
— Hirtelen halál. A rendőrségen . _ Ráez Imre cipőkereskedő m«g-
<zerdán délben bejelentették, hogy j kezdte börtönbüntetésének kitöltését. 
Kardos Ilona 72 éves Bokor-utca 10. j Megírtuk, hogy Rácz Imre, Kölcsey-ut-
tzám alatti lakos délelőtt az udvarban 
összeesett és meghalt A rendőrorvos 
megállapította, hogy a halált szívszél-
hűdés okozta. Minthogy erőszakos ha-
lál gyanúja nem forog fenn, a teme-
lési engedélyt megadta. 

— Átszöktek a határon. A törvény-
szék U n g vá ry-tanácsa szerdán tár-
gyalta Sz l a m c s i k Pál 40 eves, 
5 r e g n s s János 27 éves és K 1 n -
c s o v s z k y István 22 é.ves nagylaki 
földművesek tiltott határátlépési ügyét. 
'A három férfi ez év október elején és 
közepén Mezőhegyesnél kétizben is át-
szökött a határon. Fejenkint 15 napi 
fogházra ítélte őket a biróság, a bün-
tetést azonban az előzetes letartózta-
tásban töltött idővel kitöltöttnek vette 
Az ügyész ítélethirdetés ntftn bejelen-
tette. hogy mindhárom elitéit ellen jö-
vedéki kihágás cimén is folyik az el-
járás, mert beigazolódott, hogy szódát 
csempésztek, Tgy azután nem kerültek 
szabadlábra, hanem a további eljárás 
lefolytatása céljából mindhárom esem-
oészt átadták az ügyészségnek. 

— Janik vendéelőben ma flekken 
és vareahéles 

— Pgvévi börtönt kapott a gépszit-
tolvaj. Meleg Gyula földeáki fodrász-
segédet, a T,ippai-fé!e fürésztelep betö 
rőjét az 1600 pengő érlékü gépsz.ij el-
lopásáért szerdán vonta felelősségre 
dr. Kozma Endre egyeshlró. A beis-
merésben levő vádlottat a bíró egyévi 
börtönre Ítélte. Tóth Jenő cipészmes- \ 
ter pedig, aki 200 pengőért megvásá-
rolta a lopott gépszijat. orgazdaság ci-
mén 3 hónapi fogházbüntetést kapott. 
Mindkét büntetés jogerős. 

— Az alsótanyai Vörösbereszt gyűj-
tése. Az alsótanyai Vöröskereszthez 
a következő adományok érkeztek: Ka-
tona Alajos 1 párna, 1 huzat. Fodor 
Gergely 4 pengő. özv. Frank Istvánné 
t csomag toll, Goda Lajos 3 pengő, 
Magda Mihály 1 pengő, Papp János 1 
törülköző, ördögh János 1 párna, 1 
huzat, Rózsi Antal 5 pengő, ifj. Pap-
lógó Imre 1' párna 1 huzat. Nógrádi 

• István 3 pengő, Farkas Antal 1 pár-
na, 1 huzat, Farkas Imre 1 csomag 
toll, Bata János f csomag toll, Pap-
lógó József 1 párna, t huzat. Meló 
Károlyné. 1 párna, 1 pár zokni, özv. 
Bite Gyöngyné 1 párna, Tóth Nándor 
4 pengő. Csiszár József 2 pengő, Pin-
tér János 5 pengő. Klopstein .Tózsefné 

1 párna. Molnár Ferencné 1 párna, 
Csonka Istvánné 1 párna, 1 huzat, özv. 
Papp Antalné t párna, f huzat, Bálint 
Istvánné 1' párnahuzat, fél kg gyapjú, 
Kiri Vince 2 párna, 2 huzat, Hódi Pál 
2 párna, Kiss József 1 párna, 1 hu-
zat, Dobó János 1 párna, 1 huzat. 3 

cai cipészmester és cipőkereskedőt, akit 
ái drágítás cimén a tavasszal egyizben 
már elitélt a szegedi törvényszék, 
ujabb árdrágitás és hamistanuzásra 
való rábírás cimén ismét letartóztat-
ták- Az ügyészség szerdán ugy intéz-
kedett, hogy Rácznak azonnal megkell 
kezdenie börtönbüntetése letöltését és 
az ujabb bűncselekményekért kirovan-
dó büntetést ettől függetlenül fogja le-
ülni. Ezek szerint tehát mostani fog-
házba utalása sem előzetes letartózta-
tásnak sem vizsgálati fogságnak nem 
számit. 

— Elitélt almatolvaj. Fogas Mária 
31 éves szegedi lakos a mult év szep-
tember 13-áról 11-ére virradó éjjel le-
szedte Tápai Endre szatymazi kertjé-
ből az almákat. Akkor érték tetten 
amikor a 60 pengő értékű almát zsák-
ba rakva el akarta szállitani. Dr. Koz-
ma Endre egyesbirö szerdán jogerősen 
40 pengő pénzbüntetésre Ítélte az al-
matolvajt. 

— A kisfiú vizbefulásáírt megbün-
tették az apját. Gulácsi Sándor 60 éves 
makói pásztorember 6 éves kisfia li-
balegeltetés közben a Marosba fulladt. 
Gondatlanságból okozott emberölés 
vétsége elmén vonta most kérdőre az 
apát a törvényszék üngváry-tanácsa 
és 3 hónapi fogházra Ítélte, az enyhítő 
körülményekre való tekintettel azon-
ban az Ítélet végrehajtását 3 évi pró-
h-aiitőrp tolfü<T,,e«ztette. 

SZINHÁ1 

TŐZSDE 
Budapesti értékfőzsdczárlat. Szi-

lárd irányzattal nyitott a szerdai tőzs-
de Az első kötések lényegesen maga-
sabb árakon jöttek létre a tegnapiak-
nál. A tőzsdeidő folyamán a kínálat 
megélénkült. A vételi érdeklődés meg-
szűnt és az irányzat lanyhulásra Kaj-
lott. Zárlatig a kezdeti árnyereségek 
elvesztek és végeredményben a legtöbb 
részvénynél ielentékenv 'árveszteség 
mutatkozott. 

Zürichi de viza zárlat. Páris 9.62 fél. 
London 17.3! egynegyed. Milánó 226K 
egvnegved. Newyork 431 Amszter-
dam 229.50. Berlin 172.55. Szófia 5.37 fél 
Bukarest 2.37 fél. 

A Macyar Nemzeti Bank valutaár-
folyamai. Szlovák kor 1145-1178. lei 
195—205. Ilra 17.40-1790. svájci fr. 
79 60- 30 60 svéd kor 31 70-8170 

Csikágói terménytözsdezárlat. Búza 
alig tartott. Dec. 124 ötnyolcad, máj. 
12T7 hétnyolcad—128, jul. 128 három-
nyolcad. Tengeri alig tartott. Dec. 82 
ötnyolcad, máj. 87.75, jul. 89 három-
nyolcad. Rozs tartott. Dec. 61 egy-

K Ü ? n y o l c a d , máj. 67 ötnyolcad, jul. 69.75. 
A budapesti terménytőzsdén cse-llóm Tmre 1 lepedő és 2 pengő. Szé-

nái Ferenc 2 pengő, Kiss Ferencné 1 
párna, 1 huzat, Bate József 1 sál, 1 
sapka, 1' szőrme, Papp Mihályné 4 
pengő, özv. Kovács Jánosné 70 fillér, 
Csiszár Lajos 6 pengő, Fülöp Pólnél 
pengő, Jójárt Imre 4 pengő, Márki 
Péter 1 pengő, Magda István t törül-
köző és 2 pengő, Szabó Ferenc 2 pen-
gő, Fodor Pál 5 pengő. Pintér Imre 4 
pengő. Tanács Béla 2 pengő. Tanács 
Ferenc 1 pengő. Huszár István 2 
pengő, özv. Tanács Istvánná 1 párna. 
1 huzat. 2 pengő. Tóth Sándorné 3 
nengő. Rózsa József 2 pengő. Börcsök 
Károly 1 pengő. Börcsök Pálné 1 pár-
na. 1 huzat. 2 pengő. Börcsök' János 1 
csomag toll, Böresöic Tmréné 1 pen-
gő, Horváth József 5 pengő. Az ado-
mányok közlését folytatjük. 

— Szeged 8z. kir. városi Árverési 
Bsarnoka 1942 november 20. és 21-én 
délután fél 4 órakor hivatalos helyi-
ségében árverést tart. mely alkalom-
mal nz összes szegedi zálogházaknál 
1942 szeptember végéig lejárt és nem 
rendezett tételek kerülnek árverésre, 
és pedig első nap ékszerek, másnap 
ingóságok. Magánosok megbízásait 
legkésőbb 21-ig fogadja el az intézet. 
A beadott tárgvak az Árverési Csar-
nokban naponkint fél 4-től 6-ig díjtala-
nul megtekinthetők. Ez alkalommal 
bútorok is kerülnek árverésre. Igaz-
gatóság. 

kély forgalom mellett az árak válto-
zatlanok. 

Szeged sz. kir. város közellátási 
hivatala 

3091—1942. k. é. sz. 

H i r d e t m é n y 
Folyó hó 21-től folyó hó 30-ig ter-

jedő időre a 42-es zsirjegy kertll be-
váltásra és pedig szelvényenkint 10 
dkg zsir, vagy háj, vagy 12 dkg ol-
vasztani való zsirszalonna. 

Szeged. 1942. november 13. 
Polgármester. 

Szeged sz. Idr. város polgármesterétől 
57035—1942. sz. E. 

Hirdetés 
Szabadka város polgármestere a 

Délvidék felszabadulásával visszatért 
szomszédos törvényhatóság területeire 
vezető közutak azonnali helyreállítá-
sa érddkéből 1942. évi november hó 
26-án helyszíni tárgyalást rendelt el 
és erre ugy a város hatóságát, mint 
az érdekelteket meghívta. Gyülekezés: 
Atokháza kap. szomszédságában a Kö-
röspatak átszelési pontjától a ielzett 
napon délelőtt 10 órakor. 

Szeged, 19-12, évi november hó 15-én 
Dg. Pálfy József polgármester. 

= Luxemburg grófja. ( F e l ú j í -
tás.) A háborúk előtti vidám, gond-
talan kor kedves melódiáit, tarka bo-
hóságait farsangolta a szinház tehet-
séges operett társulata a Luxemburg 
grófja felújításában. Á jól ismert Le-
hár-muzsika, mint kellemes emlék, ma 
JS élményszerűen, jólesően hatott a ki-
tűnő karmester, T. T ö r ö k Emil zene-
karának intonálásában. Á jó öreg szö-
vegkönyv még ma is előtűnő színeit 
I h á s z Aladár rendezői munkája va-
rázsolta igazi nagyoperetthez illő gon-
dossággal frissé, fiatalossá. A béke-
beli hangulatot fokozta R a d n ó t h y 
Éva grane primadonnai megjelenése, 
kulturált, kellemesen csengő hangja, 
dekoratív, mértéktartó játéka és 
mindahány káprázatos toalettje. Színé, 
szí egyénisége megköveteli a nagyo^e-
retti külsőségeket; változatos ruhák-
kal, szőrmékkel, selymekkel hatásosan 
tudja kifejteni mindazt a ragyogást, 
amelyet ez a nrüfaj megkövetel. Méltó 
partnere volt a mindig vidám, villogó 
fogsora M a d a r á s z László. Ottho-
nos színpadi mozgásával, tömörnek 
ható zárt gesztusaival eltalálta most 
is azt a mértéket, amely a bonviváni 
alakítást szimpatikussá "teszi. S o 1 y-
m o s s y Imre, ez a fregoli-tehetségü : 
karakterszínész, az öreg herceg komi- í 
kns szerepét gondosan kidolgozta sí 
nem lépte tul a szerepkör könnyű sí-j 
kereket kínáló határait. A mulattatást | 
H a r c z o s Irén ízléses alakítása és 
Károlyi Vilmos ugra-bugrálása fo-
kozta. — Kellemes meglepetést jelentett 
az operett első felvonásának dekorá-
ciója. A párisi festőmütermet G á b o r 
Jenő szegedi festőművész érdekes és 
színes párisi kompozíciói és tájképei 
díszítették. Az első lépés ez, amikor a 
szinház s a képzőművészet Szegeden 
összeköttetést keres, örömmel látjuk, 
hogy a kísérlet beválik s sok olyan 
szcenikai hiány tűnik el ezáltal, ami 
vidéki, de fővárosi színpadokon is 
mindeddig stilusrontó volt a legjobban 
rendezett előadásokon is. A közön-
ség szívesen fogadta a jól sikerült fel-
újítást s láthatólag szívből őrült a 
dallamos muzsikának, az épkézláb szö-
vegnek, ami a mai gyárilag készített 
operettek után valóban űditőleg hat 
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A színházi iroda hírei: 
Ma délután bemutató elö&dáa. Ma, 

csütörtök délután kivételesen bemuta-
tót tart a szinház, apiikor is Nagyajtay 
György, az Uj Magyar Szinház tagjá-
nak felléptével a Viharos szerelem ci-
mü nagysikerű, bő humoros, zenés bo-
hózat kerül színre mérsékelt hely-
árakkal. A vezető szerepeket Nagyaj-
tay Györgyön kívül Harczos Trén. Hor-
váth Mária, Nagy Anna, Károlyi Vil-
mos, Solymossy Imre, Besse Miklós és 
Szemethy Endre játszák. Az előadást 
csak felnőttek nézhetik meg. 

Csütörtök este Madarász László fel-
léptével a nagy sikerrel bemutatott 
Luxemburg grófjn cimü szép zenéjü 
Lebár-operett kerül előadásra >A<- és 
>Klasszikus<-bérletbem 

Nagy operaest. November 26-án, 
csütörtökön este operaestet tart a 
szinház. Puocini 4 felvonásos operája, 
a Bohémélet kerül előadásra bérlet-
szünetben. Az előadás szereplői: Pa-
taky Kálmán, dr. Palló Imre Kóréh 
Endre, Ráskay Gizella, Raffay Erzsi, 
Maleczky Oszkár és Uvés Sándor, a 
m. kir. Operaház tagjai Az előadást 
Fricsay Ferenc vezénvll Jegyek fel-
emelt helvárakkal már kaphatók a 
szinház pénztáránál. A helyárakból a 
szinház összes bérlői 29 százalékos 
kedvezményt kapnak. A nagy érdek-
lődésre való tekintettel jegyekről aján-
latos már előre gondoskodni. 

Összeállították a vasárnapi 
verseny-hangverseny bíráló-

bizottságát 
A szegedi filharmonikus Egyesület 

értesítést kapott, hogy a vasárnap 
megrendezendő filharmóniai koncertre, 
amellyel a szegedi filharmonikusok a 
legjobb vidéki zenekar címért pályáz-
nak, összeállították a zsűrit. A bíráló-
bizottság tagjai Y b l Ervin kultusz-
miniszteri osztályfőnök, R é k a y Nán-
dor az Operaház nyugalmazott fözene-
igazgatója, Vaszy Viktor, a kolozsvári 
Nemzeti Szinház főzeneigazgatója és 
R a j t e r Lajos, a" zeneművészeti főis-
kola tanára lesznek. A bírálóbizottság 
tagjai meghallgatják a vasárnap dél-
előtMl órakor kezdődő hangversen v». 
amelyen a szegedi zenekar két kőte-
lező művet, Liszt Les prehnies-ét és 
Beethoven ötödik szimfóniáját, ez'nkí-
vül mint szabadon választott műsor-
számot, Kodály Galántai táncok cin ';: 
kompozícióját Játsza. A bevezető elő 
adást dr. T ó t h Dénes, az ismer* nevfi 
zeneesztéta tartja. 

A szokásos ifjúsági hangverseny 
ezúttal nem hétfőn, hanem e héten, 
pénteken tartják teljes műsorra) a 
színházban. 
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BUDAPEST L 
5.40: Üzen az otthon. A Vöróske-

reszt bajtársi rádiószolgálata. 6.40: 
Ébresztő, torna, 7: Hirek, köziemé* 
nyek, reggeli zene. 10: Hirek. IO.ISJ 
Szórakoztató zene Hangfelvétel lt.ltb 
Nemzetköz} vizjelzősfcolgálal 1115: 
Schuster Etelka gordonkázik 11.40? 
Külföldi híradó. Felolvasás. 12: Ha-
rangszó. Fohász Himnusz. 12.10: Or-
szágos Postászenekar. Vezényel E/ör-
dögfa János. 1240: Hirek. 120: Időjel-
zés, vízállásjelentés. X.30: Honvédőink 
üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rá-
diószolgálata. 2: Farkas Jóska ci-
gányzenekara muzsikál. 2.30: Hirek. 
3: Árfolyamhirek, piaci árak. élelmi-
szerárak. 3.20: Szórakoztató zene, 4:1 
Lámpafényben Dr. Hankiss János 
előadása. 4.20: Hirek, német, román, 
szlovák és ruszin nyelven. 4.45: Idő-
jelzés, hirek. 5: Radics Gábor jazz-
együttese. 5.20: Juhtenyésztést rádió-
tanfolyam II I . rész. "A földművelés-
ügyi minisztérium rádióelőadássoro-
zata. 5.45: Kamarazene Schubert szü-
letésnapja alkalmából. Schubert: Pisz 
tráng ötös. Előadja Dohnánvi Ernő 
Waldbauer Imre, Országh Tivadar 
Kerpely Jenő és Schwalm Ferenc 6 
óra 25: Emlékezés gróf Zrínyi Miklós 
hadvezér-költő halálának évforduló-
ján. A Vitézi Rend Zrinvi csoporti* • 
nak műsora. 6.50: Hirek. 705: A Bu-
dapest Honvéd őrzászlóalj zenekar, 
vezényel Pongrácz Géza. 8: Anr rsen 
meséket mond Pápay Klára. 820: A 
sláger titka. Beszélgetés divato- ze-
neszerzőkkel. összeállította Dálnoky 
János. Közreműködik Karádv Katalin, 
Kelly Anna. Szabó Miklós, az Opera-
ház tagja és a Rádiózenekar. Vezé-
nvel Majorossy Aladár. 9.40: Hirek. 
10.10: Pertis Pali cigányzenekara mu-
zsikál a Vadászkürt-szállóból. .11: 
örökszép melódiák. 11.45: Hirek 

BUDAPEST IL 
8: Ponyvamüvészet. Dr. Pipics Zol-

tán előadása. 5.25: Szudy Nándorné 
zongorázik. Modern olasz müvek 5 
óra 50: Francia nyelvoktatás. Tartja 
dr. Makay Gusztáv. 6.20: Az Operaház 
november 17-i előadásának közvetíté-
se.. Hangfelvétel. Hegvek alján. Ze-
nedráma egy előjátékban és két fel-
vonásban. Szövegét Guimera nyomán 

113-Sö Deiüiearjraaii leieiaoia. 


