpincével 45.000 1
Belvárosi emeletes ház 2x2 szobás, fürdőszobás.
2x1 szobás lakással, kertes 45.000 P. _ Belvárosi magasföldszinten ház, pincés. 3 szobás,
fürdőszobás és 2 szobás lakással 48 000 P. —
Bérház emeltes, forgalmas, aszfaltos utcán, üzletekkel. 1, 2 és 3 szobás, fürdőszobás lakásokkal 80.000 P.
Uj, adómentes, emeletre bérház, pincés, 3 szobás, komfortos
lakásokkal
65.000 P. _ Ipartelep 2400 n. öl területű. 3 szobás lakással, személyzeti
lakásokkal,
iroda,
raktárak és istálló épületekkel, ártézi kntta!
65.000 P. — Emeletes ház. 2 és 3 szobás kom
fortos lakásokkal, nagv építkezési
Ipartelep
pel, műhelyekkel raktárakkal, stb Ara 130000
P. _ Kétemeletes bérház, üzlet és 9 drb 1, 2
és 8 szobás, fürdőszobás lakással 100000 P. —
Belvárost kétemeletes bérház 8 és 3 szobás
komfortos lakásokkal 160000 P. — Eladó 3 keBIflIHyéfl pékséggel, üzlettel emeletes, 5 lakásos
bérház forgalmas részen 70.000 P. — Átadó
üzlet berendezéssel, amelv minden szakmának
alkalmas, a Belváros legjobb részén 30.000 P
— 5000 n. 61 szántóföld gyümölcsössel. 2 Szobás
lakóházzal, ninee. istálló, stb.. villamoshoz közel. 50.000 P. — 530 n. öl gyümölcsös 8000 P
— 2000 n. öl szöllő és gyümölcsös kisvasúinál
20 000 P. - Ő800 p fi* szöfllő és gyümölcsös
tanyával kisvasutnál 20.000 P. — 6 kat. «ZÖ11Ö
és gyümölcsös. 3 "szobás tanyával Szatvmaznál
65000 P — 17 kat. szöllő gyümölcsös szántó
2 szobás lakás és egvéh épületekkel szatvmarl
vonalon 70000 P — 10 holdas szöllő és gyümölcsös lakóházzal, felszereléssel
kisvasúinál
85 000 P _ Eladó szántóföldek: 30. 52 80. 180
84. 95. 108. 350 holdas tanvaéPületekkel. ártér'
kúttal, holdankint 2000. 2500. 8000 pengő Srtmn
ALKAT-MT VÉTHLEK1

Mézemé

F. M. irodában. Szeged. Horthy Mikló« a tea 2.
(KnltnrpalotánáD
•jll

I Fűtött, kényelmes
hutorozott szoba
tirinőnek ellátással is Feketesas n. 15. T em. 4.

Sürgősen keresek
Jól
berendezett
bútorozott;
szobákat, és üres lakésokat. Belvárosi Lakás-!
Dugonics
ügynökség,
•ér 11

Kicsi szoba
tigyneum
nélkül konyha haszná
lattal azonnal kiadó. —
Polgár 24 udvarban
Különbeiáratu
butoro
z.ott szoba
nj szegedi
:
hidfő közelében
johb
nőnek kiadó Érdeklőd
ni

Nemes

paplnnosnál.

Kelemen ntee 7

Szegeden vagy környékén keresek 2 szobás
lakást Közvetítőt díjazok. mielőbb
beköltöznék Címem: Szenttamás. Postafiók 15
Elcserélném kétszobás
komfortos
lakásomat
h a son I óva 1. »Régi bérű* jeligére a kiadóba
Lakáscsere!
Elcserélném budapesti egy szoba komfortos olcsöbérü lakásomat
hasonló
szegediért. Érdeklődni:
Vár utca 4 sz I I em
2 ajtó.
Egv szép nagy
üres
szoba albérletbe kiadó
Magányos nőnek. Ujsze
ged, Eádai u. 10. dél
után 3—5-ig
Magános idősebb nő kél
személyes háztartás vezetéséért lakást és teljes ellátást kaphat —
Jelige: <Megbizható».
Elcserélném
külvárosi
u j magánházban lévő 3
szobás modern lakásomat kisebb szintén komfortos lakással.
Cim:
Viktória hirlnpirodák,
Kárász U. 16

Utazónak, segédnek, esc
magolónak vagy másnak ajánlkozom helybe
vagy vidéken, rövidáru,
textil, papír angrogva
korlattal. <Más szakmában is» jeligére.
Egy szolgát és 2 fiút
könyvkötő inasnak felveszek jó fizetéssel. Vi
téz Nagy Ferenc, Ká
rász n. 9, az udvarban
III. em.

Bútorozott szép szoba
kiadó. Kárász u. 9,1.2.
Fin- vagy leány- —
KIFUTÓKAT
Elegánsan
bútorozott
szoba kiadó Bus Páter felveszünk. Első Szeu. 2 I. em. 3.
gedi Szabóipari Szövetkezet Széchenyi-tér 8
lrépfcsőházi
bejáratú Butorozott szoba külön
455
butorozott szoba fürdő- bejárattal, fürdőszobaszobával
kiadó.
Ba- használattal
ogy szeross Gábor u. 3a.
I. mélynek kiadó. AttilaGyakorialttal sbiró
emelet.
u. 16. II. 2
KISZOLGÁLÓ
Szépen bútorozott szo- Tiszta bulorozott szoKISASSZONY*
ba teljes ellátással ki- ba, csendszerető férfilíirÍGh«a*'
adó. Bocskai utca 4 sz.. nek kiádó. Kálváriául) felveszek,
ieietuclti

\

Mérlegéi,
OTT, adóÜgyeit lelkiismeretes e!
•égzem.
»Kivételezett«
jelh?ére.
Kiszolgáló tanuló
és
gömbölyítő
lányokat
felvesz Pallsi kézimunkaOzlet. Kigvó u. 4.
Stoppoltaeea rutiáu
»Budape«tí« kéztnüszö ,
•énéL
Rredeö
gyér'.
Heszóvéaek. Ozlel: Há
gf sörkerttel szemben
Telefonszám 22-65

M A V háztól házig
•oiyalom ügynöksége
Butorsziirttáa
helyben ée vidéken
•énkeeeftfcal le
P i m l s b i W I iroda:
X l l s i t y v t c a lo.
16 éven aluli leány kifutónál' felvétetik. —
Mein Márton, Mérei u.
Pa, sz.
Asztalos segédet mübutor munkára állandóra felveszek. Üveges,
Deák Ferenc n. 25a.
i.ipeszniunkásokat
női
és férfi típus munkára
felvesz Jankó Lajos, Uj
tér fi.
rooraszuOt, leüel Kezdő is és
tanulóleánvt
felveszek.
Gotschált
fodrász, Kölcsey utca 4.
Ncmelet, franciát, spanvolt, olaszt tanit német anyanyelvű nyelvész. Ixiváet
'Nyelvész* jeligére a kiadóba.
Jómegjelenésü fiu vagy
leánv tanulót
felveszünk. Del-Ka cipőker.
rt., Kárász u. 14.
Tanulóleányt vagy fiút
fizetéssel felvesz. Cservik Ferenc kötszövő,
Szeged, Szent Mihály u.
.1 sz.
Gyakorlott
RAGASZTÓ és
TŰZÖNÖK
felvétetnek. Zsurkó cipőgyár ,Vadász u. 2b.
Német-francia nyelvtanárt keresek nyelvgya
korlás céljából. Laczkó
Károly,
Postafiúk 51.
szám.
Angóra fonást vállalok
Bocskai n. ff).
ísonyo® Javítás,
Mindenféle
szőnye
get bármennyire is
rongyos szakszerüci
kijavítana
G á b o r szánysgmvö
Nemestakács u. 30.
lrlefon 29-36.
Önálló
bútorasztalossegédet felvesz. Fenyő
müasztalos, Kölcsey u.
.« sz.
Tökéletes kiképzés uernetben és *or»gorában
német anyanyelvű kiváló tanárnő, zongoramüvézs által. Kezdő és
haladó német csoportok
Maros u. 15 szám.
Intelligens
középkorú
nő gyermek mellé állást keres február 15re.
>Gyermekszeretö<
jeligére.,
Varróleányokat és tanulókat felvesz Ilarsányíné, Széchenyi tér 11.
Másolást
sokszorosítást' vállalunk. Margitu. ,22. /

I

Asztalos segédet állandó munkára felvesz Tu>WW7
ray László asztalos m.,
Arany János n. 11.
MOST APJA EL
Tó munkás szábósepé- CSALÁDI HAZAT,
det nnpszabúnak felve- bérházat, gyümölcsös,
szek. hrier.
: szöllő és szántó tanvá-s
birtokát, magas
árai
Cipész segédet 1. osztá-i kaphat. MEZ ÉRNÉ in
lyu férfi és női varrott eatlan irodája által. _
munkára felyeszek. — (Kultúrpalotánál).
Gergely cipész, FeketePálfy ulca 76 sz.
ház
sas u. 16 sz.
eladó, elsejére elfoglalFiatal német leánv dél- ható. Tudakolható Pálelőttre kisgyermek mel- fy utca 1.
lé ajánlkozik.
Jelige:
'Birodalmi német*. — Eladó ház három laCim a kiadóban.
kással, két nagy pince,
melléképületekkel,
196
Férfi és női perfekt an- négyszögöl kerttel. —
ol szabász elbelyez- Szilléri sugárut 56 sz.
edést keres r,1m: Keller Miklós fodrász, — Lengyel u. 29
számú
Kölcsey utca 5.
ház szabadkézből eladó.
KOCSIST év
ÜZEMI
Uj magánház szárazMUNKÁSOKAT
kapu bejárattal, előfelveszünk. Húsiparotok szobával, más vállalat
Szövetkezete, Közvágó miatt sürgősen olcsóu
hid.
444 eladó. Betek utca 9a.

Bélyegeit.

kifogás- »Egy
i Babakelengye
talán állapotban eladó.'nagy

gyűjteményét, régi levelezéseit
hasznosítsa.
Legmagasabb árat fizeti Aulich, Bndapest,i
Vili., Stáhlv ulca 1 sz.
Telefon; 331-725.

Glycerin krém
ismét kapható kimérve
is. Csodás kézfinomító
VÉNUSZ
DROGÉRIA
Mikszáth Kálmán u 5.

Tisza Lajos körút
földszint 2.

jókarban
levft
samottos vas23, kályha eladó. Petőfi| í U g á n l t gg

Eladó alig
használt,
nem mürostos
fekete
kabát, csikós
nadrág,
mellény közép alakra.
(Oedói
rokkantlelep),
I.omnici ii. 75.
Kissebb
üvegszekrények, ingaóra. 110 villanyóra,
ágysodrony,
i ászonzsákok
eladók.
Vadász u. 3.

Sezlon olcsón eladó —
Petőfi Sándor sugárut
29. Megtekinthető
vasárnap d. e. 8—12-ig, —
földszint 3 ajtó.

ELADÓ
modern háló, ebédlő,
konyhabútorok, sezlónok, varrógépek, 500
kg-os mázsa sulyokkal,
csillárok,
kerékpárok,
cimbalom, egyes bútordarabok, ruhanemüek.
Veszek
roipdenneinü
használati tárgyat éa
zálogjegyei.
PAPPAL
zsibárus, Mikszáth Kajmán u. 19 (udvarbau).
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.Véznád, cirokmag, elsőrendű, csiraképes, faj
azonos:
kgr. 20 . P.
Kapható dr. Vidonyi
István termelőnél, Hód- Fekete bársony kaböl
Futó eladó. Bocskay u. 4, II
Légvédelmi fekete pa- mezővásárhely.
pirfűggönyöket, erős — Mihály tér 1 szám alatt em. 0.
könnyen kezelhető. Be- Rádió, gáztűzhely vil- Pianinó bérbeadó, kitűmutatjuk, lemérjük és lanygramofon,
csóna- nő hangú. Feketesas u
felszereljük. Csonka Jó- kos varrógép,
sport 22. 11. 19'
zsef könyvkötő mester, gyermekkocsi eladó. —
Dugonics" tér 4, Szeged. Kossuth L. sugárut 46, Két ablakra való függöny jókarban eladó. . .
Belga anya nyuluk el- udvarban.
Tudakozódni a kiadóhiadók. Kecskeméti u. 15. Vennék jókarban lévő vatalban.
h. sz.
gvalupadot.
Kertész
Nádas utca 7 szám alat
Egyes létra, szőnyegek
ti ház szabadkézből el- Fekete délutáni teljesen László, Klauzál tér 6.
stb eladó. Madách n
adö.
kigvöngvözótt ruha kö1b. (Takácsi,
udvar
hotinganl o l l ó k ,
zépalakra eladó. Megle.
Jobb
A Csongrádi
sugárut kinlhető hétfőn
-13b o r o t v á k , kéook
tisztességtudó gyermek végén teljesen bekeríszerető házaspárt, ahol tett I katasztrális hold, ig. Tisza Lajos Uörnt
nagy
választékban kapa férfinek állandó fog- kisebb részében gyü- j 54. I. em. bal folvosóhatók. azok köszörű létfhdNrfltí
ról.
sét, javítását felelősség
lalkozása van, az asz- mölcsős, bolgár kcrlé-j
Elvállalnék
korosabh
soo mellett vállai la
szony takarítást vállal sz.etre is alkalmas, In-í Zöld tiszta selyem laft
férfit v a g y nőt
teljes
a házmesteri teendőkért gatlan gazdasági épü- stilniha eladó. Püspök
Fróáor műköszörűs
ellátással.
«Apo|ónő»
1 szoba, konyhás, kam- letekkel és négy kifo- n. 11a. I. 1.
MtkaaUh Ktimá* a. fi,
ieliuére a k i a d ó b a
rás lakást adok. Taka- lyó kúttal
tőkeerős
rításért fizetést. 'Tisz- bérlőnek Irérbeadó. —
Feltfl nő magas árat
Jól bevezetett fővátességtudó
házmester* Háztulafdonos, BercséKifogástalan szmoking,
Cizet
rosi
vállalatomhoz
jeligére a kiadóba.
nvi u. 17 sz.
fekete perzsia
sapka,
muff eladó. FelsőtiszaGÉP- és
tőkés társat
part 6, házmesternél, d.
Keleti fekvésű gondoGYORSÍR ÓNÖT
e.
zott
telek,
rnagasnycmá
keresek. Pénz btatoés RADIÖSZERBLÖT su vízzel, csatornával
sitva
'Nemzetközi
azonnali belépéssel fel - jkövezep utcában eladó
Használt tintás üvege
szállitó* jeligére a
veszek. Markovies riszi- Érdeklődni Schmidt fod
ket, kicsit, nagyot vekiadóba.
439
lárd Szeged. Tisza La- rásznál, Oroszlán n. 2
szünk. Hungária tinlajos körút 44.
gvár, Tömörkény
IstAGGLEGÉNYEK,
3 szobás kisebb modern könyvesbolt, i-öcsey-u. 1. ván n. 8.
ifjak, figyelem! VagyoTelefon 11 74.
.Zongorát, esetleg piani- nos idősebb, fiatalabb
MAGÁNHÁZ
nót vennék készpénzért. feleséget választhatnak
májusra bérbeadó. Bel. Elsőrendű érett és féj- Aiánlatokat kiadóba — Méltóságos asszony álTiszta, rendes fiatalabb városi Lakásögviökség, érett, valamint melcg- < Kenderfonó» jeligére. tal — diszkréten. Buágyi és
dapest, főpostafiók 301.
kom bejárónőt keresek Dugonics tér 11.
Zongorái keresek meg- Válaszboríték.
Csak
SERTÉS TRÁGYÁT
Vitéz u. 1, 11. ene Róa legolcsóbban, leg- vételre. Részletes leírá- címre fplel'
zsa.
pontosabban vagonté- sok ármegjelöléssel —
Magányos nőt vagy férligy mindeoesnőt felvetelekben azonnal szál- «Rnlázs» jeligére a ki- fit meglévő üzletemheí
adóba.
szek. Vidra u. 6, I. em.
lit I.őwy Pál Nagytársnak keresek egy3 ajtó.
Tanyát, ezüstjét, brii kőrös, Tündér u. 21.
két ezer pengővel. —,
liáns
ékszereit
I
Iger
Fekete
cMeiréllielés' ielijrére.
Megbízható, tiszta ta425
karítónő hetenként — m a g a s á r a t fizetek
l» -esek fiatal gépészelsötétítő
négyszer délelőtti órák- Laczkó órás-ékszerész
Rádiók, varrógépek,
mérnököt 3—400 P-vel,
ra felvétetik. 'Szorgalkerókoárok javítása
Kárász utca 14 (Del-Ka
Korszerű találmány kipapírok
mas* jeligére.
olcsón, Jótállts írellstt
cipőüzlet mellett).
vitelezéséhez.
Levelet
érkeztek
• Korszerű
találmány*
Bejárónőt jó bizonyítDéry oéoóruhó?
gyermek
jeligére a kiadóba kéványokkal délutánig — Eladó fehér
vssrflnlr óoak* Tarrógópst,
rek.
koszttal felveszek. Ká- báránvbunda S—4 évesVcókpfirí, praniolon! stb.
nek. Érdeklődni Deák
rász u. 14, III. em.
könyvkereskedés,
Trafik nyitáshoz ki ad«F. u. 23, házmesternél. Mielőtt tort
Klauzál tér, Kiss I
Főzni tudó, megbízható Ugyanott 39—40 jókarna 5000-6000
pengőt
ARANYAT
)
palota.
41
nő kettő személyes ház- ban női hócipőt kerekölcsön. >Jó kamat és
ezüstjét.
brtlliáua
IKj
tartásban, könnyű mun- sek megvételre.
jótálló* jeligére a kiszereit eladná. mutasaa Házinyulak olcsón el- adóba
kára, jó fizetéssel feladók.
Zászló
utca
11a.
meg saját érdekébei I
vétetik. Révai utca 3,
Moskovitz
TÓTH órásnál
Nem árja
földszint 2. LeánygimEGYETEMI
náziummal szemben.
Eladó
tűzhely
vízmeleModern szép sportl>o-|
HALLGATÓ
gítővel és csövekkel.
csit
és
gyerinekágyat;
Egészséges,
gyermek- nagy választékban. Red.
TELJES
Csillag utca 18. Kolozsvennék.
Ugyanott
egv!
szerető fiatal nőt bent- vező fizetést teltételek.
ELLÁTÁSRA
vári
térnél.
lakó mindenesnek fel- Vétel, cserg, bérlet Dr. magas alakra való témernie,
külöubejárstn
veszek. Lővinger rőfös- Sebők né zongoratermet likabát eladó. Tud. hét- Benedict módszerű né- szobába uri családhoz.
főn. Szabó, Hunyadi lér met tankönyv második írásbeli ajánlatokat —
üzlet. Mikszáth K. u. 5. Petőfi S.-sugárut 13.
3 szám.
kötetét és kereskedel- • Élelmiszert ndok» jel231
Mindenes
mi levelezéséi keresem igére a kiadóba.
Egy
jókarban
lévő
SZAKÁCSNŐT
megvételre.
DugonicsEgv irlősebb nvugdijast
jó bizonyítvánnyal else- Jókarban lévő Puch ke- nagy *Royal> Írógép és tér 11. I 4.
rékpár
eladó,
príma
guegy szép
kiállítású,
vagv egv rendes
nőt
jére keresek. Somogyi
mival.
Márk
tpmetkozéerős
hangú
pedálos Félháló jókaiban. ga teljes ellátásba magam
u. 7. Busznyák. Jelentsi
vállalat
Somogyitecimbalom olcsón eladó lantáltan tiszta, eladó hoz veszek. Horthy M
kezés délután.
lep I u.
a házmesternél. Bercsé- Szivárvánv utca 50 sz u. 2, 1. em. Érdeklődni
nyi utca 17 szám.
d c 10—2-is.
Bejárónő felvétetik
a
földszint 3.
Egy
fekete
zakó
öltöny
délelőtti ÓTákra. Zárnj, magas alakra eladó.
da n 11.
Csongrádi sugárut 48,
Feteiös szerkesztő es felelős kiadói
Reggel 8—10-ig bejáró em. 1 ajtó.
B e r e y G é z a
nő felvétetik. Jelentkezés vasárnap
3—4 ig. Fekete csikóbunda elFőmuokatársi
adó. Lőw Lipót u. 8.
Feketesas u. 15. I. t.
T e m e s v á r y
J ó z s e f
Délvidéki városba jöl Eladó egy keveset haszfőző, megbízható, ko- nált 43-as férfi csizma Szerkesztőség és ktadóbtvatal: Aradi-utca 8. — Éjszakai szerkesztőség:
moly nőt "keres uricsa- és egy 43-as magasszá- Kálvárta-utca 14 — felelőn 'szerkes»»Ő"ég. kiadóhivatal és nyomda): 184JK
léd, Jelentkezni: Hor- ra cipő.
Tudakozódni,
váth Mihálv u. 9. II. Újszeged, Bethlen u. 2.1 Nyomatott ABLAKA GYÖRGY sortorgogepén Szeged. Kálvána-utce 14,
em 9.
telefon: 10-84. — Felelő* üzemvezető: A bTa k s T e l v é n .
asztalosmühelv.
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Házmesternek
keresek

könyvért
kottáért
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Világmárkás
zongorák

