
| B á r gazdag lehetnék 

— gazdag lehetnék — 
mondja vágyakozva sok em-
ber. Ez a vágya már a kő-
zeljövőben teljesülhet ha 
úgy három vagy másfél-
pengős államsorsjegyet vá-
sárol. A húzás már 

december 4-én lesz. 
Főnyeremény: 

4 0 . 0 0 0 . — A R P . 

További nyeremények: 
P 20.000, P '10.000, kétezer 
P 5000, négyszer P 2500, 
hatszor p 2000, harmine-
háromszor P1000, stb., slb. 

— Aranyalkodalom a Móravárog-
han. Idősb F ü l ö p Ferenc é s neje, 
H o r v á t h Etel móravárosi lakosok 
ma ünneplik házasságkötésük 50. év-
fordulóját. "Az aranylakodalmat ülő 
Hős házaspárt közmegbecsülés veszi 
körül a városrészben. A jubiláló há-
zaspárt a ma délelőtti 10 órai szent-
misén egyházi áldásban részesiti a 
móravárosi templomban I n c z é d y 
László plébános. 

— Honvédest a felsővárosi kultúr-
házban. A Felsővárosi Katolikus Nép-
Vör kuiturbizottsága dr. Körtvélyessy 
Albin vezetésével november 8-án. va-
sárnap este fél 6 órai kezdettel nagy-
szabású honvédestet rendez a hadbavo-
nnlt honvédek hozzátartozóinak megse-
gítésére. A rendezőség ezúton is meg-
hívja a város hazafias közönségét a 
nagy siker elé tekintő jótékonycélu 
előadásra. M. Junker. Klára rádió-
"énekmüvésznő, Szűcs Sándor daléneks, 
a Bárány-házaspár, a Berezeli tangó-
harmonika és vokál kvartett, Vetró 
Sándorné Koiss Irén, Márki Júlia, 
Noel Margit, Róvó Mária és Jójárt 
László változatos műsorszámait szen-
tesi ifj. Gábor Pista cigányzenekara 
kíséri. Az ünnepi beszédet Lázár Lász-
ló gimnáziumi tanár, a kiváló szónok 
tartja. 

— Elitélt árdrágítók. Özvegy Sza-
bó lstvánné Kardos Zoltán egyetemi 
tisztviselőnek eladott egy mázsa és 20 
kiló tengerit 45 pengős mázsánkénti 
áron Nyolchónapi börtönre Ítélték, 
fellebbezett. — Zombori József 20 
éves napszámos 60 fillérért árulta a 
tejet, ötven pengő pénzbüntetést ka-
pott, ezenkívül elrendelte a biró a le-
foglalt 37 liter tej elkobzását is. — 
Szilágyi Géza szobafestősegéd és Fo-
dor Lajos röszkei földműves tejdrá-
gitás vádjával került a bíróság elé. 
Újvári biró a tárgyalást bizonyitáski-
egészités céljából elnapolta. — Kor-
mányos István sándorfalvi asszony 
szappandrágitásért jogerősen 200 pen-
gős pénzbüntetést kapott — özvegy 
Kádár Imréné szegedi lakos csirkedrá-
gi fás ért jogerősen egyhónapi fogházra 
ítélték. _ Ugyancsak egyhónapi fog-
házbüntetést kapót jogerősen Benedek 
István sándorFalvi földműves is ló-
be re vetőmag drágításáért 

_ Másfélhónapi fogház és 200 pen-
gő pénzbüntetés valótlan hirek ter-
jesztéséért Diamant Dezső 57 éves 
szeged? gazdálkodó valótlan hireket ter-
jesztett. Teódosz Lajos feljelentésé-
re bíróság elé került és a Bónay-la 
nács a szombati főtárgyaláson Dia 
mantírt Valótlan hir terjesztésének 
vétségéért másfélhónapi fogházra és 
2000 pengő pénzbüntetésre itélte Az 
ilélet jogerős. 

— A Közalkalmazottak arcképes 
igazolványainak érvényesítése. Buda-
pestről jelentik: Az Államvasutak igaz-
gatósága közli: A közszolgálati alkal-
mazottak arcképes igazolványának 
1943. évre történő érvényesitése novem-
ber 15-től kezdődik és" 1943. január 
31-én végződik. 1942. évre kiállított 
arcképes igazolványok 1943. január 
31-ig akadálytalanul felhasználhatók. 

— Megszűnt hornagy kereskedői cég 
felszerelésének igénybevétele kézizálog 
fennállása esetén. A zár alá vett bor-
nagykereskedés felszerelésének kiuta-
lása tárgyában hozott iparhatósági 
véghatározat végrehajtása előtt egy 
budapesti pénzintézet bejelenti, hogy 
1937-ben kötött hitelmegállapodás alap-
ján a zár alá vett felszerelés az ő ké-
zizáloga. Minthogy az 1850—1942. M. 
E. sz. rendelet a kérdés elbírálására 
vonatkozóan rendelkezést nem tartal-
maz, eldöntendő kérdés, hogy a hivat-
kozott rendelet kiadása előtt létesült 
megállapodás alapján szerzett zálog-
jog megakadályozza-e a felszerelés 
igénybevételét a kölcsönösszeg ki-
egyenlítése előtt, vagy sem. A kama-
ra kérte ennek a kérdésnek szabá-
lyozását. 

_ Két pengőért és egy pohár borért 
eladta a heti kenyéradagját. Gulyás 
Mihály 54 éves, Lehel-utca 14. szám 
alatt lakó napszámos kocsmai iddogá-
lás közben az éppen kiváltott heti ke-
nyéradagját, 2 pengőért és egy pohár 
borért eladta Boldog István munkás-
nak. Újvári István egyesbiró árdrá-
gító visszaélte vétségében mondotta 
ki bűnösnek és 15 napi fogházra, va-
lamint egyévi hivatalvesztésre és po-
litikai jogvesztésre itélte. A vádlott 
az Ítéletben megnyugodott. 

— Mi njság a budapesti élelmiszer-
nagyvásártelepen? A Magyar Vidéki 
Sajtótudósitó jelentése szerint októ-
ber 29-től november 5-ig az élő- és 
vágottbaromfipiacon változatlanul a 
megállapított legmagasabb árak van-
nak érvényben. — A tojáspiacon ok-
tóber 30-tól kezdve a közellátásügyi 
miniszter 163.200—1942. sz. rendelete 
értelmében a következő legmagasabb 
nagykereskedelmi árak vannak ér-
vényben: friss osztályozatlan te hű-
tőházi: eredeti ládatételben 4.38 P, 
kiolvasva 4.46 P, meszes: eredeti lá-
datételben 4.18 P, kiolvasva 4.26 P, 
repedt: eredeti ládatételben 4.08 P, ki-
olvasva 4.16 P kg-kint. — A zöldség-
es főzelékfélék piacán a tisztított kar-
fiol ára 10, a leveles karfiol árape-
dig 20 fillérrel csökkent: viszont a 
zöldpaprika ára 20 fillérrel emelke-
dett kg-kint. _ A gyümölcspiacon a 
birsalma ára 10, a k'! •'ínséges fajtájú 
alma ára, a körte, a szöllő, a héjas-
dió és a hazai gesztenye ára 20, a ne-
mesfajtáju alma ára pedig 80 fillérrel 
emelkedett kg-kint. 

Zathureczky hegedüest 
Jegy Délmagyarországnál. 
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EDEI MUST 
kapható Kucska Mihály bórpincészc-
tében Kossuth Laios-sueárut 21. sz. 

A színház heti műsora; 
Vasárnap délután: Boronkay la 

nyok (Rendes helyárak.) Pcthr-
Ferénccel. 

Vasárnap este: Boronkay lányok 
Pethes Ferenccel. 

Hétfő este: Boronkay lányok Pc 
thes Ferenccel. 

Kedd este: Vén diófa Pethes Fe 
renccel. 

Szerda este: A velencei kalmár 
I., II . bemutató bérlet.) 
Csütörtök délután: Éva (Népié-

előadás, filléres helyárak.) 

Csütörtök este: A velencei kai 
már (A-bérlet. Klasszikus béllel. 

Péntek esfc: A velencei kalmár 
tisztviselői bérlel.) 
Szombat délután: A velencei kai 

már (Ifjúsági előadás, fillére;-
betyárok.) 

Szombat este Boronkay lányok 
Vasárnap délután: Vén diófa 

Mérsékelt belyárnk.) 
V'sárnap esté: Boronkay 14nv<>k 

A S z e g e d i F i i h a r m o n i k u s 
E g y e s ü l e t d i á k h a n g v e r s e n y e i 

A szép múltra visszatekintő Sze-
gedi Filharmonikus Egyesület nagy 
gonddal összeállított hangversenysze-
zonját ma indítja eL A nehezen kezel-
hető szegedi közönség a kulturális meg-
nyilatkozások egyikéhez sem viselte-
tet olyan őszinte vonzalommal, mint a 
zenéhez; zenekarhoz, hangversenyek-
hez, operához. Kulturális szempontból 
a legsivárabbnak mondható idények-
ben is a magasabbrendü muzsika min-
dig megkapta a közönség együttérzés 
sét, érdeklődését. A Szegedi Filharmo-
nikus Egyesület az esztendők folya-
mán fokról-fokra fejlődve, ideji műso-
rában olyan magas szinvonalat hirde-
tett meg, amelynek párja nem talál-
ható a legnagyobb vidéki kulturcentru. 
mokban sem, sőt mondhatjuk, hogy fő-
városi viszonylatban is első helyen 
áll. Ugy értesülünk, hogy a már meg-
váltott bérletek az eddigi hangverse-
nyeknél jóval nagyobb közönséget ma-1 
gába foglaló Városi Szinház nagy né-
zőterét is betöltik. Ebből az alkalom-
ból felkerestük a Szegedi Filharmo-
nikus Egyesület vezetőségét. Arra a 
nagyjelentőségű kérdésre óhajtottunk 
felvilágosítást kapni, hogyan lesz el-
helyezhető ilyen körülmények között a 
zenei és zeneélvezői utánpótlást Je-
lentő tanulóifjúság? Minden esztendő-
ben helyet kapott az ifjúság ezeken a 
hangversenyeken, ahol csiszolhatta 
műveltségét, fejleszthette zenei kultú-
ráját. Hogy mit jelent az ifjúság ne-
velésében a komoly muzsika épp nap-
jainkban, amikor a zenei dilettántiz-
mus s uton-utfélen található zenei sar. 
latánok rombolják a zenei műveltséget 
— arról nem is kell beszélnünk, öröm-
mel vettük a filharmónia vezetőségé-
nek nyilatkozatát, amely szerint nem-
hogy helyet szorítanak a hangverse-
nyeken az ifjúságnak, de minden eset-
ben és teljes egészében megismétlik ki-
zárólag az ifjúság részére. Nem asz-
szisztálói lesznek a nagyvonalú mfisor 
élvezőinek, hanem kizárólagos része-
sei a hangversenyek nyújtotta müvelő-
dési lehetőségnek. A Szegedi Filhar-
monikus Egyesület ezévben rendezen-
dő hat hangversenyének mindegyikét, 
a meghirdetett vasárnap után! hétfő 
délutánján nyújtja a tanulóifjusáffnak. 

• Úgyszólván minden társadalmi réteg- \ 
.hez tartozó diákság számára megköze-
jlithetök a hangversenyek az egysége-
den megszabott 80 filléres belépődíjak 
I mellett. Ha meggondoljuk, hogy ezért 
' a csekély ősszegért a zenetörténelem 
Iegkiválóbbjaival ismerkedhet meg if-
júságunk világnagyságok előadásaiban, 
minden reményünk megvan, hogy ezt 
i nagyjelentőségű művelődési alkal-
nat kihasználják a szülök, iskolák s 
a leventeintézmény 

—ooo—< 

Zathureczky Ede keddi 
szegedi hangversenye 

A magyar hegedügéniuszok vezető 
egyénisége, Zathureczky Ede hangver-
senyezik kedden este a Tisza nagyter-
mében. Hangversenye már csak azért 
is nagy zenél esemény, mert Zathu-
reczky szinte minden megjelenése uj 
és ujabb periódusát mutatják be a mű-
vésznek. aki örökké fejlődik, mindig 
más színben tükrözi azt "a szellemi 
„rőt. amely a maga kifogyhatailansá-
gában ritka költői értékeket tioz fel-
színre. ZalliUrecAy nem véletlenül lett 
kedvenc hegedűse Itáliának » bel 
eauto hazájának cs szép tíuai Dérijének 
bűvös hangjaira egyforma lelkesedés-

sel tapsol évente Róma, Firenze, Mi-
lánó elkényeztetett hallgatósága. Mi 
büszkeséggel állapítjuk meg, hogy Za-
thureczky mint hegedűs, még mindég 
nagyohb lesz, elmélyülőbb s ba mint 
hegedűművész, hirt szerez hazájának, 
nem különben lett már nagynevű tanít-
ványai tömegével, akikért -harcol, lán-
golást ds a művész ellenállhatatlan 
költői lényét oltja beléjük. 

Szegedi hangversenyén oly grandió-
zus műsorral lép a közönség elé, hogy 
méltán megérdemli a legnagyobb ér-
deklődést, amely Zathureczkynek, 
mint a magyar élet egyik nagy embe-
rének ki is jár. 

S z e n z á c i ó , 

hogy az 1943. évi kibocsájtása 

r á d i ó k é s z ü l é k e k 
nálunk is kaphatók! 

Nagy-mUszaki vá l la la t 
Tisza L. körút, Püspőkbazár épület. 

TŐZSDE 
Budapesti értéktőzsdezárlat. 'A hét 

utolsó napján teljesen tartózkodó volt 
a részvénypiac hangulata. Az üzletidö 
elején rendkivül üzlettelen volt a piac, 
csak Bauxitban, Rima, Ganz te Ma-
gyar Cukor részvényben volt csekély 
árjavulás. A többi változatlan árakon 
alakult. A tőzsde üzlettelenül. tartott 
irányzattal zárult. 

Zürichi devizazárlat Páris 9.57 fél, 
London 17.31 egynegyed, Newyork 
431.-, Brüsszel 69.25, Milánó 23.66 
egynegyed, Amszterdam 229.50, Berlin 
172.55, Szófia 5.37 fél. Bukarest 2.37 fél. 

A Magyar Nemzet) Bank valutaár-
folyamai. Szlovák kor. 1145-1175. Iá) 
1.95—2.05, líra 17.40-17.90, svájci fr 
79.60—80.60, svéd kor. 81.70-82.7Ö. 

A budapesti terménytőzsdén a szo-
kásos hétvégi hangulatnak megfelelően 
csekély volt az üzleti forgalom. At 
árak nem változtak. 

Csikágói terménytöz-dezárlat. Buza 
tartott Dec. 126 háromnyolcad—egyne-
gyed, máj. 128.75—ötnyolcad, jul. 129 
TeDgeri szilárd. Dec. 88.25, máj. 83 há-
romnyolcad, jul. 90. Rozs tartott. Dec 
62 egvnyolcad, máj. 68. jul 7095 

J N y i i t t ^ i * 

Feleségemnek, Marosmenti Lajosné 
szül. Szabó Ilonának, Horthytelep 4b 
szám alatti lakosnak, ki tőlem minden 
dk nélkül elment, hitelt vagy kölcsönt 
ne adjon senki, mert adósságát Irt 
nem fizetem. 

Szeged, 1942 november f. 
Marosmenti Lajos. 

• ) Ebiben a rovatban közöltekért 
sem a szerkesztőség, sem a ktadóht-
vatal nem vállal fe1e!ft«séffet. 

Szöllő törköly! 
kis és nagy mennyiséget" vásá-

rol vagy pálinkára becserél a 

Konzervgyár 
szeszfőzdéje, Rókuson. 

Kötött, szövött 
rövidáru üzletemet 

Tábor u. 8. sz. alá 
( a d óh i v a t a l l a l ©somban) 

helyeztem it. 

vadász oazáné 


