A r a

C s ü t ö r t ö k

KERESZTENY

POLITIKAI

NAPILAP

Szünet következett be
a tuniszi harcokban
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Az angolszászok megvert kötelékeik újjászervezésére használják fel az átmeneti nyu
galmat — A Slefani-iroda jelentése szerint keménynek iqérkezik a tuniszi csata —
Eredménytelenül végződött a Ladoga-tónál indított szovjet támadás

A német sajtó válasza Churchitlnek a hosszú háborúról szóló
elméletére

Keménynek

áttörési kísérlet hiusult meg. Erőteljes ellentámadásaink sikerrel jártak.
Negyvennégy páncélost szétlőttünk,
foglyokkal és zsákmánnyal
tértünk
haza.
— Német harci repülők hétfőn éjszaka Algír tengervidekén elsüllyesztettek egy 8000 tonnás kereskedelmi
hajót, egy másik nagy hajót pedig légitorpedóval megrongáltak az oráni
kikötőben.
— Magános ellenséges repülőgépek
nappali és éjszakai berepülései során hét ellenséges bombázót lőttünk
le a birodalom, valamint Franciaország nyugati tengerpartja felett.
— Gyors német harci repülők kedden megtámadták Délanglia tengerpartjának badifontossági célpontjait.
— Buvárnaszádaink a norvég partok előtt megsemmisítettek egy ellenséges tengeralattjárót. (MTI)

Ígérkezik a tuniszi csata

Tunisz, március 21 A Stefaniiroda jelenti: ö t napon át tartó előkészület után az
angol—amerikai
csapatok
egyidőben
általános
tó
madúst indítottak
a Tuniszban levő
tengelyállások
középső és déli szakasza ellen. A támadást, mint ElAlameinuél is.
erős tüzérségi tüz
vezette be a tengelyvonalak elolt
elterülő aknamezők
elpusztítására,
hogy ezzel is utat nyissanak a pán-

célos alakulatoknak. Ezidőszerinf a
tengelycsapatok heves ellentámadásokat intéztek a támadó ellenséges
csapatok ellen ós sulyo? veszteségeket okoztak nekik emberben, gépesített jármüvekben és hadianyagban.
A tuniszi csata még alig kezdődött meg, de már látni lehet, hogy
igen kemény lesz. (MTI)
(

Nyugalmi szünet a tuniszi harcokban
Berlin, márcins 24. Az Interiaf
jelenti: Mint berlini tájékozott helyen közlik. Tunisz déli és középső
részén folyó harcokban nyugalmi
szünet, következett be, amelyet az
ellenség nyilván
felhasznál arra,
hogy újjászervezze
kötelékeit.
Az
ellenségnek nem sikerült behatolni
a német-—olasz vonalakba. Valamennyi támadást
Középtuniszbau
és a Mareth-vonalnál már az első
támaszpóutvonnl előtt
megállítottuk. Megerősítik, hogy az angolok
a Mareth-vonal ellen előbb az olasz

kötelékek állásait támadták. 'Az
olasz csapatok kiválóan
verekedtek
és meghiúsították
az angolok minden kísérletét, hogy áttörjenek
a
vonalakon.
Középtunéziában támadásokat az
amerikai és angol kötelékek közösen hajtották végre. A brit á'litásokkal szemben Tunéziában egyáltalában nem volt légicsata. Tény,
bogy mindkét részen nagy repülőgépötelékeket vetettek harcba. ezek
azonban főleg az ellenséges állá.:rend szereket bombázták. (MTI)

Rommel hadseregének elhárító sikere
Berlin, márcins 24. A Nemzetközi
Tájékoztató Iroda jelenti Északafrikából:
Az az elhárító siker,
amelyet
Rommel táboraagy haderői Tunisz
középső és dé)i részében az amerikai és angol támadó
kötelékekkelszemben elértek, nggyobb volt, mint
amily étének az első jelentések feltüntették
- Az naenlnkat
nyilván
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Berlin, március 24. A német véderő
főparancsnoksága közli:
A Ladoga-tótól délre a védekező
csata nem csökkenő hevességgel folyik. A Szovjet nagyszámú csatarepülőgéppel és erős tüzérségi tűzzel támogatott
rohamozását elkeseredett
közelharcokban rájuk nézve véresen
visszavertük.
— A keleti arcvonal minden többi részéről csupán helyi jelentősegü
harcokról érkeztek jelentések. Az arcvonal javítására és az újonnan szerzett területek niegtisztogatására folytatott különböző vállalkozásaink sikeresen zajlottak le.
— Hatásos légitámadásokat intéztünk az ellenség utánpótlása és vasutjai ellen.
— Dél- és Középtunéziában kedden
fs folytak a kemény harcok, a német
és olasz hadoszlályok ellenállásán több
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teljesen meglepte a németek fellépése. Abban a hitben, hogy előttük
a
tengelyhatalmak
erőinek csak
gyenge biztosító csapatai állanak,
az angol sivatagi hadtest aráuyiag
gondtalanul menetelt a >ürün felsorakozott menetoszlopokban, amelyeket azoutáa
élőiről és oldalról
heves támadás ért, A teljés meglepetés magyarázza a foc-lvot
és

zsákmány nagy számát. A' német
csapatok többszáz foglyot
ejtette*
ós 93 jármüvet zsákmányoltak. Az
amerikaiak
Maknassyuél
gyora
bombázógépek,
romboló repülőgépek és néhány zuhanóbombázó kötelék szenvedtek veszteségeket
A
rohamok oly súlyosak voltak, hogy
az amerikaiak, kénytelenek voltak
támadásaikat beszüntetni. A Maknassytól nyugatra fekvő előnyoinulási utakat a német bombatámadások valósággal tisztára söpörték a
páncélosoktól. (MTI)

shingtonban hir szerint hozzájárult
az
északamerikai
kormánynak
ahhoz a
javaslatához, hogy £>i
Ciuardiát, Newyork olasz származású főpolgármesterét a megszálló-1
északafrikai
olasz birtokoknak polgári
kormányzójává
nevezzék ki.
(MTI).

A stockholmi francia követ
átpártolt Guaudhoz
Vichy, március 24. Az Interinf jelenti: A francia külügyminisztérium
irányító köreiben lényegében megerősítik az egyik svéd lapnak a stockholmi francia követség helyzetéről közölt jelentését. Helytálló — mondják
vichyi körökben —, óogy a stockholmi
francia követ megszakította kapcsolatait Vichyvel és átpártolt Giraudhoz.
Lehetségesnek tai tjak továbbá, hogv
a katonai attasé Lü maradt a vichyi
kormányhoz, teljes
bizonyossággal
azonban ezt sem tudják, mert nincs
többé semmiféle összeköttetés Stockholmmal. (MTI)

La Roque ezredes letartózta tosa

La Gu:>rd'a lesz az északPáris. március 24. A Stefani-iroda
afrikai megszállott olasz bir- jelenti: Mint közlik, L a R o q u e ezredest, a francia szocialistapárt volt vetokok főkormányzója

zérét 10 nappal ezelőtt fogságba veRóma,
március 24.
A Tribnua tették annak vádja alatt, hogy összeBuenos Ai résen át jelenti,
hogy köttetésben állt egy külföldi kémezerEden angol külügyminiszter
Wa- vezcttel. (MTI)

Á német sajtó megjegyzései
beszédére
A német és a i olasz sajtó részletesen válaszol Churchill vasárnapesti rádióbeszédére. Egyöntetűen
arra a megállapításra jutnak, hogy
Churchill
valószínűleg két okboi
mondotta el beszédét Az egyik ok
az, hogy lehűtse azokat a várakozásokat amelyek az
északafrikai
brit sikerek, az amerikai partraszállás és a szovjet téli offenzivá.iának hatása alatt a
háború gyors
befejezését és még 1943-ban bekövetkező végét jósolták.
Ezeket a
váj-akozásokat szétfoszlatta Churchillnek az a kijelentése, hogy az
európai háború
valószínűleg még
1945-ben is tartani fog ós csak ennek
befejezése után kerül sor az angolszászok és J a p á n közötti leszámolásra. Hideg zuhanyként érte a há
ború gyors befejezésében reménvkedő angolszász köröket Churcbillnek ez az illuziómentes, ridegen
reális bejelentése.
Akik belátnak az angol politika
kulisszatitkai közé, azokat
neui
érintette váratlanul Churchill besvédének a hosszú háború bejelentése. Az angol történőiéin ezt bi'Oryitja, hegy
Anglia az európ-i
kontinensen viselt 15 koalíciós háborújában mindig a
szembenálló
felek elgyengitésése és erőinek fei
morzsolódására spekulált és a maga részéről inkább pénzzel, ahogy
abban az időben neveztek, szubs?.ciumokkal vett részt a háború foly-

Churchill

tatásában és nem
hadseregekkel.
Anglia mindig csak a tengeri ha'ivisolésre fektette a súlyt ós elhanyagolta a szárazföldi hadviselést,
ahol mindig mások harcoltak he*
lyette. A spanyol örökösödési háború (1701—1713) idején Ausztria és
Szavojai Jenő herceg volt Anglia
szárazföldi kardja, amellyel Franciaország európai túlsúlya eltein h
dakozotL Később, a hétéves háború
(1756—1763) idején Poroszországgal
és Nagy Frigyessel kötött szövetséget Franciaország ellen. Találóan
jegyzik
meg a történetírók, hogy
Angila számára voltaképpen az európai csatatereken a poroszok szerezték meg Franciaországtól Kanadát és I n d i á t A francia forradalom, majd a
napoleoni
háborúk
(1793—1815) idején ismét szárazföldi
szövetségeseivel,
Ausztriával,
Poroszországgal hozott létre Anglia koalíciókat Franciaország ellen.
Ezekben a
koalíciókban is nem
annyira az angol hadsereg, mint
inkább az Angol Bank aranyai
(„Szeut György sarkantyúi") és -i
brit hadiflotta játszották a főszerepet Ugyanez volt a helyzet az 1854.
évi krimi
háborúban is, amelyet
Anglia azért szervezett meg Oroszország ellen, hogy megakadályozza a Dardanellák orosz kézre j u asát. Ezek a szempontok vezették
Angliát az első világháborúban is
és ez az angol politika lényege a

OÍLMAGYARORSZAG

Gál Ferencné

hosszaMilThassái a Szovjet által meg- jetunió és az angolszászok kőzött poliCSÜTÖRTÖK. 1*43 március 25. szállt vagy erőszakosan bekebelezett tikai kérdésekben fennáll és amely
erü leteken.
szakadékot blába igyekszik Eden waNémet felfogás szerint tehát Chur- shingtoni tárgyalásaival áthidalni. Anmásodik világháborúban is.
Anggitják azt a szakadékot, amely a Szov- glia elsősorban azért nem tartja sielia mindig a bosszú háborúk párt- jet gyakorlati politikája közölt mu- tősnek a háboru befejezését, hogy
ján állott Egyrészt azért, hogy a tatkozó kirívó ellentélek is megvilá- szovjei szövetségese minél inkább le- (3599—1941—42.) április elsején »J
anfolyam kezdődik SZÉCHENYI TÉR
hadviselt! felek
kölcsönösen kime- gítják azi a szakadékot, amely a Szov- gyengüljön.
7. SZAM. II. 22
m
rüljenek, másrészt azért mert bő11
ven
rendelkezett a hadviseléshez
Kcmeicsuk a szovjet harmadik külügyi
szükséget pénzzel, harmadszor azért,
népb iztoshefyettese
mert flottája nyitva tartotta szám á r a a világ nyersanyagforrásait
Berlin máreins 24. Igen élénken illetékes körei a kinevezésében poós kereskedelmi piacait
tárgyalják a Wilhelmrtrasse illeté- litikai tüntetést látnak.
A német sajtó abban foglalja öst- kes körei azt a hírt, hogy a szovje*
Emellett rámutatnak arra, hogy
*ze Churchill hosszú
habomról külügyi népbiztossághan harmad k
Korneicsuk
Ukrajnából származó,
AZ IGAZI PÁSZTOR
elmen irja
móló elméletére a választ bogy külügyi népbiztoshelyetfest
nevez- teljesen
pánszláv
meggyőződé-ii
az
Újság
szerda
1
száma:
Anglia ezúttal
elszámítja magát tek ki. Ez a hir teljesen
megfelel költő, aki mint
ilyen,
állandóm
amikor arra
számit, hogy ezúttal az Atlanti Chartáról és a szövetséAz apa hivatását gyermekeivel
minden
ukránnak a
Szovjetunió
, is. mind eddig, elveszít minden Csa- gesek egymásközötti egyenetleDk«szemben
az a körülmény korlákebelében
való
összefoglalásáé t
tát éa csak az ntolsót nyeri m°g, déseiről a legutóbbi napokban kitozza, hogy fizikai, vérségi viszállott sikra. A Wilhelmstrasse ilmert aa idö most nem neki dolgo- alakult háborús politikai felfogásszony fűzi övéihez és igy nem
letékes körei ezért a kinevezőiét
zik. Anglia anyagi eszközei — irjn nak.
tud eltekinteni hajlamaitól, elkapcsolatban hozzák azokkal a tö
fogultságaitól és indulataitól. A
* német sajtó — nem kimeríthetetAz újonnan
kinevezett,
Kornél rek vések kel is. melyeknek most az
mesternek
tanítványára gyakolenek és a brit hadiflottát szobai csuk külügyi népbiztoshelyette-rőj ő révén hivatalos
képviselete
is
rolt befolyását viszont, többnyire
mozgása ha n erősen megbénítják a elhangzó biráló megejgyzések kö- lesz a külügyi
népbiztosséghan
az akadályozza, hogy a mesterrémet tengeralattjárók. A német zött figyelemreméltó, hogy ő volt hogy tudniillik
Magyarországnak
nek, a tanárnak csak nagyon
sajtó szerint Anglia eznltal hiába az, aki
nemrégiben a Pravdából és Szlovákiának
ukránok által laritkán sikerül tanítványai telreménykedik abban, hogy a ten állást
foglalt az ukrán
vidéknek kott
vidékei is a
Szovjetunióhoz
jes egyéniségére döntő
hatást
gelyhatalmak 6» a Szovjetunió is Lengyelországhoz
való
csatoló
tartozzanak.
(MTI)
gyakorolnia, mert a
kapcsolat
felmorzsolódnak, ugyanakkor pedig ollen. Éppen ezért a Wilhelmstrassj
többnyire csak a szellemi élet
az angolszász hatalmak állandóan
egy-egy szférájára terjed ki. A
erósödrek, ngy, hogy a végén e ha
pásztor,
az ideális pap az, aki
borút is, „angol béke" fogja befeegyesi ti az atyát éa a mestert,
jezni. mint 1718-ban a spanyol öro
aki mentes egyéni elfogultsáköhödéei háborút az ntrerhti béke
goktól é« hajlamoktól ós mógis
szerződ ós 1788-ban, a 7 eves hábo
befolyást gyakorolhat a rábízott
rut a párisi békeszerződés ás 181 .V
lelkek
teljes klalakulasára éa
ben a napoleoni
háborút a béosi
fejlődésére.
Tgy definiálta a mokongresszus.
Németországnak
—
dern katolicizmus egyik legnaírja a német sajtó — a totális ha
(A Délmagyarország
munkatársá- tertanács hozzájárult
a kölcsönnek
gyobb alakja, Mercier bíboros,
borura való áttérés megadja az
tól) Jelentette a
Dólmagyarország, és az államsegélynek
a város réaz elhalt belga heroegérsek, az
eszközöket, hogy ugy a Szovje.
hogy dr. Tukats Sándor
főispán szére való megadásához ét kimonideálja főpásztor hivatásit.
unióval, mint az angolszász hatalmárcius 31-re rendkiviili közgyűlést dotta, hogy 650.000 pengő kölcsönt,
makkal szemben állandóan fokozza
Glattfelder Gyula, akit XXL
hivott össze.
valamint
100.000 pengő segélyt u'at
katonai és gazdasági erejét. A tóo
Pius pápa most betegsége m'»tt
Amint
értesülünk, a reudkivűli ki a hűtőház munkálatainak befejehit pedig a német tengeralattjárók
felmentett kalocsai érseki mélközgyűlés összehívása fontos ügy- zésére. A pénz kiutalásának feltémajd elvégzik.
tóságától,
de ugyanakkor eddigi
ben való határozathozatal
végeit tele az, hogy az építkezést október
A Wiibclmstrasse szóvivője a
egyházmegyéjének.
a
csanádi
vált szükségessé. Ismeretes, hogy a l-ig be kell fejezni. A közgyűlésnek
püspökségnek érsekévé nevezett
Churchiii-beszeddel
város nagyobb összegű kölcsönt és tehát sürgősen kell határoznia a
kt, ez az ideális pásztor. Atyia
kapcsolatban rámutatott arra is, bogy segélyt kért az államtól a vágóhídi kölcsön, illetve az államsegély igényés egyúttal mestere,
nevelője
«z a beszéd is tauusagot telt a sauv- hűtőház munkálatainak befejezésé- bevételéről, ezért vált
szükségesbe
volt a rábízott lelkeknek. Menjct-angoiszasz viszony uau jeieuihczo hez. Értesülésünk szerint a minisz- a rendkívüli közgyűlés összehívása
tes volt mindig az atyai elfoválságról. Churchill ugyanis üangozta-ta, bogy az angol politikának az
gultságoktól és egyoldalúságokosstajypoiitika vonaiarol az egyetetól. A gondozására és őrzésére
mes numzeti politika irányába kell
bízott nyáj minden tagja egyfejlődnie és ennek érdekében a társaformán közel állott atyai szivédalombiztosítás nagyarányú kiépítéhez, tekintet nélkül a társadalsét, az iskolaügy liberális átszervezemi állapotra vagy más egy b
aét, a legmagasabb taiva aloknak
a mai korban Időszerű megküminden réteg szániara való meguyüá- Naponta megio ogaua a m e g ü l t n o nolttesftt a gQllKos terl i
lönböztetésekre ember és ember
sát ígérte meg Ezenkívül a legnyoSzabadka, március 24. Az ujviüeki tartóztatták. Eleinte tagadta, hogy kömatékosabban hangoztatta, hogy Anközött Ugyanakkor az atya szeglia kitart az emberi szabadságjogok, rendorseg megdöbbentő rablógyllkos- ze van a gyilkossághoz, késöbu azonretetével ée bensőségével mindig
egyesíteni tndta a mester, a ta• személyiség jogai, az önkormány- sagot fedezett fel. H i r s c b f e l d El- ban a bizonyítékok súlya alatt beisza szlovakiai izraelita vallású nőnek merte, hogy ő ölte meg Hirschfeld Elnál! szellem mellett.
nár széles horizontját, nevelő és
A nemet sajtó szerint ellentét van kiutasitasi végzést akarlak kézbesíteni zát
fejlesztő hivatását. E
kettős,
A gyilkosságot még március 13-án
nemcsak az emberi jogok, a vallás A kézbesítő bezárt lakásra taiáli és
atyai ée meeteri
gondolkodásai
hosszas
csengetésre
sem
jelentkezel
délután követte el Áldozatnak kéziés az ifjúság kérdésében a szovjet
nagyon sokan érezhették
azok
rendszer és a Churchill által valló t senki. Azt uitték, bogy a szlovákiai táskájából 3600 pengőt vett magához,
közül
is.
akik
személyesen
sons
nő
az
ellenőrzés
elől
ismeretlen
nelymajd
a
megölt
nőre
rázárta
a
lakás
nézetek kőzött, hanem a kisállamoknem lemerhették ée igy nem kekal szembeni magatartás tekinteteiben re menekült, tehát elrendelték a *la- ajtaját Hirschfeld Elzának nagyértérülhettek kivételes
egyéniségékü ékszerei is voltak, ezeket azonban
is. Churchill vasarnapi rádióbeszédé- »ás átkutatását.
Megdöbbentő látvány tárult a belé- nem találták meg Vrtunszki tagadja,
nek varázslatos hatása alá.
bon sikra szállt a kis nemzetek függetlenségének, szuverénitasának tisz- pők elé. A sezlon mellett a padlón arc- hogy az ékszereket is ő vett* el. Elteidben tartása mellett. Elismerte a ra borulva, vérbefagyott, oszlásnak mondta, hogy minden nap elment álkisállamok fennállásának és szabad induló női holttestet találtak. A fejt- dozata lakására, átvette a postát és
Felemelték a szállodai
fejlődésének
létjogosultságát. Ezzel ből egy kis balta foka állt ki. Mega- ugy tüntette fel a dolgot, mintha a nő
szemben a Szovjet az ököljogot alkal- lapították, hogy Hirschfeld Elzát már is otthon tartózkodott volna, igy a
szobaárakat
meggyilkolták. A szomszédok sem fogtak gyanút.
mazza ügyedül érvénye* nemzetközi napokkal ezelőtt
jogként. Elve: aki bírja, marja. Esz- rendőri nyomozás 24 óra alatt eredA kihallgatás ntán a rendőrség
Budapest, március 21 A közeliitAsi
vezetett.
Kiderült,
bogy még egyszer átkutatta a meggyilkolt
köze az erőszak Több kis állam füg ményre
gelienségét elveiette. területüket meg- Hirschfeld Elzának, aki fotó ismeret- nő lakását és 8100 pengőt talált elrejt miniszter rendeletet adott ki a szálszállta, nemzeti akaratokat elfojtotta, séget kötött, sok ismerőse volt Újvi- ve, amiről a gyilkosnak valószínűleg lodák és fogadók Arainak felemelésértsi alkotmányukat eltiporta, zsarnoki déken és különösen sokat látták nem volt tudomása. Az ékszerek ezut ről. A rendelet első szakasza kimondja, hogy a szállodák és fogadók 1909
kormányrendszert kényszeritelt rájuk, Vrtunszki Sándor volt újvidéki keres- tal sem kerültek elő 'MTT
augusztus 26-i állapotnak
megfelelő
amelyek teljesen idegenek a leigázott kedő társaságában. Figyelni kezdlék a
népek szokásaitól és a természetétől- kereskedő lakását és megtudták, hogy A KISOK LABDAttUGóBAJNOKSAG összegben, illetőleg a visszacsatolt területeken a katonai hatóságok által
Ugyanakkor a Szovjet a Balti-államok Vrtunszki Budapestre utazott Amikor
EREDMÉNYÉI
észt, litván, lett lakosságát, Karélta szerdára virradóra ka7aérkPrett. leTanítóképző—Klauzál
gf»i>. lto megállapított összegben rögzített szoősi flrn népességét, Keletlengyelország
(0:0). Egyenlő erők küzdelme, a sze- baéralkat, amennyiben azok a 10 penmunkaképes férfialt elhurcolta az Urai
rencsésebb Tanítóképző a II. félidő 43 gőt meg nem haladják, legfeljebb 10
mögé, hogy annak a Szovjetuniónak a
nercében rúgott góljával győz. — Ba- százalékkal, a 10 pengőt meghaladó
áraikat pedig legfeljebb 20 százalékhadiiizömeiben végezzenek
kényszerross címn Kereskedelmi f:1 (1:0).
kal felemelhetik Az árakból a tulajmunkái. amely szabadságukat elvette
Tzsrslmas. erős iratnu mérkőzés
A*
donos engedményt nem kötele* adni
te f'frt-meket, hotlisnysgoi kell gyáreredmény igazság©*
Csütörtök dé»- A pótágy rögzített xftja iegfctfjebb I®
tniok a szovjet katonák számára.
k fest! G O M B O S , Horthy előtt 10 órakor Felzfliptrw- Vogjl|pa* százalékkal szlntéfl emelhető. (MTI)
Mh' a bokavUti énkénvuj almat mcümérkőzés lesz as SlTX-JtáJjé*.
ió&-utca 16.

gyorsíró és g é p í r ó
iskoláiéban

MAGYAR
NYILVÁNOSSÁG

A vánóhidi hűtőház építkezésére
(elveendő kölcsönről és államsegélyről
dönt a rendkívüli közgyűlés

Borzalmas balfás rattógqühosság
(iivioehcn

Használt táskáját*
*eztyíiiét. cipóiét*
bőrkabátiát
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Kizárják az utazásbál,
aki megszegi az elsöléfitési rendeletet
A MAV figyelmeztetése az utazóközönséghez

Budapest, március 24. A vasúti
•zemálykocsik
elsötétitésével kapcsolatban a M Á V igazgatóságra a
következőket közli:
A nyilt pályán haladó vasúti szerelvényeket bármikor érheti meglepetészcrü légitámadás.
H a egy vonat egyáltalán nem, vagy hiányosan
van elsötétítve, a kocsikból kiáramló fény a repülők
figyelmét
felhívja. Szükséges, hogy az utazóközönség a személykocsik elsötétitését már a sötétség beálltával saj á t érdekéhen, lelkiismeretesen teljesítse és a vasúti közegek ilyenirányú figyelmeztetésének
tegyen eleget. Az utazóközönség az elsötétített ablakok függönyeit ne búzza el
még tájékozódás
céljából sem és
különösen a befestett ablakokról
a
festéket ne kaparja
le, mert, az
egyes szakaszokból kiáramló fény
a vonatnak könnyen árulójává válik.
A közönség tájékoztatása

végett

Belvárosi Mozi
Ma, csütörtökön utoljára!
A finn monda, a CALEVALA
jubileuma alkalmából

A finn nemzet élethalálharca
a vörös bolsevizmus
ellen.

4 legaiabb UFA-HIR4D0
Csütörtökön 2, fél 4, 5 és 7.
Péntektől

mindennap:

a francia filmgyártás remeke:

i$ZŐ

VÁRÓ*
Egy óceánjáró

keresztmetszete.

Csupa rejtély, izgalom, gazdagság, muzsika, egymást kergető szellemesebbnél szellemesebb, frappánsabb fordulatok.
Magával ragadó, lenyűgöző.
Főszereplők:

Gaby Morlay
Juies Berry
Michel Simon

UFA-HÍRADÓ
köznap 3, 5, 7,
vasárnap 2, fél 4. 5 és 7 óra.

a kalauzok az állomások neveit a
szakaszokba az állomásra
való beérkezés előtt be fogják
kiáltani,
vagy ba ezt esetleges túlzsúfoltság
miatt
megtenni nem áll módjukban, ugy a vonatnak az állomá-ba
való beérkezése után a kocsik mel
lett elhaladva fogják az illető áliomás nevét többször kiáltani. Tudomására hozza végül a M Á V igazgatósága a közönségnek, bogy az
egyes
szakaszokban
(folyosókon)
tartózkodó utasok az elsötétítés betartásáért
egyetemleges
felelősek.
Azokat az utasokat, akik az elsötétitési rendelkezéseknek vonakodnak megfelelni,
személyazonossá-

Végül vitéz Lukács Róla indítváguk megállapítása után az első állomáson az utazásból
kizárják és nyára az értekezlet hódoló l á v i n Főméító*águ A
őket az illetékes hatóságnál felje- tott intézett a
szonyhoz,
mint
a
gyermekek leglentik.
főbb pártfogójához, valamint a b iiigy- és honvédelmi miniszterhez.
Az egyik magyar vígjáték elmenti
Helyette a másik jött!
A KORZÓ
M O Z I aranyfilm sorozatából! Fergeteges nevetőorkán 1 és fél órán keresztül! Vaszary János friss, eleven és lüktető
Javulás a Szentatya
tempójú vígjátéka:

Házassággal kezdődik
uráli Lili

D É R Y SARI—HAJMASSY
BILICSY—RAJNAY
főszereplésével.
Telefon:

PREMIER Mfl

KORZÓBAN
21-85.

Pénztár délelőtt

10L_12-Í«

Széleskörű tevékenységet kezd
az Egyesült Női Tábor gyermekotthonok
létesítésére
Budapest, mártíius 24. A Magyar
Országos
Tudósító
jelenti: Az
Egyesült Női Tábor és a
Magyar
Asszonyok Nemzeti Szövetsége a
napközi otthonok ügyében szerdán
országos munkaközösségi
értekez'etet rendezett, amelyen ugy a fővárosi, mint a vidéki női társadalom
igen nagy számban vett részt. Vitéz
Lukács Béla m. kir. titkos tanácsos,
tárca nélküli
miniszter az értekezlet elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd igy folytatta
— Az ország belső rendjének,
nyugalmának, egyben háborús erőkifejtésének érdekében is elsőrendű
fontosságú és nyugodtan mondhatjuk, elsőrendű feladat gondoskodni
arról, hogy a magyar családok otthona és mindenekfelett a magyar
gyermek szeretteljes védelem alatt
álljon. Két nagy országos női szervezetünk, az
Egyesült Női Tábor
és a Magyar Asszonyok Nemzeti
Szövetsége a kérdés nemzetvédelmi
fontosságát
felismerve
testvéri
egyetértéssel elhatározta, hogy
az
Országos Nép- és
Családvédelmi
Alappal karöltve
széleskörű tevékenységet kezdeményez a gyermekotthonok országos
megszervezésére,
illetőleg a meglevő
keretszükségleteki kiépítésére. Ebben a munkaközösségben arról vau 6ZÓ, bogy A
munkaközösség vezetői és munkatársai minél nagyobb
mértékben
részt
vehessenek a
nemzetvédő
munkából. Meggyőződésem, hogy a
Demes elhatározásból az egyetemes
nemzet szolgálata és e szolgálatból j
fajtánk megvédése és felemelke lése következik.
Ezután
Ferencné

vitéz
Kéresz+es-Fischer
országos elnök ismertette

állapotában

Róma, március 24. A délutáni topok jelentése szerint X I I . Fius pápa
állapotában javulás
kövc'kezett be.
A Szentatyának szerda reggel mar
csak egész enyhe
hőemelkedése
volt. A pápa szerdán délelőtt fogadta Maglione biboros államtitkárt, aki beszámolt neki a fontosabb ügyekről. Remélhető, hogy a
Szentatya a kihallgatásokat ismét
megkezdheti. (MTI)

Jeszenszky Andor
vidéki főkapitány
váratlan halála

az Egyesült Női Tábor egéez országra kiterjedő és eredményekben
gazdag munkásságát.

Stolpa Józsefné a MANSz ügyvezető elnöke a 25 évvel ezelőtt léBudapest, március 24. S*erda déltesült MANSz munkásságáról adott
előtt rövid szenvedés után váratlaszámot
nul meghalt kisjeszeni és megy? Dr. Somogyi Ferenc szociális fő- falvi dr. Jeszenszky Andor, a m. kir.
felügyelő fejtette ki, mit vár az rendőrség vidéki főkapitánya. HaONCsA a női társadalomtól.
láláról a magyar kiráfyi rendőrség
Temetése
Vitéz Bodorné. Czeke Vilma az gyászjelentést adott ki.
Egyesült Női Tábor ügyvezető el- 27-én szombaton délben lesz a torrenderi
nöke a gyermekotthonokkal kap- kasréti temetőben ní^gy
csolatos női segítő szolgálat gya- gyászpompaval. Nyugvoh'üyéü 1 a
diszsirhelyot adományoz.
korlati tennivalóiról adott tájékos- főváros
(MTI)
tatást
• m b m m b m b b a b s s n * /

SZÉCHÉNYI M O Z I
örömmel

közöljük kedves közönségünkkel, hogy végre megérkezett
várva várt kedves vendégünk.

PISTA TEKINTETES UR
illetve

V

MAGNAS MISKA
v

és minden vágjya, hogy a hosszas várakozásért sok mókával, huncutsággal, bűbájos zenével, tánccal, két feledhetetlen órával ajárídékozza meg a közönséget.
A'mulattatásban

Tolnay Klári
Vaszary Piri
Turay Ida

közreműködnek;

J á v o r Pál
Máiy Gerő
Halmay Tibor

Jegyekről ajá n latos elővételben gondoskodni!
Telefon: 26-33.
Előadások vasár- és ünnepnap 2, fél 4, 5 és 7, hétköznap 3.5,7-kor

d é i m a g y a r o r s /. a g
CBPTftRTOt, IUI március 26.

A piaristák Szegeden
A Kegyes Tanftórend,
Kalazanci
Szent József alapítása, most ünnepli
hazánkban való letelepedésének 300-ik
évfordulóját. Ismeretes a Szent élete: előkeld spanyol család sarjadéka,
akire fényes ágyházi pályafutás várakozik, ehelyett azonban római utcagyerekek nevelésének szenteli életét.
Még megéri rendjének Magyarországon való meghonosodását is, amely
1612-ben, Podolinban következett be.
ERől kezdve, de különösen a XVIII.
század folyamán a Rend hazánkban
is rohumosan terjed. Szegeden 1720ban telepedtek le a piaristák.
Szeged városát n letelepítéssel elsősorban az a szándék vezeti, hogy
legyenek saját kóréból, a polgári
rendből tanult fiai, akik a hivatal
megnótt kivanalmainak meg tudnak
felelni és tanullságukkal a város érdekeli mindenhol inog tudják védelmezni. A gimnázium ezt a híva ását
be is töltötte, igazi missziója azonban sokkal szélesrt>bkörü lett. Szellemi vonzóereje Szegeden tul meszszire kiterjedi egész Délmagyarországrn A piarista iskola munkájában
valami nemes, életszerű gyakorlatiasság és korszerűség csillan meg a nemzett lárgyak, főleg a történelem, továbbá a természettudományi Ismeretek fölkarolásával. A vallásos nevelésben különösen a belső elmélyedésre, közvetlenségre, keresztény nagylelkűségbe forrtlloltak gondoi. Rz n
módszer a katolikus magyarság és
más felekezetű, sót másajku honfi ársalnk között meleg közönséget tudott
lerrmleni. Annak a nemzett egységnek, amely nem uniformizálni akar.
hanem az értékes különbözéseké; a
magyarság
tavára
gyümölcsöz'etl.
piaristák az úttörő1. A p i e t á s szelleme esrveslti és hatja át a szegedi
pöágArflat és arisztokrata fsemeléi.
magVart és idegen1, keresztényt és
/sidót egvnrrtnt
Tde járt Dtlconle<
András. Vedres Ntván Révai Miklós,
a tcgnagvohh mngvnr nvelvész. Katona József, a Ránk hán költője Horváth Mihálv esnnádi püspök, förténetfr'A. Klapka György. Komárom hőse
Vérre'h József püspök. Schtaiich Lőrine és Mihalovies József hihoros.
ftalnslrs József knrlórai
ortodox
lá'riárka. Kármán Mór. n nagyhírű
oedngóffns. Klauzál Gábor, f.svmegf
Károly, s hires hiró. a mngv«r Irolnloln modern kiválóságai közül Herczeg Ferenc. Tömörkénv Isiván Ju.ász Gvula és annvl sok más
A szegedi piaristák azonban nem•sak az ifjúság nevelésében serény
kednok, de egyúttal a város szellemi
i leiében is jdentös, hosszú Ideig kizárólagos szerepet játszanak. Egyegy XV1I1. századbeli Iskolai szinjátrk. nyilvános disputa igazán társadalmi esemény voll. Egyik piarista,
lüu la Jakab S z e g e d is elmen hexa
moteret latin hőskölteményt Irt (1735)
ímelyben váfosunk keletkezésének mi
• ológial elemekkel színezett történetét adja elő. Dugonics András színes
lokálpatriotizmusa napjainkig tartó
érvényességgel szabja meg a szeged'
szellemiség utjAl, amely az egyetemes
magyarságnak Is inár annyi értéket
adott. A piarista magvetésből, Du
gnnles szelleméből táplálkozik
Kálmány Lajos, a híres néprajzi gvüjlf''
éppen Ugy. mini Tömörkény István.
Móra Ferenc, Juhász Gyula, vagv
akár Nyllasv Sándor és bankó Pista
Ha megemlítjük még. bogy a szegedi piaristák a tanyavllág pasztorálásában és iskoláztatásában ta kezdeményező munkál végeztek, akkor hálával állapíthatjuk meg. hogv a keg y e s o s k o l a a modern Szeged föl
érmésében, az Urbanizáció szellemi
etateltóteTeTnek megteremÜMbra •pve0(11*110 szolgálatot tett városunknak
Bálint Sándor

Rum. Hir, liinHa

f. hó 27-től kezdve
állandóan k a p h 3 t ó

K u n r á g i

H u n t -

é s

•

I KP

jogosulatlan
vagyonszerzésre felhasználni.
Soraina szivea közlését köszönöm
L l k ^ r g y é r b a n ós vagyok hli olvasójuk, egy tiszt-

Kossuth l a j o M u g á r m 21. — Telefon i 2 9 - 1 3 .

Az Olvasó iria
Miért nincs husf ha van?
Igon tisztelt Szerkesztőségi Ke— De hiszen most mondta, hogy
rem szíveskedjék az alábbi ko-er- ezek a csomagok csupa megrendevömnek, ami alighanem sokak ke- lőkre váruakl
serve, helyet szorítani b. lapjában.
— Ez Igaz, de ujabb megrendeAzznl megyek délhon haza, hogy lést nem fogadhatunk el, mert nem
,.Szivecském van-e hus ebédre?" A kapunk annyi hüst, hogy mindenszivecském, mármint
a feleségem, kit ellássunk!
azt feleli, hogy bizony az nincs, Je
— Hát akkor minig ugyanazok
van krumplileves
éa turtao-us/.u. kapnak húst, a többi soha!! —
Hát hiszen a turósosusza sem meg- mondottam méltatlankodva és kissé
vetendő eledel, ámbár valaha eeak hangosabban.
a hus után következett, de hát igy
— Ez bizony igy van kérem, de
is jó, különösen bőséges
túróval, ne tessék itt kiabálni.
tejfellel és töpörtővel. Sajnos e/ek
— Ott hagytam a megátalkodott
a garnlrungog nem mutatkoztak a hentest és mentem másikhoz. Itt azt
tim'iscsnszán de azért elfogyott az mondották, hogy a hus elfogyott
utolsó szálig, mert szó ami sző, éhes Miután nem is láttam sehol húst.
voltam.
szó nélkül elmentem.
A harmadik helyen éppen egv
Ebéd ntán aztán az alábbi osevekosarából
géssaorii párbeszéd pergett le kö- asszony jött kl, akinek
szép darab hus kandikált elő. Még
zöltünk:
— Hogy van az szivecském, hogy szóhoz sein jutottam, már elhangml egyszer egy héten sem jutnnk zott az itólet:
— Nincs kérem hus. már elfohúshoz, holott a vendéglőkben m'nden nap van hus. sőt a
hústalan gyott!
— De hiszen ebben a pereben látnapokon ta „vadasan!"
tam
egy asszonyt hússal kimenuil
— Én magam is
gondolkoztam
—
feleltem.
már ezen — feleli nőm —, de nem
— Az lehet — hangzik a válasz
tudok a nyitjára jönni. Éu pé!d;;nl
ina három hentesnél ta jártam »• —, de az meg volt már icndelve.
— De kérem, én is akarok renniihdonlitt nzt mondták, hogy már
delni!
elfogyott. Pedig még nyolc előtt
— Nem vállalhatom — mondja a
elmentem hazulról — mint azt maga
segéd
—, mert csak régi jó vevőinis tudja.
ket
szolgálhatjuk
ki.
Ezek után felhívtam teUfonon a
Nem akarok általáno-itani és nem
vágóhidat és ott, tudakoltam, hogy
vágnak-e még mnrhát vagy borjut. akarom az egész hentes és mészáesetleg sertést!
Mindent
vágnak ros szakmát meggyauiisitani, de az
mondották a vágóhídon — ás Sze- bizonyos, hogy bűzlik valami a hu*
geden nem volt még
fennakadás körül. Csak a régi és főleg jó kuncsaftokat szolgálják ki! De hát ki
húsellátásban, sőt nem Is tesz.
Ezek után
elhatároztam,
b»gy a jó kuncsaft! Aki készpénzzel fimagam veszem kezembe a bushe zet! Hiszen arra úgysem mer ma
egyszerű
tisztviselő
szerzés ügyét, mert ha egyszer van magamfajta
hus. akkor kell, hogy nekünk F- goudolnl, hogy hitelbe kérjen hust
jusson legalább egyszer hetenként Tehát miben rejlik a vevő jósága!
Heggel 7 órakor indultam útnak. Erre is megkaptam a választ tiszElsősorban
ahhoz a mészároshoz telt. Szerkesztőség — persze nem a
mentem, akinél békeidőben ta min- hentesnél.
dig vásároltunk.
— Fél kiló bust kérnék - mond
tam bizakodóan,
miután
láttam,
hogy a horgon is lóg egy Jókora
darab és npró osoraugokban is hever jócskán.
— Hus már nincsen kérem — felelte a segéd olyan közömbös hangon, amelyről kiérzett, hogy már
elmondotta jónehányzzor.
— Hát az nem hus ott a horg in!
— kérdeztem én.
— Hus az kérem, de már el van
adva n* X-vendéglőnek — felelte
— De hát a sok csomag faggattam
tovább.
)
— Az mind megrendelés. Azokért
jönnek.
— Mikor lesz legközelebb hus! —
kérdeztem tovább.
— Szombaton! — hangzik a válasz.
— Hát jól van — mondottam —,
akkor én most
megrendelek
egy
kiló leveshnst. T>«7í szíves azt nekem félretenni. Majd korán re-'g 1
eljövök érte.

viselő.

Hölgyek !

Tavaszi kalap

bármely divatanvagból,
mában

ízléses for-

V I L M A
kalapszalonban
Feketesas utca ló.
Alakítás modellek után!
164

Vagonszamra hozták
f o r g a l o m j a Szabadkán
a fekete lisztet
Szabadka, március 24. A szabadkai esendői parancsnokság
nagyaráryu Árdrágítás! visszaélést leplezett
le.
A csendőrségnek tudomására jutott, hogy egyes szabadkai termelők
engedély nélkül nagyobb mennyiségű
búzát adlak el Í v l e s Antal szabadkai 30 éves malomlulajdonosnak, akinek a Majs-tt uton van a malma. Ivlos
a maximális áron jóval felül vásárolta a búzát, métermázsánként ötven, hatvan, sőt hetven pengőért is,
ezt a búzát titokban felőrölte és továbbadta a fekete piacon, természetesen megtelelő haszon ellenében. Amikor Ivicsnél házkutatást tartottak,
megtalálták a fekete üzletkötésekre
vonatkozó könyveket és feljegyzéseket.
Ezekben az üzleti könyvekben pontos bejegyzések vannak a vásárolt és
eladott tételekről, úgyhogy a megállapítás szerint tnbbezáz q búza, illetv"
liszt került augforgalombu. Kiderült
az is, bogy Ivies körül belül egy év
óta folytatja üzelmeit, azóta, amióta
uj malmát üzembe helye/.ték. Vagonszámra vásárolta a búzát engedély
nélkül és vagonszámra adta el a lisztet igen magas áron, mert a kenyérliszt kflofrnmjáért egy pengőt, a nullásliszt kilngramjáért két pengőt i»
elkért akkor, amikor a kenyérliszt
maximális ára kicsinyben 42, a nullásliszt maximális ára P^difi
iér. Iviccsel rendszeres üzleu összeköttetésben áll ak zugkereskedők, akik
nemcsak Szabadkán es kórnyékén hozták forgalomban a lisztet, hanem távolabbi környéken is.
A csendőrség a további nyomozás
során többeket letartóztatott, elsősorban azokat, akik a liszttel üzérkedtek.
Letartóztattak l v l c s Antalon kivül
M i l é n k o v i c s Antal magántisztviselőt, Ivics könyvelőjét. T u m b á s s
Jakab földbirtokost, P é r c s i c s István földbirtokosi, Kunyi Jánosné
született
N a g y te1 ek i
Matildot,
L a k a t o s Mihályné született Nagykan&sz Katalint és I v i c s
Balázst,
valamennyien szabadkai
lakosokat.
Természetesen ezzel még nem zárult
le azok száma, okik az ügyészségre
kerülnek, mert értesülésünk szerint »
legközelebbi napokban ujabb tömeget
latortóztatások várhatók. A csendőrség a legnagyobb szigorral folytatja
a nyomozást

Vannak hentesek, akik csereüzletet folytatnak a hússal és csak annak adnak, aki cserébe liszttel, cukorral, vagy egyéb adagol; áruval
ellátja őket Azután vannak vevők,
ukik a segéddel tartanak fenn intim
összeköttetést. No ue tessék
valami pikantériára gondolni, hanem tisztán anyagiakra. Egy kis
borravaló — persze uem fillérek
vagy jó szivarok mindenesetre hatékonyan mozdítják elő a jó kuncsaft esélyét. Mások viszont cukrászsüteménnyel, virággal, likőrrel
aeny l
kedveskednek
a
„nagyságának" s ü v e g e i ,
tekintet nélkül a lanybaságra magas
névnapjára.
Hát igen tisztelt Szerkesztőség én áron veszek. BÉLYEG K EREftKEDÉ8.
ezt az Iramot, nem birom. Nekem fogadalmi templom téren Tel 39-03

éppen elég, vagy legalább la elég
lenne, ha a hus árát meg tudnám
fizetni. „Üzemköltségekre" nem telik. De azért mégis szeretnék ecyszer egy héten hust enni. Ezért lehát Scheibel urat kérem meg —
akinek a nevét a Délmngynror-o'á ?ból ismerem — és akiről csakoo'ü
mtadennap olvasorp h»>gv el e *>
alti' »rtft
t — Ntfm lehet k\aem — írangrik » egy «gV árdrágítót
hiró
oktat
ki
nyoffia'ékciean
afni
válasz —, úém fogadhatok el meghogy nem lehet a mai nehéz idődet
rendelést.

J ó i

i i r

u n

i s .

ha
» P I L L E «
cri'kényfonatu cipőben J á r !
I•bt'lvkönnyü. színes, tartós és o l csói" Kérje cipőkereskedőjétől. ViA tzzon a Veojejgyr*! óyakoiljék az
[uubziretftqi! Klzirulagus keszröje:
Szeged,
Báziipari Vállalat
179
Bocskai-utca.

A téli egyoldalú száraz táplálkozás következtésen lerakódott salakanyagoktól tisztítsa meg szervezetét
Tartson

i u í M

a lorrásná!

j N n r - M i a i z z e i i

HIREK
Szegedi

R o m á n

o i q o f í a h

M

t a l á l k o z n a k . . .

Ezer pengOs lopási DOnOga lelt o szegeál mulatozásból
(A

Az utcán
felismerte
munkatársá- lepetés érte.
azt a két fiatalembert,
akikkel előző éjszaka a szegedi
Gambrinusban

Délmagyarország

tól) Külenös lopási bünügy jutott
el szerdán az
igazságszolgáltatás
ntján az ügyészségi fogház közbeeső
stációjához,
ahol
egyel 5re
nyugvópontra
jutott két lopás <al
gyanúsított román anyanyelvű fiatalember: Turcu Pál és Saikó István sorsa, amely felől véglegesen
majd a törvényszéki
főtárgyalás
fog dönteni.
Croltoru Aurél 26 éves óradnai
román nemzetiségű földműves pár
nappal ezelőtt megjelent a szeg di
rendőrkapitányság
bűnügyi osztályán és előadta, hogy Újvidékre kém ü l t. ahol rnhát akart vásárolni.
Szegeden máricus 18-án este kiszállt a vonatból és a harmadosztályú váróteremben akarta megvar.il
a csatlakozást
A
váróteremben
összeismerkedett
három
férfivel,
akik közül a® egyik Moldován láncénak mutatkozott be. összebarátkoztak és mikor az újdonsült ismerősök megtndták,
hogy Coritoru
nál 1000 pengő körüli összeg van,
az egyik fiatalember
kölcsönkért
tőle 400 pengőt. Ugyancsak bizalomgerjesztőén léphetett fel a kölcsönkérő, mert Croitorn a rendőrségen
tett vallomása szerint a kért összeget habozás nélkül oda is adta, annak ellenére, hogy a nevét Re indta az illetőnek és csak akkor látta
először életében. Az ismeretlen
a
kölcsönvett pénzzel eltávozott a
váróteremből, majd pár órával később, még az éjszaka folyamin
visszajött és összegöngyölve Grogomnak visszadta a pénzt.
Amikor
azonban a földműves megszámolta,
megállapította, bogy csak. 300 pergőt kapott vissza. Szólt rögtön az
ismeretlennek, aki sflrti boc áuatkérések között,
nagy készségesen
ki is egészítette

azt

a teljes

ösz-

szegre.
Ezntán a hajnali órákig együtt
maradtak a váróteremben, majd
ngy határoztak, hogy nem utaznak
tovább a legközelebbi vonattal, ba
nem bemennek
Szegedre
előttöt azzal töltik, hogy

és a délmegnézik

a várost. Szemlélődő körut.iuk azonban az első

kocsmánál

megfenek-

lett, mert ide betérve, valameoynyien alaposan
leitták
magukat.
Innen a délután órákban
felkerekedve elmentek a Gambrinus ne"ü
kocsmába, ahol tovább folytatták a
lumpolást.
A panaszos szerint ttt
tnár egy nő is kerülközött a tár-asághoz és emelkedett hangulatban
dorbézoltak záróráig.
Croitorn Aurél panasza
szerint
annyira ittas állapotba került, hogy
nem emlékszik rá, mi történt vele
éjszaka és arról sem tud, hogyan
került ki a kocsmából. C-ak arra
eszmélt fel. amikor másnap hajnalban az utcán

egy rendőr

költögette.

Amikor talpraállt, észrevette, hogy
bőröve

a

derekán

nagyon

laza.

Odakapott és észrevette, hogy *z
övéből minden pénze eltűnt. Ekkor
a rendőrségre sietett és megtette a
feljelentést
ismeretlen tettes elleti,
majd valahogyan
keritett a n n r i
pénzt, amivel továbbutazhatott Ekkor vonatra ült ó* átutazott B"k-V
ösabáía. I t t még azaap nagy meg-

együtt ivott. Azonnal szólt az őrszemes rendőrnek, aki a két embert
előállította a kapitányságra,
majd
minthogy a
feljelentést Croitorn
Szegeden tette meg, átkísérték a
két örizetbevett férfit a szegedi kapitányság bűnügyi osztályára.

utmutató

A Somogyi - könyvtarban é» az
egyetemi könyvtárban vasárnap é»
Onnepnap kivételével könyvtárszol
gálát
A városi mnzeam egésa évbet.
nyitva.

Szolgálatos gyógyszertárak: Borbély József Tisza Lajos-körnt 20.
Moldován Lajos Újszeged, Vedresutca I, Selmeczi Béla Somogyite|ep
IX. u. 489. Nagy Gy. örök. k. Hangay
Levente dr. Boldogasszony-sugárul
31, Zakar S. örök. k. Máthé Valéria
tér 1.
Városi Színház: délután: A r t a t .
l a n v a g y o k , este; K é t n r szolg á j a , pénteken esté: S z ö k t e t é s
a S7erálvbóL
Mozik miisora: Belvárosi Mozi:
H u l l ó b i l i n c s e k , Korzó Mozi:
H á z a s s á g g á ] k e z d ő d i k , Széchenyi Mozi: M á g n á s M i s k a .
—ooo—
ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTI
8-KOR, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOb

A szegedi rendőrrég
lefolytatta
a nyomozást az ügvben és megállapította, hogy az egy: k, akit Turcu
Pálnak hivnak és 43 éves almagalgói lakos, már többször volt büntetve, társa ellen pedig, aki Sa kó
(Saicu)
Istvánnak
hivnak és 47
éves pécskai lakos, a mult esztendőben a marosvásárhelyi törvényszéken már büntető eljárás volt fo—o(")o—
lyamatba. , Kihallgatá-nkkor mind
A Délmagyarország legközelebbi
ketten
elismerték,
hogy március
száma Gyfimölesolió Boldogasz12-éről 18-ra virradóra együtt mu»zony csütörtöki ünnepe miatt
lattak
Croitoruval, azt azonban,
szombaton reggel a rendes idő- v
hogy a pénzét elvették volna, a legben jelenik meg,
határozottabban tagad'ák
időközben megérkezett Ótrndról a csend—°o°—
őrrég hivatalos igazolása is arról,
— Változások a törvényszéken. Dr
hogy Croitorn valóban 972 pengő- Kozma Endre, a törvényszékre szolgável szállott vonatra, a pónz eltűné- la tételre berendeli járásbiró, egyesse tehát nem költött mese
bírói működése március 24-ével megszűnt, mert dr. Paraszkay Gyula törA detektívek előkerítették azt a vényszéki elnök intézkedésére az Ung
nőt is. aki a mu'atozók társ-ságn- váry-lanáesba Hábermann Gusztáv heban volt, Sós Ferencné, Magyar lyére került szavazóbiróként HáberKatalin 25 éves éttermi
kiseg ! tő mann Gusztáv törvényszéki biró viszemélyében, akit tanuként ha'lgat- szont a bünte ő fellebbviteli tanácshoz
tak ki. akinek tanukénti kihallga- kerül szavazóbiróként. Ezzel az intézkedéssel egyidejűleg dr. Radnóti Lász
tása azonban nem segítette előbbre ló törvényszéki biró. aki ez év elejé
a nyomozást, mert a pénzről ő sem tői, dr. Rónai Dezső vizsgálóbíró hetudott semmit mondani. A rendőr- lyetteseként működött, újból egyesblkapitányság a két gyanúsított fér f i róként tárgyal büntető figvekben.
— A piaristák jubiláris ünnepgé
tagadásával szemben aunyi nyomós
gyanuokot látott fennforogni, bogy gei. Ma, csütörtökön fejeződik be az a
ünnepségsorozat, ameindokolttá
vált a két
gyanúsított nagyszabású
további fogvatartása.
Turcu Pált lyet a szegedi piaristák a rend magyarországi letelepedésének 300 éves
és Saikó Istvánt
szerdán
délben jubileuma alkalmából rendeztek. Ma
átkísérték az ügyészségre, ahol le- reggel 8 órakor ünnepi szientmise
tartóztatták őket
lesz a fogadalmi templomban, délelőtt
11 órakor pedig a Városi Színházbar.
rendezik meg a jubileumi ünnepségei
— Elhunyt Heiner Lajos orvos. A
— Baranyj Lili a stockholmi rádióban. A Szegedről elszármazott ki- szegedi kerületi Orvosi Kamara mély
válóan tehetséges zongoraművésznő: ségesen megrendülve jelenti, bogy dr
B á r á n y i Lili, aki négy éve Svéd Heiner Lajos orvos, egyetemi magánorvos-főbadnagy,
országban él, pénteken este a stock- tanár, tartalékos
holmi rádióban hangversenyez. A zon- löbb hadi kitün etés tulajdonosa, a
gorakoncertet, amely iráni Szegedpn szegedi helyőrségi kórház bőrosztá
is nagy érdeklődés nyilvánul meg. lyának jelenlegi vezetője, a szegedi
pénteken este fél 10 órakor Stockholm kerületi Orvosi Kamara ellenőre, váés Hörby hullámhosszán hallgathatja ratlan hirtelenséggel március 23 ár
eltávozott sorainkból. Végtelen nag>
a zenekedvelő rádióközönség.
vesztesége felett mélységes részvétei
_ A TISZA VÍZÁLLASA. A sze- juttatja kifejezésre és az igazi orvosgedi rendőrség rívkanitánysága je- mintaképét és a legjobb kartársa emlentése szerint a Tisza vízállása lékét mindenkor kegyelettel őrzi meg
március 24-én reggel 7 órakor — 281 a Szegedi Kerületi Orvosi Kamara.
cm, a levegő hőmérséklete 0 fok
— Menyasszonyok
iskolája. A
Pelrins vált
Menyasszonyok Iskolája cimü előadás,
sorozatnak, amely a Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület rendezésében a
fillandó
nagy
i ö v e d e f e n él folyamán kezdődött, legközelebbi
előadása máreius 29rén este 8 órakor
helyi és vidéki körzetkéoviselőknek lesz az egyesület Korona-utca 18. szám
és ügynököknek asztalosüzemek Miatti székházában
Az előadást Sík
látogatására. V I O L A vegyiüzem >ándor egyetemi tanár tartja »A jó
házasság előkészületet* címmel. A
Budapest, Bainok-utca 17.
Menyasszonyok Iskolájának eddigi előgprmpibvp ,. !
„•< ......
j
adásai a katolikus felnőtt leánvifjuság nagy érdeklődése melleit folytak
le és reájuk és általuk a nemzetvédelmi kérdésre oly fontos problémáknak
katolikus szempontokból való megöl

FERENC JÓZSEF
KESERUV.Z

dásárs adtak

útmutatás'

áz e|ő,n iá«

ra a katolikus leánv
aiiaioot eáJvaken' Vária az tínőkséa.

HŰIMAGYARORSZÁG
CSÜTÖRTÖK. 1943 máretna 25
_ Felhívás az iparostársadalomhoz. A szegedi íparles'ület tisztujitisa jogerőre emelkedvén, az ujonnnfi
megválasztott elnökség és elöljáróság
ünnepélyes szentmisével. Veni Sanctevaal óhajtja megkezdeni működését.
Az ünnepi szentmise március 28-án
délelőtt 10 órakor a fogadalmi templomban lesz, a miséi dr. Halász Pál
kanonok, eperes-plébánoe szolgáltatja.
Az ünnepi szentmisére az Iparoskörftk
és szakosztályok zászlók alatt vonulnak fel, gyülekezés március 28-án
délelőtt fél 10 órakor a. templomtéren.
Az ünnepi szentmisére a város Iparostársadalmát ezúton hívom meg és
kérem, hogy azon minél nagyobb
számban megjelenni szíveskedjenek.
Rainer Ferenc elnök.
— A Dmronics-Társaság felolvasó
ülése. A Dugonics-Társaság március
28-án. vasárnap délu án 5 órai kezdettől a városháza közgyűlési termében felolvasó ülést tart a következő
sorrenddel: Elnöki megnyitó Balogh
Anvos r. tag: A Délvidék szellem) kialakulásának tényezői. (Székfoglaló-;.
Madácsv László r. tag: A mai francia Ura.
_ Lólek Gábor börtőnlelkész előadása Sándorfnlvrtn. A sándorfalvi
kntfnrházban igen nagy érdeklődés
mellett L é l e k Gábor püspöki tanácsos, a Csiltasrhórtön lelkésze tannlságös előadást tartott
Előadását
»Visszajutnak-e a mai világ tékozló
fiai a mennyei Atyához?* elmen tartotta Az előadó 17 évi börtönlelkészi
működésére hivatkozott, amely alatt
Mréges alkalma volt ennek a vttág-ak a helyzetét, lelkivilágát megismerni. ürömmel állapította meg. hogy
vannak a bór'önhen is pvémántlelkfk
és viszont vannak a szabad életben Is
rossz, bűnöző lelkek: tehát ne bízza
el magát senki sem az életben, de
viszont a börtönből ts lehet tiszta létekkel és mindent jóvá téve kíkerfilH.
A sok szép példával lllnszteált előadást a nngvszámn közönség feszült
"srvelemmel hallgatta végig. ERJtte
T.epev F,mtl tanácsos-plébános meleg
szavakkal üdvözölte a kedves vendéget. az előadás végeztével pedig *
hallgatóság báláját és köszöneté' tolmácsolta a szén előadásért

Az ú| 50-ik

msyyar királyi
o s z ' á l y sor$« át ék
rtexterve p'ra'ltn esQiveKet niiui!.
mert egy sorjegg «el szerencsés
esetben nyelhető:

700.000
p o n c •>

J u I a i o m:

400.000 P

F ő n y e r e m é n y e k :

300.000 P

too.ooo P

70.000
60.000
2 X 50.000
2 X 40.000

p
P
P
P

továbbá

30.000 P.
16 a 20 000 P.
27 a 10.000 P. FID. FID.
Összesen: 1 0 , 8 1 0 . 0 0 0

pengő.

Az első oszt sorsiegyek hivatalos ára:
Nyolcad
Negyed
Fél
Egész
3 50 pengd 7 pengő 14 pengd 28 pengd
Sorsjegy az összes fdelárusitóknál kapható!
Minden számnak egyenlő esélye van I

A

huzas

hezdeie

április

10.

w

~í> « c m 'a g y a r o r s z a g
— Vőlegények Iskolája. Holnap,
CSÜTÖRTÖK. 1943 március 25 pénteken este fél 8 órakor a jezsuita Olvasás
közben
atyák temploma melletti nagyteremNagy
bivatásu,
rendkívül képzett T Ő Z S D E
— A ssegedi Dolgozó Leányszerve ben folytatódik a Vőlegények Iskoláíretek Szent József-ünnepe a Tiszában. ja, amelven ezalkalommal Lázár Lász- ember volt, tele ambícióval KialakuBudapesti értéktözsdezárlat. EseA Dolgozó 1-cányok Egyesületének ló gimnáziumi tanár »A keresztény há lásában gonosz kezek akadályozták
iszegedi szervezetei az idén is megren- zasság és az állam? cimmel tart elő- meg, korán le kellett törnie, mert ménytelen volt a szerdai értéktőzsde.
dezik hagyományos Szent József-ün- adást Utána n problémák megvitatá- több volt másoknál. Nagyon szeret Alig módosuló értékelés mellett az
nepüket. A Dolgozo Leányok Szeut Jó- sa kerül sorra. Az érdekesnek Ígér- tem,. sok lángolását, mondását felje- üzleti forgalom szük keretek között
mozgott és némi érdeklődés csak a
zsefnek, a békés alkotó munka és a kező előadásra és vilára vendégeket gyeztem.
szivesen
látnak.
Belépődij
nincs.
csendes családi tűzhely védőszentje
Élni csak ugy érdemes, mondta, kedvező árfolyamok kialakulása könek liódolnnk, bogy ezzel is kifejezzék,
ha
az
ember kiemelkedik alkotásai- rül mutatkozott. Zárlatig az árak alig
_ Szabadegyetemi előadás. A Horhogy az uj magyar fiatal munkásság
vaj
a
sorból.
A középszerűség nem változtak. Magyar Bank 92—, Hitelthy Miklós-tudományegyetem Bará'ai
bank 126.—. Nemzett Bank 239.5, Pesti
eszmények jegyében és szellemi fegyEgyesülete a csütörtöki ünnepre való ér a tudományban semmit, épp olyan Hazai 168 75. Magyar Kender
,
verekkel vívja meg harcát nz őt megveszedelmes
ott,
mint
a
művészetben,
tekintettel holnap, pénteken délután ő
Szeged kenderfonó —.—, Szikra 513.5.
illető qrvényesülésért. Az idei ünneórakor tartja a központi envetem au- sőt sokszor veszedelmesebb, mert hapet — (teklnteltel a szervezetek műköZürichi d*vizn zárlat, páris 4.—,
lájában (Dugonics-tér 13., TT.) szabad- ladó munka helyett csak ügyeskedik,
désének tízéves fordulójára — ünnepi
egvetrmt előadását. Dr. Fettich Nán- összeköttetéseket teremt, azok segít- London 17 32.5. Newvork 431.—. 3rüsekeretek között a Tisza-szálloda nagydor budapesti muzeuml igazgató-őr ségéve) fogja ej a helyet az alkotok szel 69.25. Milánó 22.66 fél, Amtermében rendezik, március 28-án, vaad elő >Magvar stílus a képzőmövé- elől. Lépéssel sem viszi előre a szak- szterdam 229.375, Berlin 172.55, Szófia
sárnap este 6 órakor. Az ünnepi bebclekullancsoskodoit, 5.27, Bukarest 2.37 fél, Madrid 39.75.
sz°the>n? flimmel. Előadását vetitet' mát, amelybe
szédet • Mihalovics Zsigmond pápai
képekkel illusztrálja. Üléselnök dr. ugyanakkor elkeserít és visszavonupre'átus, felsőházi tag, az Actio CaA Magyar Nemzeti Iliink hivata|o»
Ranner János egyetemi tanár. Belépés lásra kényszerít nagyon érdekes szctholiea országos Igazgatója mondja s
niérmeteseket.
valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.45—
díjtalan.
a műsoron a Dolgozó Leány szer veze— A jó középütt _ vetettem elle- 11 75, IIra 17.40—17.90, svájci frank
tek népi játékain és szavalatain kívül
— Kétévi fegyházra ítéltek egy ro- ne, szinte hogy csak mondjak vala- <6.60—80 60, svéd kor. 71 70—82.70.
Kertész Lajos, a magyar rádió nép- vnttmultu napszámost. Dávid István 29 mit. A középút mindig biztos.
A budapesti terménytőzsdén cseszerű énekese, Bittó János, a közked- éves hódmezővásárhelyi
napszámos
kély
forgalom mellett az árak válto—
Igen,
a
szpisznek,
de
nem
a
velt dalénekes, Márki Júlia és Kovács Domoki Irén és Gy. Molnár Pálnétol,
MÜria ismert- nevű szegedi énekesnők, akiknél Időnkint napszámos munkát művésznek. Ugy vedd, hogy az egész zatlanok.
továbbá az ujszegedi tanítóképző ki- vállalt, aranyláncokat, arany karkötő pálya meredek hegy. Aki Isten segíttűnő énekkara szerepelnek, Kapossy órát és több fehérneműt lopott. Szer- ségével és a maga erejével a tetejére
Gyuln püspöki tanácsos, egyházzenei dán volt ügyében a főtárgyalás, ahol érkezik, megtisztul minden földi saKözellátási közlemények
laktól, mérhetetlen dimenziókat lát és
szakfclügvelő vezénylése alatt A zá dr. Kozma Endre törvényszéki egyessziv magába, megtalálja a legritkább
A mosószappan, pipereszappan éa
wóbeszédet dr. Halász Pál kanonok, biró bűnösségét megállapítva, jogerő- virágokat. A másik lenn marad a
esperesplébános mondja. Jegyek kor- sen 2 évi és 1 hónapi fegyházra ítélte völgyben, ahol váltakozik a hinies rét boiotvaszappan arát a közellátásügyi
minisz er ur újra szabályozta.
látolt szómban még kaphatók a Karovottmul'u napszámost.
a mocsárral, a hétköznapi lábnyomok1. a) Mosószappanarak: nagykerestolikus Házban, bent az udvaron, az
_ Meglopta eaját testvérét. Pauli kal. Igénytelen lélek jól érzi itt ma- kedők részére 100 kilónkint 19*.—, kisegyházközségi irodában délelőtt 9—
Péter 31 éves szegedi asztalossegéd gát, ők adják a többséget, a tömeget, | kereskedők részére 100 kilonkint 200—
S2 óráig.
fétlestvérétől, aki szintén asztalos, az állam és a társadalom biztos hát- pengő. A nagy- es kiskereskedői arak
— Letartóztatott árdrágító. Kónya két rend ruhát, asztalosszerszámokat védjeit. Aztán van a hegynek dereka a helyben történő eladásnai a vevő
Ferencné Fogas Rozáliát, aki a Ró- körzőt lopott. Szerdán tárgyalta ügyét is, kicirkalmazott utja, biztos iránya. üzlethelyiségebe, mas helyiségbe tör
fcusi-feketeföldek 42. szám alatt lakik, dr. Kozma Endre törvényszéki egyes- Nem tartozik se fel, se le. Az elsőt ténő eladásánál pedig a vevő üzleté• rendőrség árdrágító visszaélés vét- biró. A bíróság megállapította Paul! legfeljebb irigyli, mert nem érheti el. nek vasutallomására szállítva készségéért őrizetbe vette, mert bebizonyo- bűnösségét és lopás büntette miatt A völgyet lenézi, a* kevés neki. De pénzfizetés mellett, engedmény nélkül
rajta keresztül bonyolódik le az élet, értendők. A forgalmi adóváltság az
sodott, hogy a tojás darabját a 21 fil- ogerősen 8 hónapi börtönre i'élte.
a forgalom, erre halad minden sab- árakhoz hozzászámítható.
iléres maximális át helyett 22 32 40
— Szeged város zálogkölcsön intéés 45 fillérért árusította. Kihallgatása zete értesiti a nagyérdemű közönsé- lon-kocsi. Eh, vagy a csúcshoz tarb) Az egységes mosószappsn legUtán Kónyánét átkísérték az ügyész- get, hogy az 1270—943. M. B. sz. uj tozzék az ember, vagy a szelid bájjal magasabb fogyasztói ára az ország
ellapositó
völgyhöz.
A
középúton
ségre, ahol letartóztatták.
aranyrendelet az ékszerek zálogha he- csak az terem meg, amit otthagynak egész területén
lljból von elsőrendű tápsüte- lyezésére és kiváltására nézve sem10 dkg gyártási sulyu darabokban X
az arra való lovak.
' » r n r . Cukrászat, Dugonics-tér 11.
miféle korlátozásokat nem tartalmaz,
fillér,
(_b.)
_ A Légoltalmi Liga szegedi cso- tehát bárki bármikor zálogba helyez-!
20 dkg gyártási sulyu darabokban
Morfja március 28-án délelőtt 11 óra- heti és kiválthatja arany és ezüst tár- *
52 fillér.
t-óo®—
gyait.
Igazgatóság.
ícor a városháza közgyűlési termében
2 a) Pipereszappanárak: gyári
tartja évi rendes közgyűlését, amelyJanik-vendéglőben ma flekken nagykereskedők részére 100 kilonkint
Adomány a Vöröskereszt Javára.
re a Légoltalmi Liga szegedi csoport- Majoros János Peőlfi Sándor-sugárut és vargabéles.
147.—, kiskereskedőnek történő eladás
jának tagjait és az érdeklődőket tisz- 37. szám alatti vendéglőjében egy táresetén
a beszerzési árboz (477 — -fc
Árdrágításért megbüntették a
telttel meghívja és a tárgysorozat saság tagjai rögtönzött gyűjtést renforgalmi adóváltság; 8 százalék brutfontosságára tekintettel minél nagyobb deztek a Vöröskereszt javára, ösz- vevőt ég az eladót is. A szabadkai
uzsorabiróság
Topolyán
működő ó hasznot számithat.
számban való megjelenést kéri.
szesen 10 pengő gyűlt össze, amit az
b) 10 dkg-os gyártási sulyu, illategyesbirája
február
15-én
tárgyalta
_ Elitélt árdrágítók, ördógh Tmre asztaltársaság eljuttatott illetékes hevagy gyógyhatású anyagokat tartalmaSzabó
Ferenc
20
éves
topolyai
szabo00 éves sütőtanoncot, aki Rozsnyai lyére.
segéd és Juhász Antal 38 éves topolyai zó, papírba csomagolt egységes pipeNándor sütőmestcrnél volt alkalmaz—
Visszaeső
kerékpártolvaj
jogerős
földműves árdrágitási ügyét. Szabó Fe- reszappan legmagasabb fogyasztói ára
óra, azzal vádolta az ügyészség, hogy
büntetése:
1
évi
börtön.
Miklós
Sánrencet
az ügyészség árdrágitó vissza- az ország egész területen darabonkint
1 kiló kenyeret 2 pengőért adott el és
dor
37
éves
szegedi
cipészsegéd
január
éléssel
vádolta, mert az elmúlt eszten- 72 fillér.
kenyér-, valamint a lisztjegyeket 12
c) iliat, vagy gyógyhatású anyagok
7-én
Farkas
Károly
szegedi
lakos
Kádő
októberében
Topolyán Juhász Anpengőért kínálta eladásra. Szerdán
bozzá'étcle Délkül előállított piperedár-utca
7.
szám
alatt
hagyott
keréktaltól
128
kilós
bízott
sertést
kilóukerült dr. Újvári István törvényszéki
szappan eladási ára a mosószappan
egyesbiró elé, ahol mindent beismert. párját ellopta, majd félreeső helyre kint 2 pengő 26 fillérért vásárolt meg. arával egyezik.
vitte,
ahol
a
gumikat
leszedte.
A
guSzabót
mint
vevőt,
Juhászt
miDt
el.Dr. Újvári István nzsorabiró megál3. Borotvaszappanárak: Rudborotlapítva bűnösségét, árdrágitö vissza- mijaitól megfosztott kerékpárt ezután adót árdrágitó visszaélés vé-ségében vaszappan papirba csomagolva:
visszavitte
régi
helvére.
Miklós
ke.
mondotta
ki
a
törvényszék
bűnösnek
élés vétsége miatt jogerősen 1 hónapi
a) nagykereskedők részére íbO kiés ezért Szabót 2 hónapi fogházra és 2
fogházra ítélte.
Molnár József 45 ékpárlopás miatt már kétizben ült és évi hivatalvesztésre, Juhászt pedig 1 lónkint 870 ,
ezt a cselekményét is közvetlenül bünéves tápéi földműves árdrágitó visszal>) kiskereskedők részére 100 kilontetésének kitöltése után vitte véghez. hónapi fogházra és 2 évi hivatalveszélés vétsége miatt került szerdán dr.
Rovott múltjára való tekintettel a tésre i'élte. Fellebbezés folytán a sze- kint 940.—,
JJjvári István uzsorabiró elé. Molnár
k oak a borotvaszappan
darabonkint
a törvényszék Ungvárv-tanácsa, amely gedi ítélőtábla Curry-tanácsa szerdán
a mult év karácsonya előtti napokban
ügyében szerdán tartolta a főtárgya- tárgyalta az ügyet és az elsőfokú bí- papirba csomagolva:
a tej literjét jóval a maximális áron
róság Ítéletét helybenhagyta.
lás!, jogerősen 1 évi börtönre Ítélte.
a) nagykereskedők részére 100 kifelül, 70 fillérért árusította. Cselekmélónkint 515.—,
nyének elkövetését tagadta, a tanuk
b) kiskereskedők részére 100 kilónvallomása alapján azonban dr. Újvári
özv. Lauber Józsefné sz. Szilber Júlia, mint feleség, özv. Simor
kint 555
pengő.
István uzsorabiró 1 hónapi fogházra
FerencDé sz. l-auher Klára, mint leánya és Simor Ferenc és Klára,
Nagykereskedő
kiskereskedőnek
ítélte. Molnár a táblához fellebbezett
mint unokái fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy a
legjobb
történő eladás esetén • beszerzési
k-.mmmmmmmmm—mma^^m
férj, apa és nagyapa
árakhoz legfeljebb 8 százalék bruttó
Gémes István és neje szül.
hasznot számíthat.
Tshockel Lili a legmélyebb fájBorotva szappan legmagasabb fodalommal tudatják, hogy egyetgyasztói ára az ország egész terülenépiskola-igazgató,
ny,
Nemzetvédelmi
Kereszt
és
több
mé«
kitünlen kisgyermekük:
tén darabonkint
tetés tulajdonosa
60 gramos gyártása sulyu, papirba
hoszas szenvedés és a halotti szentség felvétele után munkás életécsomagolt rudborotvaszappan 84 filfolyó hó 21-én öt és félhónapos
nek 68, bo'dog házaságának 38-ik éveben nemes lelkét visszaadta
lér,
korában pillanatnyi szenvedés
Teremtőjének. Drága halottunkat folyó hó 25-é.n d u. 3 órakor fog70 gramos gyártási sulyu, papirba
u án megszűnt élni. Temetése
juk a felsővárosi Dugonics-temető halottas házában a róm. kat egycsomagolt
kockaborotvaszappan 58 fil23-án délelőtt 10 órakor voll Koház szertartásai szerin: beszenteltetni és ugvanabban a temetőben
lér.
'.
lozsváron, a bázsongárdi róörök nyugalomra helyezni. Az engesztelő szer.t miseáldozatot a megboldogult lelkiüdvéért f. hó 26-án reggel 8 órakor a Jézustársasági
mai katolikus sirkrrlhen.
atyák helybeli templomában fogjuk bemutatni.
Isten angyalkán, imádkozz
a zsinagógában péntek és vasárérettünk 1
Szeged, 1943. március 23. — Áldás és béke lengjen drága porai
nap este fél 6 órakor. írásmagyafelett! — Szeretett elhunytunkat gyászolják még testvérei, rokonai
Kolozsvár, 1948 máreins 22
rázat szombat délelőtt fél 11-kor.
és
najo^zámu
barátja.
Lakás:
Korona-u.
25.
A gyászoló szőlők.
Köznapokon 29-étől, hétfőtől kezdve
reggel V7 ós este 7 érakor.
m
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SZINHÁ7
Két ur szolgája
(Goldoni vígjátékának előadása
a szegedi Városi Színházban)
Híven ahhoz a programhoz, amc
íyet a szinház a klasszikusok megkedveítetése céljából liizött maga ele,
szerdán Carlo
Goldoninak,
a
XVIII- század népszerű és sikeres
(larabgyárosénak 3 felvonásos vígja
tékát, a Két ur szolgáját ját&zotlak
színészeink. Kissé talán egyhangú ez
a program, hiszen az idei klasszikus
ciklus során a negyedik vigjátekol
Iá juk és eddig még egyetlen tragédiaelőadásban sem volt részünk. Igaz viszont, hogy a szezon hátralevő részének műsortervében két klasszikus tragédia is szerepei, igy tchat legfeljebb
a műfajok elosztása es keverése mia't
'merülhet fel kifogás Az is igaz, hogy
az
elmúlt
években
elhanyagolt
klasszikus repetoár megkedveiteiésére inkább alkalmasak á vígjátékok és
talán helyes is, ha a színház a vidám
elemet kezdetiben nagyobb mértékben
adagolja
A szerdán este bemutatott
darab mulattató voltánál fogva alkalmas arra, hogy a közönséget a klaszszikus műsor számára megnyerje, a
színészeket pedig a commedia dell'arteból származó vígjátéki stílusra nevelje. Goldoni népi hagyományokból, a
XVIII. század olasz színpadán divatozó commedia dell'arteból indult ki.de
ettől egészen eltérőt, eredetit alkotott több mint 180 színpadi müvében.
Az olasz színpad reformátorának tekinthető, ő a megteremtője a polgárias rokokó színpadi
irodalmának.
Reformja elveti az akkor divatban levő színdarabok regényességét, valószínűtlenségét és az életből ellesett figurákat visz színpadra. Goldoni arra törekedett, hogy a cselszövényre alapított komédiákkal szemben a jellemekből folyó komikumnak szerezzen diadalt, de helyzetkomikummal átszőt'
eselszövényes vígjátékot ls sokat
irt Ilyen eselszövényes vígjátéka, a
Két ur szolgálja ls. tehát tulajdonképpen
kisebb értékű darabjai közül való,
mindamellett nem nélkülözi az értékeket, amelyek főként a virtuózitással
szőtt vígjátéki bonyodalomban, az éles
írói megfigyelésben és a darab szatírájában nyilatkoznak meg.
Ez a naiv, ma már szinte gyermeteg humorunak ható vígjáték akkor számithat a közönség tetszésére, ba a
színészek érzik a commedia deli'arte
játékos hagyományát és komédiázásukkal fel tudják kelteni a nézőnek a
játékban talált ősi őröméi. Könnyed,
szinte súlytalan táncos fürgeség jellemezhetné leginkább azt a
stílust,
amelyet ennek a darabnak előadása
megkíván. A rendezés érezte és igyekeze t is követni ennek a stílusnak
irányát, az előadás azonban nem volt
olyan érett állapotban, hogy ezt a
súlytalan lebegési megkaphatta volna. Neki-nekilendült de az összjáték
teljességének hiányosságai meg-megakasztották.
A későbbi előadasokon.
ba a színészeknek jobban vérévé válik a szerep, sokkal nagyobb sikerre
tarthat számot a darab, amelyet igy
is nagy érdeklődéssel figyelt a közönség és amelynek fonák helyzetein
szívesen mulatott.
A két ur szolgájának, a ravasz,
űazudozó Truffaldinonak
szerepében
dr Váray Szabolcs mutatkozott be
miDt klasszikus vígjátéki színész Ezelőtt is láttuk már ilyesfajta szerepekben.
örömmel tapasztaltuk, hogy
nem esett ismétlésekbe, maszkban és
játékban sok találói. eredeti színnel,
hanggal formálta meg az egészséges
ösztönü, paraszti szolgalegény alakját.
Alakítása csalhatatlan bizoryitaka tehetségének és dicséretére válik rővidinultu színészi pályafutásának A r.adrágoa női főszerepben Pa>ragh. fira
Ahogy tetsrik-beli fin szerepe q án
ugyancsak sok twedett kedvt^-éggel
volt egyszerre hetyke legényke és bá-

jos leány. Nagy Anna könnyed Jáléká-1
val, megjelenésének
közvetlenségével
hiánytalanul képvisele a darab sti'u
sát, Szentirmay Mikey Lili pedig
komikai tehetségének és kacér nöies.csenek eszközeivel volt 'sen ló
r
szolgálóleány szerepében. Miskey József komédiás humora, amelyei a
Tartuffeban kifogásoltunk, itt jól érvényesült. Szapáry Sándor alakítása
nem volt egyenletes, elégedettek lehetünk azenban Bató László rokoko-gavallérjávaí, Sztónethy, Lukács, Bakos
Gyula, Besse Miklós Bagyoni Szabó
Dávid egy-egy kitűnő figurájával.
Az előadást Bóth Béla rendezte gondosan és nagy színpadi kulturával.
(_ász.)
—oQo—

re. az Operaház tagja és Kishon :hy
József a kolozsvári Nemzeti Szinház
tagja énekli Felemelt helyárak. Az
opera I. bemutatóbérletben kerül szinre.
Vasárnap délután; Mágnás Miska.
Mérsékelt belyárak.
Vasárnap este: Száz piros rózsa.
Kedden déjntán lesz az elmaradt
eryermekelőadás.. A tegnap délután el-
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maradt Hófehérke és a hé törpe cimü
gyermekelőadást március 30-án délután (kedden) 3 órai kezdettel tartjr
meg a szinház. A megváltott jegyek
erre az előadásra érvényesek. Mérsékelt helvárak

SPORT
Kalmárt két bélre eltiltották, Bo'nárt felmentették

= Államosítani akarják a kassai Az Újpest elleni r r a i kupamérkőzésen Boqnár lesz a center
színházat. A napokban hosszabbította
meg Kassa város törvényhatósága
Az a romboló ha'ásu játékvezetői
Ar. SrfTK má délután 4 órai kezdetKőrössy Zoltán színigazgató szerző- szellemiség, amaeiynek szomorú meg- tel edzőmérkőzés! játszik a SzV'SEdését további egy esztendőre. A szín- nyilvánulásai* kest'i vesen tapasztalta vel a Vasutas-stadionban. A vezetőigazgató első évi működéséről a véle- vasárnap a Szeged csapata és a Sze sége az edzés után állítja össze (
mények megoszlottak és bár többen ged—Ferencváros mérkőzés közönsé- SzVAK elleni csapatot, amely előreszívesen elismerték az igazga ó jó- gé, csak most mutatkozik meg igazán láthatólag ugyanaz lesz. mini a mutt
szándékát és dicséretet érdemlő tö- káros következményeiben
Amint is- vasárnapi
;
rekvéseit, de nem hallgatták el, hogy meretes, Kőhalmi játékvezető a mérA mai edzőmérkőzés elő t 2 órako*
nek
Kassa város közönséré
kulturigé- kőzés második félidejének végén kia SzVSE kölykök játszanak a püspök
nyeit a mostani színi évadban az' állította Bog-tart. majd Kalmárt rektanoncotthon csapatával
egyébként ambiciózus társulat mükö- j lamálásáért. A két kiállított futballisdése nem elégítette ki teljesen. Ezér' i ta ügyét kedden este tárgvalta Buda—ooo—
vitéz báró Schell Péter főispán a vá- 1pesten a fegyelmi egyesbiró. F i a la
X A Vasutast dicséri a vásárherosi közgyűlésen felvetette azt az ö -. Antal, a Szeged budapes i képviselője lyi sajtó. A Hódmezővásárhelyen
letet, hogy minden módon meg kellene ]szerdán délelőtt telefonon közötte megjelenő »Népujság*-nak a vasárnakísérelni a kormányzatnál odahatni, Markovics Szilárd
ügyvezető-elnök- pi SzVSE—HTVE mérkőzésről irott
hogy magasabhrendü művelődési ér- kel, hogy a fegyelmi egvesbiió Kal- kritikájában olvassuk: »Annak a pádekből államosítsák a kassai színhá- márt két hétre eltiltotta a játéktól. ratlan szépségű játéknak, amelyet a
zat, mert csakis egv nagyftsszegü álla- Bognár ellenben felmentette, illetve HTVE mutatott vasárnap, még most
mi támogatás mellett lehetne biztosí- kiállításával megbfwte'ettnek vette.
is élénk visszhangja vnn Olyan játani a kassai szinház számára a mult
A Szegedet érzékenyen érinti Kal- tékét lát'unk, amely részleteit tekinttradícióihoz méltó és a jelen követel- már eltiltása, ezért nyomban meg Is ve is megütötte az első osztály színraényéiijek mesfelelő művészi szinvo- fellebbezte az ítéletet, de a fellebbe- vonalát A szegedi Vasutas viharzó
nalat. A kezdeményezés mindenesetre zés elbirá'ására legfeljebb csak a jö- támadásai ugy porzottak végig s Baérdekes és érdemes lenne Szegeden, az vő héten kerül sor. igy tehá' Kalmár kos remekbe szabott lövései döngetország második városában is megki sem n csütörtöki Újpest elleni Ma- ték Kovács kapuját. A szegedi Vassérelni a megvalósítását, annyival is evar Knps-mérkő:»éseii. sém a vasár- utas nem a régi Nem a régi, mert
Inkább mert ismeretes, hogv az igaz- napi Kispest elleni bajnoki meccsen ma vérbeli nagycsapat öröm volt ez
gatóság idei erőfeszítései ellenére is nem vehet résnt. A vezetőség ugv ha- a találkozás velük. A jó magvar
olyan sulvos deficit mutatkozik, ami- tározott hogv az Újpest elleni kupa- >szőgedl« gyerekek olyan szép játének terheit magánvállalkozás nehezen mérkőzésre Bognár állítják be cen- kot nyújtottak, ami a legkényesebb
birhatja.
terbe. jobbszélen pedig Ismét elfog- igénveket is klelégiti Semmi zavaró
lalja helvét Báló
akinek sérülése körülmény nem volt 88 percig*. Igy
jr a csapatokról a vásárhelyi
lap,
időközben rendbejött
annál
Inkább
kárhoztatja
a
játékrészA mérkőzést Kéfcesj vezeti Dankó
Amíg
Vh
a l s z i k
•ést. amely szerinte a Vasutas Javára
és Istvánfi segédletével
• Oirmol dolgozik. Nyugodt
megítélt il-easeű tönkreette a méritvártt nom zavar]*. míglt
kőzést.
—oo«—•
meghozz* reggelre ez enyhe
ée léjdelmetlen kiOrOlétt
X Az UTC alapszabályi"ódnsitó
Kelleme*
Sok a sérül! az SzTK.ban, közgyűlése. Az Ujszegedi Torna Club
ba*h*|tá:
de remélik, hooy teljes csa< március 28-án (telelőt 10 órai kezdetaz Ujszegedi Tóth-féle Hgetvenpattal állhatnak ki a SzVAK tel
déglő nagytermében tartja óvj rendes
et<en
tísztujitó közgyűléséi, melynek tárgyA színházi iroda köziemenyei
sorozatán az uj alapszabályok elfoMa: SzTK—8zVSE edzőmérkőzés
HETI
MŰSOR:
gadása Is szerepel.
a Vasutas-stadionban
Csütörtökön délután: Ártatlan vaX pétkerületi egyéni kardvwseny.
;yoh (Mérsékeli uelyérak).
Az SzTK-ban meg uumlig a vasár
As
V kerület megbízásából a Szegedi
Csütörtökön este: Két ur azoigáj* uapi szerencsétlenül elvesztett mér- Vivó Egyesület március 28-án, vasárkőzés képezi a beszéd tárgyak Nem
és klasszikus bérlet).
nap délelőtt 9 órai kezdettel rendezi
Pénteken este: Szöktetés a HerAly tudnak napirendre térni felette, bogy mos az 1943 évi bajnki kardversenyi
Soos Karoly ja'ékvezetö milyen resz
ól (1 bemutalóbérlet).
a HTSK vivói érmében A vlvóversenySzombaton délután: Srivánványhúi i ehajioan Diraskodo U Kint voll a re ezideis több egvesfllet nevezte vU
Szombaton este: Két ar a<olg*ji< ivabk. eltem meraozesen Gyarniulhy vóversenvzöit A zsűri elnöki tisztséMihaJy, az bzl'K volt vezeoje, a futi isztviselöi bérlet).
gét a MVSz budapesti küldöttje 'ölt!
Vasárnap délután: Mágnás Miska haiiszoveiseg töpéuztárnoka ts, aki be.
maga is felháborodva látta, nogy a jáMérsékelt helyárak).
Vasárnap este: 8záz ezál piros ró tékvezető nem adott meg a szegedi
csapa uak egy jogos ll-est, egy telje*sa.
sen érvényes góljukat pedig érvényte-ooo—
Ma két előadást tart a szinház. Dél lenítette ie6 tómén. A közönség, a káA szent Imre Gyermekszanatóriu*
után 3 órakor az Andrássy Színház ueigyár-páJya közönsége ia annyira Egyesület folyt hó 30-án d u. 4 óra200-as sikerű vígjátéka, az Ártatlan felháborodott P7«k miatt az • tételek kor Szegedé® az Orvo«
Kamara
vagyok című bohózat van műsoron, a miatt, nogy elfordult csapatától és a nagyterméhez 'Szeged, Horthy Mikbemutató nagyszerű szereposztásában rokonszenvesen küzdő szegedi Csapa- lós-u. 9, 0 Hmgária-száUó mellett)
tot biztatta Mérkőzés után a közönség közgyűlést tart amelyre az egyesület
Mérsékelt helyárak.
Ma este a tegnap nagy sikerrel be- köréből óbben felajánlkoztak, uogy agjait és ar érdeklődőket ezúton is
mutatott Goldoni: Két ur szolgálja ci- tanúskodnak az SzTK igaza mellett, meghívja a* igazgatóság.
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mü vígjáték kerül színre A- és klasz ha feljelentík a birót Az SzTK éppen
szikuö bérletben. Jegyekről ajánlatos ezért most azon gondolkozik, hogy
előre gondoskodni. A Ké- ur szolgája megóvja a balszerencséve) és a bírói
szombaton este tisztviselői bérletben •tévedések* miatt elvesztet' mérkő
hétfőn és kedden este bérletszüneiben zéat Egyébként több játékos ts sínyli
A hitközség elöljáróság felhívja
a vasárnapi mérkőzést, mert a játék híveit arra. hogy az április havi kevan műsoron.
Pénteken este operaelőadás! A veze 6 'állásfoglalása* követk* zteb»n nyérjegvszelvények beszolgáltatása elkövetkező operaelőadás' mái cius 26-án az ellenfél kissé erélyesebb látékot lenében pászkau'alványok még válthaeste pontosan 6 órakor kezdettel tart- engedélyezett magának a szabályos- tók április l-ig bezárólag a bi'kftzségi
ja a szinház. Színre kerülj ez alkalom nál és Kolozsy. Tőrök II., Kovács. irodában (Margit-utca 20. I.) 10 napmai Mozart: Szöktetés a szprálybp) c Fixmer megsérüllek. Remélik azon- ra szóló kenyérjegy ellenében 1 kiló
háromfejvonásos vigoperija A fősze- bán. hogy ezek a játékosok vasárnap- pászkadara 370 P, vagy 105 -kUó
rKhábejönriék
és pészka 860 P árban kapható A névre
repeket ' Pataky Kalmár
kamaraéné ra kivétei nélkül
. . » . o l kir qpei.djto* isateiwbvii. jliszhatoak a S»VA& ótláot -bajpoki kiájjitot?
keDvérjegyszelváoyek
tagja. Gyurkovics Mária. Kóréh Eod- mérkőzésen.
t ö T a * iroda vághatja le

Közgyűlés

Hirdetmény

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó

c s a l á d i és b é r h á z a k , s z ő l l ő
és szántó t a n y á s b i r t o k o k t
Tlarió adómentes, pincés, mngnsföldszintes családi hás, 2 szobás előszobás, fürdőszobás komfortos köves utcán 35.000 P. _ 10 k. holdas
szántó deszki halárban 30.000 P. 100 k. holdas
t-a szántó tanvával ártézi kúttal zombon halárban
300.000 pengő.
ÚJSZEGEDEN
adómentes
3
sz<>bás
családi hás nagy gyümölcsössel sporttelepnél 28.000 P. — Háztetők 280 n. öles autóbusznál 14000 P. — Adómentes ház 2 lakással Kálváriánál 14.000 P. — Adómentes 2 szobás családi ház 18000 P. — Adómentes emeletes há/.
üzlettel és 2 szobás, fürdőszobás lakással kaszárnyánál 32.000 P. — Emeletes ház jókarban
« lakással, nagy kerttel Kossuth Lajos-sugárut
mellett 36000 P. — Emeletes ház jókarban fiiszerüzlettel, 2 szoWás lakásokkal, közműves
nton,
kőrútnál
36.000
pengő
—
Emeletes ház 9 lakással Mars-tér közelében 45
ezer P. — Sarokhaz üzlettel 2 szobás és 4 szobás komfortos lakással, kerttel zárdánál 72.000
P. — Emeletes ház üzletekkel, fürdőszobás lakásokkal körúton belül 65 000 P. _ Adómentes
emeletes ház, pincés 3 szobás komfortos lakásokkal 82000 P _ Belvárosi üzletes ház 7 lakással. megosztható telekkel 100.000 P. _ Belvárosi üzletes bérház komfortos lakásokkal 1'»t
ezer P. — Adómentes háromemeletes belvárost
bérház komfortos lakásokkal 11 000 p bérrel
250000 P. _ Belvárosi nagy sarokhérház. komfortos lakásokkal, nagv raktár- és mühelvhpIviségekkcl, pincével 275 000 P. _
4 holdas
szántóföld kübckl útnál holdja 4000 P. 10 holdas szántóföld Vedresházán, holdja 2500 P, 30
holdas szántóföld tanvával holdja 2700 P, 84
holdas szántóföld tanyával holdja 3000 P. 103
holdas szántóföld tanvával holdja 2200 P.
ALKALMI VÉTELEK

Mézemé

F. M. ingatlaniroda által, Horthv Miklós ntoa 2.
(Kultúrpalotánál)

lurOhinletflsi
a másnapi lap
számára

csak

d é l u f i n

5 éráig

v e s z

Elcserélném szegedi 3
szobás régibéni lakásomat bármilyen budapesti lnklásrn. Felvilágosítás Horthy Miklós
utca 16a II. 20 alatt.

fel

a|

kiadóhivatal.

Gonibolyitó és tanulókat felvesz Cservik Ferenc kötszövő,
Szen'
Mihálv u. 3.
Fodrász segédlány: fel
vesz Mezey fodrász, —
Feketesas utca 14.

M A V háztól házig
kCönbejáratu szép tiszta bútorozott szobát —
fürdőszoba használattal
a belvárosban azonnaira keresek. «60> jeligé*
re a kiadóba.
Szép bútorozott szoba
úriembernek kiadó. —
Megtekinthető 10—3-ig.
1 vrák F. u. 18.

I

forgalom ügynöksége
Bútorszállítás
helyben és vidéken
gépkocsikkal la
Pararlelvételt iroda:
Kölcsey-itea lo.

Háznál dolgozó

gyékényfonó

Az összes

Fűszer és vegyeskereskedő segédet április 1re felveszek. Cim a kiadóban.

H A D I O N
szakszerű
javítása
jótállással
* » ' tér és Taáréi
Kállay u 2, tel. 1876

Birodalmi német hölgy
keres
anyanyelvében
elhelyezkedést. " Megkereséseket /Rcicbdeutsh*
jeligére kér.

24ÍX3H gvapju Axmüster szőriveig. gyermeklátszó varrógép, trniszrakett, női 39-es cipők
eladók. Bocskav u. 10.

Tanulólánvt felvesz női
szabósághoz és kalapossóehnz Adorján Mer
min. Somogyi utea 16

FINOM ANYAGOK
MOSÁSÁRA
SANDOPAN
ismét kapható Selyem,
szövet
nngórngyapju
hidegen is tisztítható
Egy dkg 20 fillér.
VÉNUSZ
DROGÉRIA
Mikszáth K. utca 5 sz.

Jó megjelenésű
labb

fiata-

leanYt

fogorvosi rendetöbe —
felveszek. Kölcsey u 4
I. em.
Fiatal szabósegédet —
férfi, jó fizetéssel felveszlek. Kócsó szabó.
Fekete.sas utca 13 sz.
Ügyes kézilányok vari ódába felvételnek. Lakatos szalon. Vidra n
5 sz.
Ügyes kézilányt
felvesz Hav Magda divatszalon. Kárász ti 8 sz.

llártűAXási
atkafmawtt_
Mindenes bejárónőt és
szobalányt felvesz —
Utazók
Egyesülete
gondnoknője.
Klauzáltér 3.
Mindenes bejárónő ellátással e.gjész napra
felvétetik. Vitéz utca 28
Mindenes bejárónő —
egész napra felvétetik
Horthv Miklós utca 12.
I. 2.

Mindenes főzőnőt jó fizetéssel keresek április elsejére. Petőfi sugárut 1.
Keresek mindenes főzőnöt Kistelekre azonnali belépéssel. Gim
Vitéz u. 1. II. em. Ró
zsa.
Bejárónő, ki jól
főz
azonnali belépésre —
ajánlkozik.
«IIüségcs>
jeligére.
Középkorú
mindenes
főzőnőt
Mezőbegyesre
keresek. Jelentkezni dr
Treer József né, Bocskai u. 9.
Rendes, tiszta bejárónő, heti
háromszori
délelőtt 3 órai
elfoglaltsággal felvétetik. —
Dugonies tér 11. I. 3.
Háztartási alkalmazottat vagv bejárónőt keresek április 1-re vagy
15-re. esetleg azonnalra.n Szukováthv tér 6.
rm tat

munkásokat
állandó
munkára magas fize$th
'é.ssel felveszünk. Honlennék fél hold örök- véd tér 3 sz. és Somo- Keresek jóforgalmu fűlőidet közel Szegedhez. gyitelep ] X. u. 521 szám
szerüzletet bérbe vagy
Értesítést Zárda u. Ifi. alatt.
megvételre.
«Fűszer/
Sza.bóné.
jelige.
Fiatalabb, de rendesebb
2 szoba, konyhás ma- nuinkásleányok,
állan- Keresek magas áron
gánház eladó Érdek- dó. könnvü munkára jó
brillians
felvétetnek.
lődni Fodortclep, Tát- fizetéssel
ékszereket, márkás és
Festő n. 2.
ra tér 3.
nem márkás ezüst karGépcvikkoló.
überelő, és zsebórákat. Naigv
cipőfelsőrész ragasztó órajnvitó mühelv. —
magas fizetéssel, álian- T.'ACZKó órás. ékszedó munkára é.s tanuló- rész. Kárász u 14 sz
1 akasa
leányok felvétetnek. —
ivagy üzlethelyisége át- Hódv cipőgyár,
Len- Kitűnő állapotbau levő
adása ügyében el
ne gve] u 26.
nagy amerikai
mulassza mieJrthb felÍRÓASZTAL
Kifutófiut beb-esz Fekérései a
Belvárosi
I aWásüffvnökséget. Du- lér ruhaüzlet. Kárász- eladó Dr Faludi, K6I375
csey u 10
utra 3.
rinir* téren.

Qm-VtKL

TOJÁST M08T
TEGYEN EL
Gallina
tojáskonzerváló kapható
Egy csomag 90 fillér.
VÉNUSZ
DROGÉRIA
Mikszáth K. utca 5 sz.
MÉZNADCTROKMAG
és rgvéb magvak, vetőborsó. vetőbab kapható. Iloffmnnn Jánns,
Piis páter u. 7 (volt
Lőw L. u.)

Krokodil kit otitfoka
magánkézből eladó. —
Megtekinthető Borbély
böröndöstiél, Kigyó ntHasznált mélv
gyermekkocsi el®dó Berlini
körút 3, d. u. 3-tól.
I.epedő és panlanlepedő. dísztárgyak, kina
ezüst eladó. Püspök n
12 sz.

v u i m m i v
Eladó: ^többféle ^bútorok. Íróasztal, pultok,
ingaóra, tükrös üzletberendezés, tógas szekuj helyisége
rénvekkel, virágkosarak.' d. ii. 5—6 között VALÉRIA TÉR 2 SZ.
TTorthv M. u. 8 sz., vi- (udvarban).
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rágüzlet.
Nagyjövöjü üzemalapiKlndó teljesen |ó 38-as tóshoz 50
százalékra
Antik Íróasztal és
3 fekete női félcipő bőr- enkedélves társat kerepárnázott antik szék talnpal. Cim a kiadó- sek 20 000-reI. /Kereszeladó Kigvó n. 1 sz. ban.
tény* jeligére.
I. em. 2.
Jó családhoz
örökbe
"" BRT LLI ANS
adnám három hónapos
ÉKSZERT,
komplett ebédlő, háló, kisfiúmat anvagi gontörött vagv basználha'ó dupla ággval, rökamié dok miatt /örökbe adnám* jeligeezüst
dísztárgyakat,
és több hu tor Fél 1-től
evőeszközt magas áimi
fél 3-ig megtekinthető: Jó családhoz nevelésbe
vásárol
odaadnám
gyermekeSzentháromság u. 4a, met. * Pontos
TOTH-ÓRAS,
fizetÖ»
földszint 6.
376 jelige.
Kárász-ntea IS.

Babaklinika

Eladó

RÁDIÓ
CSÜTÖRTÖK,

MÁRCIUS

25

BUDAPEST 1.
8: Fohász. Szózat. Reggcii zene.
8.45: Hirek. 9: Szórakoztató zene. 10:
Egyházi ének és szentbeszéd a fetsövizivárosi plébániatemplomból. 11.15:
Egyházi ének és szentbeszéd a Rozsak-terén lévő gönögkaolikus magyar plébániatemplomból. 12.20: Időjelzés, vízállásjelentés. 12.30: Az Operaház zenekara. Vezényel Rajler Lajos. 1.45: Hirek. 2: DaltnürészJelek és
bangszerszólók. 3: Szűz Mária nyomában a Szentföldön. Dr. Heigl László
előadása. 3.20: A Bcszkárt-zenekar és
a Beszkárt Közművelődési Egyesület
Férfikara Vezényel Miiller
Károly.
4.30: Hitek magyar, német, román,
szlovák és ruszin nyelven. 5: Magyar művészek a magyar Vöröskeresztért. Közvetítés a kecskeméti Ka
tona" József-szinházból. A március 24-i
hangverseny hangfelvétele. 6.50: Hit-ék. 705: Kamaraegyüttes. 7.30; Konkoly Kálmán beszélget Szvatkö Pállal a háborús sajtóról. 7.50: Rádiózenekar. Vezényel Rajter Lajos. 8.55:
A bázasságszédelgő. Vígjáték egv felvonásban. Írt a Zilahv Lajos. 9.40. Hirek. 10.10: Náray Irén zongorázik. 10
óra 35: Ki mit szeret? 11 45: Hirek.

Folyamerők
szalonzenekara.
11.10:
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 11.15:
Dalok és hangszerszol ók. 11.40: A védőoltások. Dr. Barabás Zoltán előadása. Felolvasás. 12: Harangszó. Fohász. Himnusz. 12.10: A Rádiózenekar.
Vezénvel Bertha István. 12.40: Hirek.
1.20:- Időjelzés, vízállásjelentés. 1.30:
Honvédeink üzennek. A Vöröskereszt
bajtársi rádiószolgálata. 2: Pertis Pali cigányzenekara muzsikák 2.30: Hirek. 3: Árfolvamhirek, piaci árak, élelmiszerárak 3.15: Szórakoztató zene.
3.55: Diákfélóra. Gróf Károlyi Sándor. Irta Kalmár Gusztáv
Felolvasás. 4.20: Hirek német, román, szlovák és ruszin nve.lven. 4.45: Időjelzés, hirek 5: A ház lakóinak légoltalmi kiképzése. A honvédelmi minisztérium légoltalmi csoport főnökségének
közleménye. 5.15: Orlay tánczenekara
játszik. Közreműködik Major Ida és
Kazal László 5.50 .Sportközlemények.
6: Német hallgatóinknak. Für unsere
deutschen Hörer 6.20: Apák, fiuk,
testvérek szava száll hozzátok. A
közvetítést vezeti Gyulai T.ászló. 6
óra 35: Rácz Elek cimhalmozik. 650:
llirek. 7.05: A Rudapest honvéd őrzászlóalj zenekara. Vezényel Pongrácz Géza. 7.55: Katonanemzet. Vitéz
nagymegyeri Nagv Károly altábornagv előadása 8.15: Nagy mesterek
— örök mfivrk Beethoven-müvek. 9
óra 40: Hirek. 10.10; Vidák Józsefdgánvzenekara muzsikál. 11: Filmrészletek. 1145- Hirek

BUDA PEST II.
BUDAPEST II.
7.05: Gvorsirótanfolyam.
Tartja
10: Mindenből egv keveset. 5.30: Az Szlnbey Géza 7.30: Hans Fasthor heOperaház
előadásának
közvetítése. gedül a magyar—német mii vészcsere
Carmen. Dalmű négv felvonásban. Ze- keretében. 8: Tavaszi hangok
néjét szerzette Bizet. Vezényli Failoni Sergjo.
PÉNTEK,
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kenderkiltéailtő,
fcötélóro.
gyár f l m « c h > n l k t l faálőgyár
BUDAPEST I.
, 5.40: Üzen az otthon. A Vöröske- S Z E G E D . A r a d i u t c a 4U n .
reszt bajtársi rádiószolgálata. 6.40:
Ébresztő, torna. 7: Hirek, közieméiRtMia
nvek. reggel! zene 10: Hírek 10.15- 1 H 6 oeimaniiero w
Felelős szerkesztő és felelős kiadó:

B erey

Géza

Főmunkatársi

T e m e s v á p y

József

Szerkesztőség: Szeged, Kőlcsey-utca 10, I. em. — Éjszakai szerkesztőség:
Kálvária-utca 11 — Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-utca 8. — lelefon (szerek
kesztőség, kiadóhivatal és nvomrta): 13-06.
Nvoaatott ABLAKA GYÖRGY körforgógépén Szeged, KAIVána-utoi 14
telefon: 10-84.
Felelős üzemvezető: A b l a k a l a t r á n .

