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Halottak estején

— Elfogtak egy
aranyOratolvajt
Dr. Wolff Ferenc nyugalmazott tiszti
Hulló levél lelke suhog,
főorvos, egészségügyi főtanácsos, vaHideg holdfény reám zuhog,
sárnap délután telefonon fefhivta a
Huhog a csönd, az ég, a mult;
rendőrséget és bejelentette, hogy egy
Szépség, jóság, haj, hova hullt*
fiatal nő, akinek a nevét nem tudta,
látogatóban a Jakásán járt és amíg
Régen égett gyertya lángja
ő a fürdőszobában fürdött, szobájának
Emiékeim elhimbálja,
asztaláról 3000 pengőt érő aranyóraSírok fénye sárga lombról
ját elemelte. A feljelentő telefonon
Rám verődik messzi múltból.
pontos személyleirást is adott a tetA Somogyi - könyvtárban és az
tesről. A telefonértesítésre a detektiegyetemi könyvtárban vásárnap és
Apám árnya anyám sírján,
vel azonnal a titokzatos nőlátogató
ünnepnap kivételével
könyvtárszolAnyám árnya apám kínjáJi..,
után eredtek és sikerült is a Dugogálat
Halál-halál, a régi rém
nics-téren utolérni. Megmotozták
és
A Városi Muzeum egész évben
Leskelődik az éj vizén.
az értékes aranyórát a nő retiküJjényitva.
ben meg is találták. Bekísérték
a
Mihály István
képkiállitása
Itólfak éjén élőholtak'
rendőrségre,
ahol
megállapították,
a muzeumban.
Nvutott szájjal hallgatóznak,
hogy a tolvaj Arki Margit 23 éves izFranki József Szent György-tér «,
Felhő sincsen, mégis esik:
raelita vallású himzőnő. A tolvajt kiFrankó Andor Dugonies-tér 1. SurAnyák könnye permetezik.
hallgatása
után átkisérték az ügyészjányi József Kossuth Lajjos sugárul
MADACSY LÁSZLÓ. ségre, ahol letartóztatták.
31, Selmeezi Béta Somogyitelep IX.
— A TISZA V Í Z Á L L A S A . A heutca 489.
«—ooo—
gedi
rendőrség révkapitáuysága jeVárosi Színház: S z á z P i r o s ró— A temető kapujára felakasztotta
lentése szerint a Tisza vízállása
zsa.
magát egy szegényházi eltartott. Arok
november 2-án reggel 7 órakor
Mozik műsora: Belvárost Mozi: András 82 éves szegényházi eltartott
— 70 em, hőmérséklete 15 fok, a leA 1 k a 1 o m, Korzó Mozi : A k i r á l y hétfőre virradó éjjel a belvárosi tevegő hőmérséklete 10 fok Celzius.
b o l o n d j a , Széchenyi Mozi: É I e t- mető hátsó ^apujára felakasztotta mare Ítéltek.
— Az alsóvárosi leventék táborgát. Mire észrevették, már halott volt.
-~o(")o—
Az öregember búcsúlevelet is hagyott tüze. Az alsóvárosi leventeegyesület
ELSÖTÉTÍTÉS K E Z D E T E É J J E L tiátra, amelyben öngyilkossága okául, szombaton tábortüzet rendezett a Vöröskereszt javára. Az előadáson ven11-KOR, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR azt hozta fel, bogy már eleget élt, nagyon unta az életet. A rendőrség el- 'dégül láttak harminc sebesült katonát.
—oop—
az
rendelte az öngyilkos
holttestének A tábortűz szórakoztató műsora
— Tízezer magyar állampolgárság rendőrorvosi felboncolását.
alsóvárosi
leventék
ügyességét
dicséPigmegszűnése a hivatalos lapban. A Bu- niezkv Pál 85 éves kisteleki földmű- ri. A derék leventék felkérésre a kadapesti Közlöny vasárnapi száma 56 ves beretvával elvágta a torkát és tonakórházakban is megismétlik műoldalas külön melléklettel jelent meg. meghalt. A megindult vizsgálat meg- sorukat a sebesült honvédek szóraA melléklet a belügyminiszter hirdet- állapította, hogy Pigniczky évek óta koztatására.
ményét közli, amely sürü sorokban gyógyíthatatlan betegségben
— Az adófelszólamlási
bizottság
szenvetöbb mint 10.000 magyar állampolgár dett és efölötti elke§ere.(jipsében oltotta ülése. A II. számú
adófelszólamlási
állampolgárságának
megszűnését je- ki az életét.
bizottság november 5-én, csütörtökön
lenti be. A hosszú névsor az 1912. évaz alábbi fellebbezéseket tárgyalja délben született Fleischer Péter volt köl.
—«o»—
előtt 8 órától: Bödő Szilveszter Bollődi lakos nevével kezdődik és az Aldogasszonv-sugámt
25, Csanádi Jósórönk községben 1920. évben született
zsef Pacsirta-utca 23. Császár Lajos
Stangl Vilmos volt alsórönki lakos ne- 5. 48—240 P közötti forgalmi és fény- Nemestakács-utca 11. Dékány Imre Dtvével fejeződik be. A névsor kizáróűzési adó (váltság) havi átalány hnlom-utca lb, Dobó Jánosné Damjalag férfiak nevét tartalmazza, akik
1/6 része bélyegekben lerovandó. nich-utca 22, Erdős Dezső Kálvárialegnagyobbrészt 1912 és 1922 között 10. 48—240 pengő közötti forgalmi és utca 21, Kopasz Imre Vásárhelyi-suszülettek. A legtöbb állampolgárságfényűzési adó (váltság) havi áta- gárut 53, Kovács József Tavasz-utca
megszűnés különböző délvidéki közsétalány 1/6 része bélyegekben lero- 17, Lawner Gv. Ferenc Ovik-utca 3,
gekben született egyénekre vonatkovandó.
N'agv Károly Szentháromság u. 30. Né.
zik,
15. Forgalmi és fényűzési adó (vált- methi Kálmán Wimmer F. u. S. Nóg— Miniszteri biztos a bürgonyaelság) 48—240 P közötti havi áta- rádi Róla Polgár u. 22a. Ótott Lajos
íátás élén. Budapestről jelentik: A közlány 1/6 része bélyegekben
lero- Kossuth E. sugárut 63. Papp Lajos
vandó — 240 P-n felüli havi áta- Pacsirta u. 17. Pesti József Damianichellátásügyi miniszter a Belföldi Burlány október hóról befizetendő — ufea 12, özv. Répás Oézáné Hajós-utca
gonyakereskedelmi Egyesülésre bizott
készpénzforgalom után havi fize- 23, Répás József Felsővárosi ff. 243.
feladatok zavartalan ellátásának biztőknek októberről bevailást kell be- Róth Imre Kossuth Lajos-susarut 8.
tosítása céljából szükséges intézkedényújtani és az összegét be kell fi- Bóth és Teleki Mérey-u. 2. ifj. Szabó
sek megtételére — különös tekintettel
zetni — készpénzforgalom után ne- József Kossuth Laios-sugámt 77. Üra
Belföldi
Burgonyakereskedelmi
gyed-, fél- és egészévi bevallásra mös Ferenc Báró Jósika u. 19, Varga
Egyesülés által megvásárolt
burgojogosultnak havi előleget kell befi- József Liget u. 17a, Varró Ida Csonnya arányos elosztására, szállítására
zetni — kimenő számlák
alapján grádi Sugárut 35, Zsurkó János Püsés rendeltetésszerű felhasználására —
adózóknak
októberről
bevallást
kell pök-utca 1.
Ágoston Béla ny. hadbiztos-ezredest
benyújtani s a IX. 15. és X. 15-én
— Mi újság a budapesti élelmiszerminiszteri biztosul kirendelte. ( M I I )
badott bevallás fele-fele összegét nagvvásártelepen? A Magyar Vidéki
— Bolgár irók magyarországi lábe kell fizetni. — Egyenesadók ne- saitótudósitó jelenti Budanestről. hogy
togatása. Budapestről jelentik: Az idei
gyedévi részlete befizetendő. — október 23-tól 29-ig az élő- és vágott,
év tavaszán Szófiában tartott magyar
Egyenesadók f. évi teljes összegé- baromfi piacon a m. kir. közellátásodaírni est viszonzásakép a •Láthanek kifizetése esetén 2 százalék ka- ügyi miniszter 161.600—1942.
számú
tár/ és a >Magyar Csillag/ meghívámattérítés a negyedévi fizetőknek. rendelete érteimében október ?t-től a
sára Csilingirov Sztilián, a Bolgár
— Illetékegyenérték negyedévi rész- következő nagykereskedelmi árak vanírók Szövetsége elnökének vezetésével
csirke
lete befizetendő.
Idényvállalko- nak érvényben: Élőbaromfi:
csütörtökön
érkeznek
Budapestre a
zóknak általános kereseti-, jövedel- 4.30 P. tvuk 3.70 P, liba 4.50 P. kabolgár irók, akiknek részére szombami és vagyonadóvallomást kell be- csa 430 P. pulyka 4.10 P, gvöngvös
ton délután a Zeneművészeti Főiskobaromfi
nyújtani (ha az üzletév előbb zá- 4.10 P; vágott koppasztott
lán irodalmi estet rendeznek. Pénteken
rult, ugy attól száuiitott 15 napon béllel: csirke 5 P. tvuk 4.20 P, liba
este a Magyar Külügyi Társaság Bal4.60 P. kacsa 4.10 P, 'pulyka 4.20 P.
belül).
kán-bizottságának rendezésében Balagyöngyös 4.20 P kilónkint. A fenti
banov Alexander szófiai egyetemi ta- 20 48—240 P közötti forgalmi és fény. rendelet szerint a vágott csirkére.
űzési ado (váltság) havi
átalány
nár a bolgár irodalomról, Popp VaJvukra, pulykára és gvöngvösre meg1/6 része bélyegekben lerovandó.
szilev a bolgár közoktatásügyi miállapított ár a baromfiak belezve tör25
48—240
P
közötti
forgalmi
és
fénynisztérium kulturális osztályának veűzési adó (váltság) havi
átalány ténő eladása esetén 7 százalékkal felzetője pedig a bolgár—magyar kultu1/6 része bélyegekben lerovandó. — emelhető. — A tojáspiacon október 28rális kapcsolatokról tart előadást. A
Alkalmazottak kereseti adója illet- tól kezdődőleg a hűtőházi tojás ára
szombati irodalmi esten a bolgár íróményjegyzék kapcsán
befizetendő. 4.20 P, a meszestojás ára pedig 4 P
kat Hankiss János egyetemi tanár és
eredeti ládatétclhen kilónkint. A töb— Átalányösszegben megállapított
Cs. Szabó László üdvözli. Több bolbi tojásárak változatlanok.
A zöldalkalmazotti
kereseti adó befizegár iró szerepel novellákkal és verség- és főzelékfélék piacán a leveles
tendő.
karfiol ára 20 fillérrel csökkeni, visekkel az irodalmi esten,
amelyen
30
48—240
P közötti forgalmi és" fény- szont a főzőtök ára 10. a zöldpaprika
Nyirő József mond záróbeszédet. (MTI)
űzési adó (váltság) havi
átalány ára 40 fillérrel emelkedett kiónkint.
— Tteftenért árdrágítók. A rend1/6 része bélyegekben lerovandó. — — A sryümölcsoiacon a hazai geszteőrök tetten érték L e s t á r Mártonné
48 P-őn aluli forgalmi és fényűzési nye ára 20 fillérrel csökkent, viszont
35 éves Zrinyi-utcai lakost és M a s a
adó (váltság) havi átalány 1/30 ré- a közönséges fajtáin körte, a szőilő
Antal 35 éves fekeleszéli lakost, amisze naponta bélyegekben lerovan- és n birsalma ára 20. a nemesfajtáju
kor a szegedi piacon a tejet literendó, úgyhogy e hó végéig a teljes alma és körte ára pedig 80 fillérrel
kint 69 fillérért árusították. Mindkét
összeg lerovatott. — Fürdőhelyen emelkedett kilónkint Ezen a héten
árdrágítót átkísérték az ügyészségre.
és nyaralótelepeken a nyári idő- megíe'pnt — min' uidonság a Citrom
— Iparosok cérna utalványozása
szaki lakásokról potházado.va; to- •>o oq fjlióres
<Larabonkinti
kezdőnovember 2-től 10-ig az Ipartestület hirnáé benyújtandó. HázbérE vaiiasi éről!.
1
vatalában történik.
236
ív benyújtandó.
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Szegedi utmutató

Novemberi adónaptár

A Virradat jelenti:
Z e ő l d Imre Péter nyfl*»M».*Mi ?
tes programmal megválasztott kép*
viselő igazgatósági tagja lett («ei»
más tagság mellett) az eddig z«id«V
vezetés alatt álló Hungária-fürdő*
nek és a Continentál-szállodáBak . . »
— Utána csak annyit fűz hozzá at
ían: Gratulálunk!
—ooo—
— A Magyar Csillag
havonta
kétszer. Irodalmi életünk jelentős eseményéről adhatunk hírt: az Illyés Gyula szerkesztésében megjelenő Magyart
Csillag engedélyt kapott árra, hogy
ezentúl havonta kétszer, minden hónap
t-én és 15-én jelenhessék meg. Amosb
megjelent november
1-i szám élén
Illyés Gyula ir üdvözlő verset a 70
éves Sehöpflin Aladárhoz, akinek irodalmi munkásságát Illés Eridre, Rédey
Tivadar, Kereszturv Dezső, Gvergyat
Albert és Elek Artúr méltatja. A szám
egyéb tartalmából kiemeljük Kolozsvári G'randpierre Emil
elbeszélését,
Ambrózv Ágoston, .Tankovieh Ferenc,
Kereszturv Dezső és Mátvás Ferenc
verseit. Hunyndv
Sándor
kiadatlan
írói vallomását. Cs. Szabó László cikkét Hunvadv Sándorról, .Tócsik Lajos
cikkét (Hossznfojfi városiak, rövidfelfi!
falusiak). Gazdag Figyelő rovaf egé •
sziti ki a szám tartalmát, melvnek ára
2 pengő, előfizetési ára negyedévre 11
pengő. Kiadóhivatal: Vilmos esászárut 34.
Herczeg Ferenc cikke a Zxinytesaládról. A Magvar Katonaújság legújabb számában Herezeg Ferenc bos*.
szabb cikkben foglalkozik a
Zrinyicsalád nemzeti és történeti érdemeivel s Zrinyi Miklós, a halhatatlan hadvezér-költő számára
a nagyságához
méltó em'ékmüvet sürget. Tartalmazza
a lap az október 31-én és november
1-én Csáktornyán tartott ünnepségeket, amelyeknek keretében a Zrinyicsoport átvette Zrinyi Miklós hadvezér költő nvugvóhelvét. Érdekes cikkek, riportok, gazdag képanyag és
négyoldalas melléklet egészíti ki a 12
oldalas számot, amelynek
ára.váltos-.Hannl 10 fillér.

Nyllasy
és más márkás

Sándor
festményekért

magas árat fizetek.

„ITODEPN'KépszalOil
Kigvo-utea 1. SE.

deiUten

Mo>iqit

a színpadi

16'I

g.iáfn'á

és- fílintsuttéscSí

Erdeke 8 nyilatkozatot adott gról
B e t h l e n Margit, a kiváló iró a *
idény színpadi és filmterméséről a*
egyik fővárosi képes színházi szaklupnak. Arra a kérdésre, hogy mi »
véleménye a színházi szezonról, igy
felelt:
— Egy szóval ki lehet fejeznf:
gyenge!
Nagyon
gyengéi
liiányieanak az igazi, nagy, megrázóan jó darabok. Amilyen szegény
llunyady »F e k e t e s z á r ú
cser e s z n y é j e * volt. Ilyet mostanában nem látunk. A magyar darabok
is gyengécskék, meg a
külföldről
importáltak is. Sejtelmem sincs a®
okáról...
Aa újságíró kérdésére,
hogyan
tetszenek az uj filméit, ezt válaszolta:
_ Ezekről
is
sziveseb.
ben nem beszélek. I r t ó z o m
a
propaganda-filmektől,
nem tartom művészinek, hogy a
moziban kézzol-lábbal tanítani akarnak valamire. A művészet olyan hatalmas, széles valami, hogy keretein belül mindent, mindent
lehet
csinálni. Még propagandát is. J>«
miért kell ezeket a kereteket áttörni és valósággal pedagógiai filmeket csinálni, ahol a hős, mint » t«>
n f I ó u r , szépen elprédikál mindent. Hiszen ezt is meg lehetne csinálni művészettel!

