
• Kiváló tenyéanáUatanyag lesz 
•a idei BMőgazdMági kiállításon. A 
tenyészáilatkiállitási csoportban már 
lejárt a jelentkezési határidő és a 
rendezőbizottság a bejelentések anya-
gából megállapította, bogy az ezévi 
kiállításra [elhozandó tenyészállatok 
száma nemcsak eléri, hanem egyes I 
csoportokban meg is baladja a mult | 
évi csúcseredményt A résztvételre J 
most már nagyobb számban jelentet-
tek be tenyészállatokat a visszacsa-
tolt területekről is. A budapesti te-
nyészállatkiállitás fontos eszközévé 
váiik a háborús termelési csatának, 
mert évtizedek óta az egyre jobb mi-
nőségű, nagyobb termelőképességü 
állatok tenyésztésére serkenti a ma-
gyár gazdákat s természetes, hogy a 
törzskönyvelés segítségével a válo-
gatott állatállomány egyedei nagyobb 
gazdasági értéket képviselnek s ezért 
keresettebbek is. A tenyészállatvásár-
ral kapcsolatos bírálaton és díjazá-
son csakis törzskönyvelt állatok ve-
hetnek részt, amelyeknél a jó fajta-
jelleg és egészséges szervezet mellett 
elsősorban a termelőképességet része-
sitik figyelemben. A fokozott terme-
lőképességü állatállomány joBban biz-
tosítja a kózellátást, a zavartalan 
közellátás pedig egyben a legbizto-
sabb honvédelem is. 

— Kerékpártol vajukat fogott el a 
rendőrség. A detektívek két kerékpár-
tolvajt fogtak el a napokban, Lukács 
József 30 éves szegedi alkalmi nap-
számos és Fehér István 24 éves sütő-
tanonc személyében. A két fiatalem-
berre rábizonyult, hogy az utóbbi he-
tekben Szegeden különböző helyekről 
négy kerékpárt loptak, Prónafalván 
pedig egyet Fehér István ezeken a 
lopásokon kivül azt is beismerte, 
hogy Kiskunhalason, ahol rövid ideig 
egy pékmesternél szolgált, szolgálat-
adóját is meglopta, 70 pengőt tartal-
mazó tárcával lépett meg munkahe-
lyéről. A rendőrség a két tolvajt átkí-
sértette az ügyészség fogházába. 

— Üzenet Oroszországból. Duda 

János honvéd a 223/62. számú tá-

bori postáról a Délmagyarország 

utján üzeni családjának, feleségé-

nek és kisleányának, hogy a sza-

badságról szerencsésen kiért, nincs 

semmi baja, egészséges, pénzt küld, 

nehezen vár ja itthonról a levelet 

— Ugyancsak a 223/62. számti tá-

bori postáról Filep János honvéd 

üdvözli a Délmagyarország utján 

oealádját ée összes hozzátartozóit s 

azt kéri, hogy minél sűrűbben írja-

nak. 

— Letartóztatott esaiá. Sfcber Má-
tyás Széchenyi-téri optikus feljelentést 
tett a rendőrségen Wagner Gyula 37 
éves szobafestősegéd ellen sikkasztás 
cimén, mert egy általa elküldött szem-
üveg áréból 10 pengőt jogtalanul meg-
tartott Wagner Gyulát őrizetbe vet-
•ék, majd átkísérték az ügyészségre, 
ahol előzetes letartóztatásba helyez-
ték, 

— Egyhónapi fogházra ítéltek egy 
iagymakertészt, mert meg akarta vesz-
tegetni a csendőrt Paskesz Lipót 51 
ráres makói hagymakertésznek a mult 
nyáron egy kis baja támadt a hatósá-
gokkal. A csendőrök rájöttek, hgoy 
nem bélyegezte fel szabályszerűen 
agy haszonbérlett szerződését^ A bé-
lyeghiány miatt a csendőrök a szer-
ződést elkobozták megleletezés végett 
Ekkor Paskesz eLküldötte Ragályi Jó-
zsef mezőőrt a csendőrőrsre és 50 
pengőt adott neki át azzal, hogy ez-
zel a pénzzel vesztegesse meg a csend-
őröket és szerezze vissza a szerző-
dést. Hatósági közeg megvesztegetés* 
cimén indult el ellene eljárás és a 
szegedi törvényszék hivatali vesztege-
tés kísérletében bűnösnek mondva ki, 
a szombati főtárgyaláson egyhónapi 
fogházra és egyévi hivatalvesztésre 
itélte. 

— A szervezett munkásság közli, 
nogy folyó hó 3t-én délután fél 5 óra-
kor a Munkásothonban (Hétvezér-n. 9), 
a költő születésének 120. évfordulójá-
ra Petőfi emlékünnepélyt rendez. A 
műsoros előadásra a műsor ára 50 
fillér, ami belépőjegyül szolgál. 

A magyar közigazgatás 

megujulása 
Dr. Mártonffy Károly' egyetemi 

tanár előadása 

_ Megköszönte u Ítéletet, Vargí 
Jánosné 36 éves és Uniezky Nesz-' 
tor 63 éves szentmihálykörtvélFesi 
napszámosok, akik munkavál lalás 
céljából jöttek Csanádmegy éhe, a 

, megállapitott maximál is áron fe-
(A Dclmagyarorszáfj munkatársé- ' H n v á s á r o i t a k tengeri és árpát Tót-

tól) A mcgujuló magyar közigaz-, komlóson továbbadás céljából, 
gatás problémáiról tartott páratla-1 Varga Jánosné 150 kiló szemes ten-
nul érdekes és rendkívül tannlsá- g e r i t 180 pengőért, Ilniczky Neszr 

gos előadást szombaton este dr. 

Mártonffy Káro ly egyetemi tanár, 

miniszteri osztályfőnök az Egyete-

met és Főiskolát Végzett Nők Szö-

vetségében. A Horthy Miklós-tudo-

mányegyetem Szukováthy-téri au-

ditórium maximumát tjsaknem 

megtöltötték az előadás iránt ér-

deklődők, akiknek sorában ott lát-

tuk dr. Tukats Sándor főispánt, dr. 

tor pedig 30 ki ló árpát és 20 kiló 

szemes tqpgerit 50 pengőért vett 

meg. Dr. U jváry István törvény 

széki egyesbiró Varga Jánosnét 300 

pengő, Uniezky Nesztort 200 pengő 

pénzbüntetésre itélte. Az itclet jog 

erős. Az ítélet kihirdetése után Il-

niczky Nesztor az Ítéletet megkö-

szönte. 
Hamistanuzásért börtönre ítéltek 

Katona István tanácsnokot, dr. két testvért, Ifj. Székely-Tóth Lajos 

Batizfalvy János egyetemi tanárt 27 éves és Szókely-Tóth Sándor 24 

cs másokat. jéves szentesi iparossegédek a szentesi 

Az előadás előtt dr. Schmidt járásbíróság előtt a mult év áprilisá-

Heuriknó elnöknő köszöntötte az ^ ^ ^ V S ^ S 
illusztris előadót, nkinek nagy tu 

dományos érdemelt méltatva rámu-

tatott azok nagy gyakorlati jelen 

vényszék Molnár-tanácsa szombaton 
tartott az ügyben főtárgyalást és bű-
nösnek mondotta ki a két fivért ha 

tőségére. Ezután dr. Mártonffy Ká- mistanuzás bűntettében. Ifj. Székely-

roly a hallgatóság lelkes tapsaitól Tóth Lajos 10 hónapi, fivére pedig 

kisérve lépett az előadói emel-

vényre. 

Bevezetésül az előadé társasuta- '< 
sásra vitte magival hallgatóit a bü-
rokrácia csodavilágába. Klasszikus 

példák derütkeltő sorát mesélte el 

az egyes nemzetek közigazgatásé 

nak történetéből, annak bizonyítá-

sára, hogy a hivatal i élet kinövései 

minden országban fellelhetők. 

Megemlítette a jogszabályrendo 

zés leggrandióznsabb példáját, az 

egyházjogi kodifikációt, amelynek 

megalkotásában herceerprimásunk-

nak, dr. Serédi Juszt inián bíboros-

nak oly sok része van. A hazai pél-

dák ismeretése után rátért a racio-

nalizálási bizottság munkásságá-

nak ismertetésére, kiemelve, Ma-

gyary Zoltán kormánybiztos érde-

meit az alapvető munkálatok terén. 

Ezután részletesen tárgyalta és 

grafikonokkal szemléltetően il-

lusztrálta a közigazgatási szerve-

zés, az ügyintézés, eljárás, a jogsza-

bályok rendezése és a köztisztvise-

lői továbbképzés terén végzett mun-

kálatokat. Hangsúlyozta, hogy a 

racionalizálás nem a fizetéscsök-

kentés és nem létszámapasztás. 

hanem a munka legjobb feltételei-

nek megteremtésével a hivatalos-

kodás megkönnyítése, egyszerűbbé 

tétele. Célja? a közönség minél 

gyorsabb, jobb és gazdaságosabb 

kiszolgálása. A tudományosan 

megalapozott racionalizálási moz-

galom módszeresen, a tudomány 

eszközoivel dolgozva az egész köz-

igazgatási berendezés megnjitását 

tűzte ki Céljául és az eddig elért 

részeredményeket az átfogó reform 

fogja követni. 

—OO®— 

— Ujabb éjszakai betörés. Zádor 
Jenő motorszerelő Alsótiszapart 7. sz. 
alatti lakos bejelentette a rendőrsé-
gen, bogy az elmuit éjszaka ismeret-
len tettes felfeszitette az ^éléskamrá-
ja ajtaját és lopni akart, Munkájában 
azonban alighanem megzavarták, mert 
az összeszedett holmit otthagyta és 
mindössze az előszobából vitt el egy 
asztalteritőt. A nyomozás megindult. 

_ A MIEFHOB Starker János hang-
versenyét ma, 5 órakor a kistemplom-
ban tartja meg. 485 

— Magyar nótaest a honvédcsalá-
dok javára. Február 1-én este fél 8 
órai kezdettel a Hági-étteremben Mind 
szenti István rádióénekes felléptével 
magyar nótaest lesz a Fflméltóságu 
Asszony segélyakciójára Az énekszá-

|mokat Boldizsár Kálmán cicánvzene-
kara kis éri. 

hathónapi börtönt kapott. Mindkét 
vádlott fellebbezést jelentett be az ité-
iet ellen. 

S Z I N H Á I 
A színházi iroda közleménye 

H E T I M Ű S O R : 

Vasárnap délután: Donna Diana. 
(Mérsékelt helyárak.) 

Vasárnap este: Mágnás Miska. 
Hétfőn este: Mágnás Miska (A had-

bavonultak fel segélyezésére). 
Kedden délután: 'Kata-Kitty-Katinka 

(Mérsékelt helyárak). 
* Kedden este: Ahogy tetszik. 

Szerdán este: Ártatlan vagyok. (I. 
és II. bemutató bérlet). 

Csütörtökön este: Ártatlan vagyok 
(A-bérlet). 

Pénteken este: Ártatlan vagyok 
(Tisztviselői bérlet). 

Szombaton délután: Első irodalmi 
matiné. 

Szombaton este: Ártatlan vagyok. 
Vasárnap délután: Szibill (Mérsé-

kelt helyárak). 
Vasárnap este: Ártatlan vagyok. 

—oOo— 

Ma két előadást tart a szinház. 

Délután 8 órakora T>onna Diana 

cimü zenés v'gíáték van műsoron. 

Ma este a tegnap nagy sikerrel 

bemutatott Mágnás Miska kerfll 

előadásra, a tegnapi bemutató pom-

pás szereposztásában. Jegyekről 

ajánlatos előre gondoskodni. 

Hétfőn este ünnepi előadás kere-

téhen kerül színre a Mágnás Miska 

CITJJŰ operett. Az előadás teljes be-

vJMét a hadhavonultak hozzátar-

tozóinak felsegélyezésére forditja 

a szinház igazgatósága. Hazafias 

kötelességet is teljesít az, ak) részt-

vesz ezen az előadáson. Rendes 

helyárak. 

Kedden hét előadás délután a 

Kata-Kitty-Katinka kerül előadás-

ra mérsékelt, helyárakkal. 

Kedden este: Ahogy tetszik. Ren-

des helyárak. 

Szerdától kezdve az Ártatlan va-

gyok cimü bohózat kerül szinre. 

amely egész héten műsoron marad. 

Szombaton délután tart ja meg a 

szinház igazgatósága a január 24-re 

hirdetett irodalmi matinét. A va-

sárnap délelőttre váltott jegyek 

természetesen erre az előadásra ér-

vényesek, Jegyeket a pénztárnál 

tr.ár lehet kapni. 

Szombaton este: Ártatlan va-

gyok. 

Z E N E 
A k o e n c e d k sz i n t jOn i a 

Ünnepi hangversenyre készülnek a 
szegedi filharmonikusok. Február 2-áu. 
kedden kerül sor az idei zenei szem-
pontból igen nívós évad legkiemelke-
dőbb eseményére, Beethoven Üt. szim-
fóniájának előadására. A IX. szimfó-
nia (D-moll) a Beethoven-ciklus koro-
nája. Ennek a csodálatosan szép mii-
nek tervezgetéséhez már 1817-ben hoz-
záfogott a Mesterek Mestere, de iga-
zában csak 1822-ben kezdett el dol-
gozni rajta. Először 1824 május 7-én 
került előadásra s a kortársak fel-
jegyzései szerint nagy külső sikert 
aratott. De ez nem annyira a műnek 
szólott, hanem a híres süket ember-
nek — Beethoven ekkor már telicsen 
süket volt s szerencsétlen, de zenetör-
téneti szempontból talán inkább sze-
rencsésnek mondható baja végkép el-
zárta őt a külvilágtól s szinte arra 
kényszeritette, hogy esak befelé pil-
lantson, zseniális lelkének áldott me-
lyére —, aki megelőzte korát s ezért 
nem értették meg nagy szellemének 
csodálatos alkotásait... 

A TX szimfóniához olyan zenekari 
irt elő Beethoven, amilyet egyetlen 
szerzeményéhez sem. Az első tétel-
hez két fuvolát, két oboát, két klari 
nétet, két fagottot, négy kürtöt, két 
trómbitát. két üstdobot, a vonósokon 
k ívü l . . . A második tétethen az em-
iitett hangszerekhez még három har-
sona csatlakozik, a harmadik tétet-
ben ugyanaz a zenekar, mint az, első 
ben, a negvedikhen viszont a három 
harsonán kivül még kis fuvolát • és 
kontrafagottot is előirt a nagy mes-
ter s az ütőhangszerek csoportját i s . 
kiegészítette a triangulummal, éintf-
nyérral és nagvdobbal. FJ tétéiben 
teljesedik 'ki Beethoven művészet: 
még a nagv zenekar sem elég neW. 
hogy vele legbenső érzelmeit, gondo-
latait kifejezze, a hangok legtökéle-
tesebbjére. az emberi hangra v« m 
szüksége. A zenekor mellett magán-
négvest és négyszólamú vegyeskat* 
alkalmaz. 

A kitűnő filharmónikus zenek'a* 
mellett tehát nagv szerep jnt az ének-
karnak is Az énekkar szerepeltetés** 
re kitűnő megoldást találtak: nem ke-
vesebb. mint 100 taggal jön le a •Bu-
dapesti Kórus*, amelyet a nagyszert! 
muzsikns: B á r d o s Lajos vezényel. 
A száztagú budapesti énekkar szerep-
lése felejthet etlen élménynek Ígérke-
zik s olyan eseménvnek. amelyre min-
den tíz esztendőben adódhat csupán 
alkalom. Tudomásunk szerint vidék! 
városban az utóbbi évtized alatt egv-
szer sem került szinre Beethoven TT 
szimfóniája, csupán Szegeden adták 
elő ugyancsak Fricsay Ferenc 1P1VP« 
agilitása és művészi törekvése ered-
ményeképpen utoljára 1937-ben. A 
szimfónia hatalmas épitménve ezúttal 
Is a fiatal, de nagvszprii kvalitások-
kal rendelkező karnaffv vállain nyug-
szik s Szeged zenekedvelő közönsége 
éppen ezért nagv érdeklődéssel te-
kint a zenei élménynek ígérkező hang-
versenv elé. 

A IX. szimfónia szóló-énekesei is 
a legkitűnőbb művészemberek: R á s-
k a y Gizella, S o l v m n s s y Marcit. 
L i t a s s y László és K e r t é s z La-
ios éneklik a magánrészeket. A kitű-
nő énekkar B e e t h o v e n dallamai-
nak megszólaltatása mellett K o d á l v 
legszebb műveinek előadását is vál-
lalta. igy a Te Deum és a ».Tézus és 
a kufárok*, a magyar zeneköltő ze-
nekari miiveinek legnagvszerűbhike 
kerül még előadásra a keddi hangver-
senven. A Kodály-műveket B á r d o • 
Lajos, a magvar néni és egyházi ze-
ne uftörő vezéralakja vezényli. 

A keddi hangverseny iránt rendkí-
vül nagv érdeklődés nyilvánul meg, 
ami természetes is. hiszen ilyen iga-
zán művészt színvonalú és ennvire 
nTgvszabásu zenei eseménvre legfel-
jebb eevszer egv évtizedben nyílik 

.kalom Szegeden 

« 


