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— Az Emerfeana Kaszap István 
nnncpsége. Az Emericana Marisia 
jccrporatiója november 22-én dél-
után 5 órai, kezdettel Kaszap István-
ünnepséget rendez a Tisza-szálló 
nagytermében. A csodatételeiről 
Üvres, korán elhunyt fiatal jezsuita 
iszenttéarvatási ügyének előmozdítá-
sa érdekében rendezenő ünnepség 
írpüsora a következő: í. Megnyitó. 
E Kaszap István élete. Ismerteti 
ftJ. Endrődy László S. J., Kaszap 
István életrajzának írója. 3. Lus-
pay: Menny, föld, tüz, viz; Halmos 
Hogyha, az U r . . . Előadja a kir. 
8:31. taoifóképzflintézeti énekkara. 
Karnagy: Kapossv Gyula tanár. 4. 
Kaszap István. Vers. Irta: Dávid 
Erzsébet. Előadja: Berthy Teréz, az 
Arpádházi Boldog Margit leány-
gimnázium VIT. o- tanulója. 5. Ka-
szap Istvánnak tulajdonított leg-
juiabb ima-meghallgatásokról be-
tszámoj P. Endrődy László S. X 6. 
Szögi: Hálaének. Élőadja az előbbi 
lenekkar. Belépődíj nincs, önkéntes 
fidomáynokat Kaszap • István 
Kz.enttéavatási ügyének előmozdítá-
sa érdekében köszönettel fogad a 
rendezőség. 

— Tizenegy év után Jelentkezett a 
Hfatiiska fejére kitűzött díjért egy agz-
•zony. Budapestről jelentik: Az 1931 
iszeptemlier 13-án éjszaka Biatorbágy-
inál történt vasnti merénylet ntán, 
amelynek tudvalevőleg 23 halálos ál-
dozata volt, nagy erővel indult meg a 
•nyomozás ismeretlen tettes elfogatása 
céljából Mint emlékezetes, Németor-
szágban és sz akkori Ausztriában is 
ha sonló meréuvletek történitek és va-
Jószinünek látszott, hogy a. tettes egy 
lés ngvanazon személy. A német és 
osztrák államvasutak igazgatósága 
körülbelül 50.000 pengőnek megfelelő 
összeget tűzött ki a nyomravezető ju-
talmazására. Hetek mulvs el is fog-
tok Bécsben a tettest Matuska Szil-
veszter személyében, akit később a 
magyar bíróságok életfogytiglani 
fegyházbüntetéssel sújtottak. Matuska 
elfogása után tömegesen jelentkeztek 
iolyanok, akik igényt tartottak a juta-
lomra és Budapest főkapitánya a ju-
talmat többek között szét is osztotta. 
[Érdekes, hogy most tizenegy eszten-
dő múlva sürgős levél érkezett a pest. 
Vidéki törvényszékhez, amelynek író-
fia, Barátb Pálné simontornyai asz-
«zony, szintén igényt tart a jutalom-
éra. Levelében azt állítja, hogy Ma-
Tuska Szilvesztert elsősorban az ö ál-
tala szolgáltatott döntő adatok alap-
ján sikerült elfogni és ezért ő tart 
igényt a jutalomra. Dr. Mendelényi 
László, a pestvidéki törvényszék el-
nöke, Barátb Pálné levelét továbbí-
totta a budapesti főkapitányságra, 
ahol majd elbírálják, valóban Jogos 
igényt támaszt-e a jutalomra a simon-
/tornyai asszony. 

_ A Jelenkor legújabb' számának 
vezércikkét Saekíü Gyula irta »A tíz-
parancsolat a közéletben* címmel Al-
.másv József a nagy bódítókról, Perr 
i,Viktor három délvidéki könyvről, Si-
mandi Béla a népmüvelésről ír cikket. 
tA tartalomból kiemeljük még ,loó Ti-
bor: »Egy fiatalember a jövőről*, 
'Arató András: >Beszélgetés Sohöpflin 
'Aladárral*, .Vineze László: »Változá-
sok idejéD* cimü cikkét, Andy Endre. 
'Keresztúry Dezső, ApriJv Lajos ver-
sét, Székely László és Babits Mihály 
versfordítását A Zord idők és a 
'Könyvek rovata teszik teljessé a gaz-
dag szám tartalmát. A Jelenkor elő-
fizetési ára egy évre 4 pengő, félévre 
2 pengő. Egyes szám — mely Buda-
ipesten és vidéken minden ujságárus-
tnál kapható — ára >0 fillér. Szerkesz-
tőség és kiadóhivatal: Budapest, VI , 
lAndrássy-ut 28. ITT. 23. Tel.: 11-14-78. 
^Postatakarékpénztárt . csekkszámla: 
b m 

CIMKORSAd 

Királyi nevel adok páTfnkámnak, 
Reklámra az eszem ki van nyitva, 
Tettem beléje szilvát, némi almát, 
Ezért hívják, hogy Parmen Sylva. 
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— Szegedi vezetők a budapesti szo-
ciális konferencián. Jelentette a Dél-
magyarország, hogy Kádár Levente 
államtitkár, az Országos Szociális Fel-
ügyelőség ügyvezető-elnöke, csütörtö-
kön kezdődő háromnapos konferen-
ciát bivott össze Budapestre. A kon-
ferencián az Országos Nép- és Csa-
ládvédelmi Alap vidéki szervezetci-
nek s az összes közjóléti szövetkeze-
teknek vezetői megjelennek s tájékoz-
tatást kapnak sz Országos Szociális 
Felügyelőség működéséről, terveiről 
s általában az egész jövő évi program-
ról. A szociális felügyelőség ugyanis 
a jövő évben rendkívül nagyvonalú és 
gazdag programot kíván megvalósí-
tani s ennek anyagi fedezetére 100 
millió pengőt állítottak bo az állami 
költségvetésbe. Az országos értekez-
leten megjelennek a szegedi szociális 
intézmények vezetői Is s értesülésünk 
szerint dr. Biacsy Béla tb. tanácsnok, 
a népjóléti ügyosztály vezetője és Ko-
vács Sándor, a szegedi közjóléti szö-
vetkezet vezetője vesznek részt a kon-
ferencián. 

— A Turáni Vadászok újvidéki 
zászlóavatása- Újvidékről jelentik: 
A Turáni Vadászok újvidéki szer-
vezete most tartotta zászlóavatási 
ünnepségét. Az ünnepségen nem-
csak Újvidékről, hanem a vidékről 
is nagy számban vettek részt a tu-
ráni vadászok', különösen Temerin-
ből érkeztek sokan Újvidékre. A 
vendégek a Református Olvasókör 
helyiségében gyülekeztek, innen a 
tűzharcos főcsoport zenekarának 
kíséretében a Leventeotthonba vo-
nultak. A nagytermet zsúfolásig 
megtöltötte a közönség, megjelent 
cr. apa tini Fembach Péter főispán 
a feleségével, aki a zászlóanyai 
tisztséget töltötte be, valamint az 
országos központ részéről vitéz Rát. 
vay Imre vezérőrnagy és vitéz Hid-
véghy István ezredes, továbbá vi-
téz dr. Nagy Miklós polgármester 
és a honvédség képviselői. Az ün-
nepség keretében dr. Zsoldos Gusz-
táv mondott beszédet. Délután' a 
Turáni Vadászok női szakosztálya 
tartott értekezletet a Leventeott-
honban. 

— Kirabolták Temesváry képviselő 
vásárhelykutasi kastélyát. Hódmező-
vásárhelyről jelentik: Dr. Temes-
v á r y Imre kormányfőtatiácsos, Hód-
mezővásárhely országgyűlési képvise-
lője családjával a múlt héten Buda-
pestre költözött és így vásárhelyku-
tasi kastélya őrizetlenül maradt, il-
letőleg a gondozó felügyeletére bízva. 
Ez a gondozó megdöbbenve vette ész-
re, hogy az épület egyik ablaka ki 
van feszítve és hogy a szobákban min-
den fel van dúlva. A betörők, mert a 
jelek szerint többen voltak, még pe-
diglen valószínűleg kóbor cigányok, 
az összes ágynemüeket elvitték, pár-
nákat, dunnákat minden tartalmukka.l. 
Bizonyosan kocsival voltak, mert a 
nyomokat is megtalálták, de külön-
ben is ennyi holmit csak ugy kézben, 
nem tudtak volna elszállítani. A ku-
tasi csendőrség nyomban megindította 
a vizsgálatot. Megállapította azt is, 
hogy a kocsinyom merre vezet. Való-
színűnek tartják, hogy a betörök a 
vásárhelyi határból elmenekültek s 
vagy Szentetomva, vagy Orosháza 
felé vitték el zsákmányukat. Külön-
ben a betörésről rádióhirt adtak te. 
A betörök közel 10.000 pengő értékben 
értékes ékszereket és ruhanemüeket 
vittek el. A ruhanemüek cgyrészét n 
betörés utáni napon a kastély körze-
tében egv csutkakupban elrejtve meg-
találták. A nyomozás folyik a betö-
rők után. 

, Másodszor is termést hozott 
egy palicsi almafa. Palicsról jelen-
tik: Kafcsák József palicsi Szilvás-
utca 45. szám alatti lakos szöllőjé-
ben a szép őszi időjárás alatt má-
sodszor is kivirágzott egy Bismark-
fajtáju almafa- A fa most már tele 
van gyümölccsel és ha még néhány 
napsugaras meleg nap következne, 
akkor a gyümölcs be is érhetne. 

IJS-tOi, Hra 1T40-17.M, sr l jd fc 
79.(50—80.60, svéd kor. 81.70—82.70. 

A budapesti terménytőzsdén váltó. 
zatlan a helyzet 

Csikáffói terménytőzsdezárlat Bum 
lanyha. Dec. 125 háromnyolcad—fél 
máj. 128, jul 128.75. Tengeri alig tar* 
tott. Dec. 83 hétnyolcad, máj. 88, juL 
89 hétnyolcad. Rozs lanyha. Dec. 61.7S* 
máj. 667 ötnyolcad, jul. 69.75. 

— Nyolc hónapra itélte a törvény-
szék a zsebelő pineémőt A tőrvény-
szék Molnár-tanácsa kedden nyolchó-
napi börtönre itélte Szőnyi Mária 
deszki pincérnőt, aki Makón október 
közepén egy cigánylegény segítségé-
vel kifosztotta a vele együtt mnlató 
Tamási András gazdát Bűntársát a 
mult héten vonta felelősségre a bíró-
ság és nyolchavi börtönt szabott ki a 
cigányra is. Szőnyi Mária az Ítélet-
ben megnyugodott, igy az jogerős. 

— Fürészporral akarták megaka-
dályozni a gumidefektet. Hódmező-
vásárhelyről jelentik: A vásárhelyi 
rendőrség pár nappal ezelőtt oWan 
éílesitést kapott, hogy az egyik 
szállodában apró kis zacskókban 
rörészport csomagolnak, amelyet 1 
pengő 60 filléres árban adnak el. 
Megelőzőleg használati utasítások-
kal szórták tele a várost és várták! 
a vásárlókat. A használati utasítás 
szerint egy olyan találmányról van 
sió, amely a gumidefektet ugy az 
autóknál, mint a motorkerékpárok-
nál és bicikliknél megelőzi. Termé-
szetes, hogy a társaság meglehetős 
számmal kapta a vendégeket, míg-
nem a rendőrség a további árusí-
tásnak véget vetett, mert megálla-
pítást nyert, hogy a szer, amit ad-
nak, egyáltalában nem alkalmas a 
gumidefektek' megakadályozására. 
Értéktelen vizes fürészpor, amiért 
kár egy fillért is elkölteni. A rend-
őrség most igyekszik megállapíta-
ni, hogy a »feltalálók« nem csalási 
szándékkal árulták-e a »Her]niIes-
nek« elnevezett fürészporral telt 
zacskókat 

— Szeged z*. kfr. váró* Árverési 
Csarnoka 1943 november 20. éa 21-én 
délután fél 4 órakor hivatalos helyi-
ségében árverést tart, mely alkalom-
mal az összes szegedi zálogházaknál 
1942 szeptember végéig lejárt és nem 
rendezett tételek kerülnek árverésre, 
és pedig első nap ékszerek, másnap 
ingóságok. Magánosok megbízásai! 
legkésőbb 21-ig fogadja el az intézet 
A beadott tárgyak az Árverési Csar-
nokban naponkint fél 4-től 6-ig díjtala-
nul megtekinthetők. Ez alkalommal 
bútorok is kerülnek árverésre, lgaz-

TŐZSDE 
Budapesti értéktőzsdezárlat Moz-

galmas üzlet keretében szilárd irány-
zattal nyitott a tőzsde. A magánkö-
zönség élénkebben kapcsolódott bele 
a vásárlásokba, úgyhogy a részvé-
nyek a megnövekedett kereslet hatása 
alatt emelkedő áron találtak elhelye-
zést. Az űzletidö folyamán Kőszénben, 
Rimában és Magyar Cukorban három 
százalékig menő órjavnlások történ-
tek. Később a magas árjegyzések ha-
tása alatt kisebb áru jelentkezeti, ami 
az árnivót kissé visszaszorította. Az 
árukínálat hatása alatt csak a Bauxit 
és a Salgó részvény zárult valamivel 
alacsonyabban. A tőzsde végered-
ményben igy is barátságos irányzattal 
zárult. * 

Zürichi devizazárlat, Párls 9 62 fél, 
London 17.31 egynegyed. Milánó 22.66 
egvncgved, Newvork 431 , Amszter-
dam 229.50. Berlin 172.55, Szófia 5.37 tél, 
Bukarest 2.37 fél. 

A Maeyar Nemzrií Bank valnfaár-
lolyumai. Szlovák kor 11 45—11.75, lei 

Z E N E 

Országos érdeklődés 
a filharmonikusok vasárnapi 

hangversenye iránt 
Országos érdeklődés jegyében ve« 

részt a szegedi filharmonikus zenekar 
a »legjobb vidéki zenekar* pályáza-
tán vasárnap délelőtt. Az előzetes mű-
sorban hirdetett november 29-ike he-
lyett 22-én, vasárnap délelőtt rende-
zik meg a nagyszabásúnak és rendkí-
vül érdekesnek ígérkező hangversenyt, 
amelyen megjelenik a kultuszminisz-
térium kiküldőttje, valamint a fővá-
rosi sajtó többi kiváló zeneszakirója. 
Hogy mennyire országos jellegű a va-
sárnapi hangverseny, az is bizonyítja, 
hogy a budapesti sajtó élénken és el-
ismerően foglalkozik a szegedi fii-
harmónikusok munkájával, kiemelve, 
hogy az ország második városának ze-
neélete egyre inkább fellendül és mind" 
inkább méltóvá lesz Szeged kultur-
igényeihez. 

A M a g y a r Nemze t vasirnapt 
számában például Gaál Endre, a ki-
váló zeneesztéta ir a Szegedi Filhar-
"mónikus Egyesület munkásságáról éa 
a most induló zeneidény programjá-

I ról. A fővárosi lap kritikusa kiemeli 
'cikkében, hogy Szegeden ezúttal ját-
szanak majd elsőizben Beethoven-
ciklust, a legnagyobb német zeneköltő 
páratlan szimfóniáit, amelyek közút 
már a IIL-at, az >Eroica*-t az első 
hangverseny alkalmával hallottuk. A 
VII. szimfóniát pedig nem kisebb 
mestej-, mint a világhirü "Willem Meu-
gelberg vezényli Szegeden. 

Természetes tehát, hogy rendkívül! 
érdeklődés mutatkozik a filharmóni-
kusok művészien összeállított hang-
versenyszezonja iránt. A bérletek so-
ha ilyen nagy számban még nem kel-
tek et, ngyszólván alig maradt hely 
a bangversenytermül szolgáló szín-
házban béreletlenül. A vasárnapi, 

|22-iki versenykoncertre is elővételbe" 
'csaknem teljes számban elkeltek már 
a jegyek, ami igazolja, hogy mennyi-
re szereti Szeged közönsége zeneka-
rát ás milyen őszintén kivánja a si-
kert a filharmónikusoknak ezen az o** 
szagos pályázaton. 

"A süllyesztett zenekar akusztika* 
hátrányát is megoldják vasárnapig, 
már csaknem teljesen elkészült a ze-
nekar dobogószerü borítása, amely 
nagy mértékben növeli majd a hang-
verseny akusztikai hatását. Mindért 
megtörtént tehát ahhoz, hogy vasár-
nap őszinte, nagy siker jegyében foly-
jék le a kultuszminisztérium pályáza-
tán való részvétel. A hangverseny 
műsora is nagyvonalú és igaz zenei 
élvezetet, igér: előadásra kerül Bee-
thoven egyik leggrandiózusabb mun-
kája, az V. vagy >Sors«-szimfón!n, 
ezenfelül két Liszt-mű: a iHaláltáuc* 
és a prelüdök szerepelnek a műsoron, 
végül Kodály utolérhetetlen szépségű 
íGalántai táncok* eimfi müve. A hang-
verseny szólistája T.ászlóffy Mar-
git. a zeneművészeti főiskola kitfin", 
fiatal tanára. A siker biztositéka már 
előre is az, hogy a zenekart e z ú t t a l 

Friesav Ferenc, a nagytehclségü kar-, 
nagv tartja kezében. 

Bizonyosra Tehető, hogv vásárnál* 
a szegedi zenekedvelő publikum nag* 
és élvezetes zenei esemény tanul* 
lesz. Egyúttal remélhető, hogy ez 
hangverseny országos sikert fog bof 
ni a szegedi filharmónikusoknak. 


