
— a társadalmi egyesületek reze-
tőinek figyelmébe. Jetentettük már,' 
hogy u idén is a leventék rendezik. 
meg március idusának ünnepségét,'. 
amely délelőtt 10 érakor a Hősök Ka-j 
pnja előtti téren fog lezajlani. A vá-
rosi leventeparancsnokság felkéri a 
társadalmi egyesületek vezetőit, hogy 
március 1-én déli 12 óráig a Somogyi-
ntea 24. szám alatti hivatalos helyi-
ségbon szíveskedjenek jelenteni, hogy 
hány taggal vesznek részt az ifjúság 
hazafias ünnepén. A jelentkező cso-
portok elhelyezéséről ugyanis a le-
renteparancsnokság gondoskodik. 

— Országszerte megkezdik a hulla-
dékgumi gyűjtését. A háború okozta 
nyersanyaghiány minden országot ar-
ra késztet, hogy a feldolgozható nyers-
anyaghulladékokat összegyűjtse és azt 
ismét a szükségletek kielégítésére for-
üitsa. A leventék már eddig is sok 
esetben bebizonyították, bogy a belső 
front katonáihoz hiven szünidőkor 
nagy lelkesedéssel és eredményesen 
működtek közre a nyersanyagellátás 
érdekében lebonyolított országos gyűj-
tési munkában. Ismeretes az olajcsata, 
a rongy, papírhulladékok gyűjtésének 
eredménye, amely mind a lerenteifju-
ság ötletességét és szorgalmát dicséri. 
Mint a Levente Hírközpont közli, a 
Ixrvewte Gazdasági Szövetkezések Köz-
pontja meghirdette a hulladékgumi or-
szágos gyűjtését, mégpedig verseny 
formájában. Községenkint gumihulla-
dék-gyüjtőnapokat rendeznek. A gyűj-
tési versenyben minden levent©egye-
sület indulhat A versenydijak összege 
az országos gyűjtés és a nyertes egye-
sületek által elért eredményhez igazo-
dik, az első dij azonban 3000 pengő-
nél kevesebb nem lehet Kitűznek ezen-
kívül második és harmadik és tiz vi-
gaszdíjat A versenyt 1943 augusztus 
M g kell lebonyolítani. A gyűjtés meg-
könnyítésére a városokat és községe-
ket kőrjetekre osztják be. A leventék 
csoportokban egy-egy oktató vezetésé-
vel végzik majd a gyűjtést. A hulla-
dékgumiért Vilöokiw! 40 fillért fizet-

m. 

. . Meghalt a »rózeáfc professzora. 
A németországi Sangerhntisen város-
kában élt Ewald Gnan tanár, aktnek a 
rózsa volt szenvedélye és tudománya 
egyben. Atven holdas rózsakertje vi-
lághírre tett szert hiszen ttt meg lehe-
tett találni a világon kitenyésztett Asz-
alás rózsafajtákat. Ezer meg ezer ró-
zsa pompázott minden színben, amer-
re csak látott a szem és a rózsák pro-
fesszora* szinte küldn-kúión Ismerte 
mindegyiket. Szerkesztésében jelent 
meg a »Német rózsanjság* Is. Több 
külföldi természettudományi társaság 
tagjává választotta Most érkezik Ber-
linből a hir, hogv Ewald Gnau tanár 
kilencven éves korában csendesen el-
hunyt Sangerhansenben. Ha nyilna 
most rózsa, mind lehajtani bánatos fe-
jét a sangerhauaeni kertben . , . 

— 850.000 adag vitamintápszert osz-
tanak szét a leventék között. A leven-
ték országos parancsnoka az országos 
ifjúsági orvosi bizottság véleményezé-
se alapján intézkedett, hogy a levente-
intézmény a leventeifjuság 6-vitamin-
szükségletét megfelelő módon biztosít-
sa. Kis dobozban cukrozott por alak-
jában szintetikus uton előállított G-vi-
tamint kapnak a leventék. Egyelőre, 
mint a Levente Hírközpont jeleuti, 125 
ezer levente kap vitamintápszert két 
darab 100—100 gr a mos dobozzal, ami 
kéthónapi adagnak felel meg. Egy kis 
doboz egyhónapi adagot tartalmaz. 
Minden dobozban kis mérőét belyeztek 
fri, amellyel az egynapi adagot — bá-
rom graraot a levente kimérheti magá-
nak. A leventék díjtalanul kapják a 
vitamintápszert. A jobb anyagi hely-
zetben levők 1.50 pengőért vásárolhat-
ják meg egyhónapi adagjukat. Ezek a 
leventék a leventeparancsnokok qtján 
szerezhetik be vitamintápszerszükség-
letüket. Gondos kísérletek és megfi-
gyelések előzték meg a teventevjta-
mintápszer elkészítését. A magyar if-
juság egészségvédelme érdekében igen 
nagyjelentőségű ez a vitaminakció, 
amelyet rövidesen ujabb vitarointáp-
szegadagok Jgpsztásával fejlesztenek 
tovább. 

— A mentők hirei. Csütörtökön haj-1 
nali fél 3 órakor a rókusi kórházban 
Szé(l Sándor 18 éves, Sátán-utca 19. 
szám alatt lakó gyári munkás forró ; 
vízzel leöntötte magát. Súlyos égési 
sebekkel szállították a mentők a sebé-
szeti klinikára. — Reggel fél 8 órakor 
az ujszegedi kendergyárban Tunnai 
Endre 34 éves gyári munkás, Szőreg, 
Maros-utca 30. szám alatti lakos jobb-
karját a gépszij elkapta. A kihívott 
mentők a roncsoltkaru munkást első-
segélyben részesítették, majd beszállí-
tották a sebészeti klinikára. 

— Rablás helyett lopás büntettébeu 
mondottá ki bűnösnek a tábla &z ölel-
kező cigányt A szegedi törvényszék 
rablás bűntettéért hatévi fegyházra 
ítélte Verebes Ignác deszki napszámos 
cigányt, aki Szőnyi Mária 21 éves nap-
számosleánnyal egy átmulatott éjsza-
ka után ivótársukat, az erősen ittas 
Tamás András gazdát hazakisérték és 
mialatt a kapuban összeölelkeztek ve-
le, közösen kihúzták a zsebéből 40 
pengőt tartalmazó pénztárcáját. A táb-
la az elsőfokú ítéletet megváltoztatta 
és lopás bűntettében mondotta ki bű-
nösnek Verebes Ignácot, akire egyéni 
börtönbüntetést szabott ki. Bűntársá-
nak, Szőnyi Máriának lopásért adott 
8 havi fogházbüntetését a tábla is jó-
váhagyta. 

— Értesítés. A Szakszervezeti Bi-
zottság közli, hogy folyó hó 26-án, 
pénteken este 7 órakor a Munkásott-
honban, Hétvezér-u. 9. sz. Kruppa Re-
zső, Budapest, >A szociálpolitika je-
lentősége* cimen tudományos előadást 
tart. Belépődíj nincs. 

— Jóváhagyta a tábla a fajgyalá-
zásért kirótt nyolchónapi börtönbünte-
tést A gyulai törvényszék fajgyalá-
zásért 8 hónapi börtönre ítélte Frölich 
Gyula 43 éves szentetornyaí kereske-
dőt akinek a büntetését most a tábla 
i« helvbenhagvta. 
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Z E N E 

Ecmund Röster 
zongorahang versenyt* 

A tavalyi hangverseny iueuyben 
mutatkozott be Edmund R ö s i e r , a 
fiatal lengyel pianista Szegeden. Be-
mutatkozása előnyös volt s igy indo-
kolt, hogy csütörtökön este a Tisza-
szálló nagytermében ismét hallottuk, 
fiatalsága ellenére szép technikájú já-
tékát. Ezúttal Chopin-koncertet 
adott; a színes fantáziájú meslei" leg-
népszerűbb müveit szólaltatta meg 
kissé modern és talán túlságosan 
erőteljes felfogásban. Fiatal heve kü-
lönösen az F-dur Ballada tolmácsolá-
sánál ragadta el a művészt, aki Cho-
pinből inkább a széles áramlású szen-
vedélyességet, mint a halk vágyakat 
megszólaltató szláv busongást tette 
sajátjává. A h-moll szóloszonáta is 
tulkeményen hangzott a billentyűket 
szinte mechanikai biztonsággal kezelő 
fiatal zongoraművész előadásában. A 
fenségesen komor harmadik tétel, a 
gyászinduló viszont hatásos tolmácso-
lást nyert Edmund R ö s i e r felfogá-
sában, itt még a fájdalmas iiraiság 
sem sikkadt eL A második rész ki-
emelkedő műsorszámait az f-moll fan-
tázia, a Nocturn és az As-dur polo-
naise képezték. Ezeknek interpretálása 
jobban illett a fiatal pianista hagyo-
mányokon' nyugvó értékeléssel felépí-
tett játékstílusához. A Chopin-etűdök 
és prelüdök tolmácsolása több rész-
letfinomságot, a fis-dur Impromptu 
több biztonságot igényel. A koncert-
termet csaknem teljesen megtöltő kö-
zönség szívesen fogadta a fiatal mű-
vész előadásét és a népszerűbb s in-
kább közérthető L hopin-koncertszá-
mok után hálásat; megtapsol'á. 

= Papp Jenő megvált az Uj Ma-
gyar Színháztól. Budapestről jelentik; 
Papp Jenő, a neves szinbázesztéta, aki 
néhány hónappal ezelőtt meghívást ka-
pott az Uj Magyar Színháztól a szin-
ház művészeti igazgatására, egészségi 
állapota miatt kivált a szin-
ház kötelékéből. Az utóbbi időben 
Papp Jenő többször gyengélkedett és 
orvosai tanácsára vonult vissza. 

(MTI) 

= Uray Tivadar — kormányföta-
nácsoa, A, Kormányzó a miniszterel-
nök előterjesztésére Uray Tivadarnak, 
a Nemzeti Szinház örökös tagjának a 
színművészet terén szerzett érdemei 
elismeréséül a m. kir. kormányfőtaná-
csosi cimet adományozta. (MTI) 

—oOo— 

A színházi iroda közleményei 
H E T I M Ű S O R : 

Péntek este: Zsuzsó Bérletszünet. 
Szombat délután 5 órakor: Kiván-

sághangverseny. 
Vasárnap délután: Zsuzsó (Fel-

emelt helyárak). 
Vasárnap este: Zsuzsó (Bérletszü-

net). 
Hétfő este: Tartuffe (Az Uj Magyar 

Színház együttesének vendégjátéka. II, 
bemutatóbérlet. Felemelt helyárak). 

Kedd este: Tartuffe (A. és klasszi-
kus bérlet). 

—ooo— 

Ma, péntek este bérletszünetben 
van műsoron Csadó Pál nagyszerű 3 
felvonásos vígjátéka, a Zsuzsó, amely-
ben a budapesti Uj Magyar Szinház 
együttese vendégszerepel nagy siker-
rel. A Zsuzsó még vasárnap délután 
és vasárnap este van műsoron. Fel-
emelt belyárak. 

Hétfőn és kedden este ugyancsak az 
Uj Magyar Szinház együttese vendég-
szerepel Moliére >Tartuffe« cimü 5 
felvonásos vígjátékában. Az együttes 
tagjai: Hidvéghy Valéria, Árpád Mar-
git, Vőlcsey Rózsi, Bán Ibolya, Ju-
hász János, Ziiaby Pál, Timár Péter 
és Dékány László. A címszerepet Har-
sányi Dezső alakítja. Rendező: dr. 
Siklóssy Pál. A Tartuffe hétfői elő-
adása II. bemutatóbérletben, a keddi 
előadása A- és klasszikus bérletben 
megy, felemelt helyárak mellett. Az I. 
bemutatóbérlök a hétfői napra, a 
tisztviselőbérlök a keddi napra bér-

• le'kártyáik felmutatása mellett napi 
áron válthatnak jegyet. 

Szerdától Koncz Antal, a fiatal sze-
gedi iró »Sziv6rványbid< cimü darab-
ját mutatja be a szegedi szinház pró-
zai együttese. Ennek az ízig-vérig ma-
gyar tárgvu előadásnak a bemutató-
ját óriási érdeklődés előzi meg város-
szerte. Jegyeiőjegyzést a pénztár a 
mai rumtól kezdve elfogad 
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RUDAPES'l L 

5.40: Üzen az otthon. A Vöröske-
reszt bajtársi rádiószolgálata. 6.40: 
Ébresztő, torna. 7: Hirek, közlemé-
nyek. 10: Hirek. 10.15: Folyamerők 
szalonzenekara. 11.10: Nemzetközi víz 
jelzőszolgálat. 11.15: Mozart-müvek. 11 
óra 40: Ismét a dohányzásról. Dr. So-
mogyi Béla előadása. Felolvasás. 12; 
Harangszó. Fohász Himnusz. 12.10, 
Rádiózenekar. Vezényel Rajter Lajos 
1240: Hirek. 1.20: Időjelzés, Vízállás-
jelentés. 1.30: Honvédeink üzennek. A 
Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata. 
2: Pertis Jenő cigányzenekara mu-
zsikál. 2.30: Hirek. 3: Arfolyamhiryk 
piaci árak, élelmiszerárak. 3.15: A 
József nádor 2 honvéd gyalogezred 
zenekarának műsorából. Vezényel Se-
regi Artúr. 3.50: Ifjúsági rádió: A 
póruljártak. Történet Mátyás -'király 
udvarából. Irta és az előadást vezeti 
Harsányi Gizi. Előadják a gyermek 
szereplők. 4.20: Hirek német, román 
szlovák és ruszin nyelven. 4.15: idő 
jelzés, hirek. 5: A Vitézi-rend Zrínyi 
csoportjának műsora. 530: Malcsiner 
Béla táncszámokat zongorázik. 5.50: 
Sportközleménvek. 6: Német hallgató-
inknak. Für unsere deutschen Ilörer 
6.20: Magyar ének — magyar lélek. 
A dám Jenő. a Zeneművészeti Főisko-
la tanárának népdalfélórája. 6.50: Hi-
rek. 7.05: A bolond Asvayné. Közve-
títés a Nemzeti Színházból. Szinmü 
négy felvonásban. Irta Harsányi Zsott. 
Rendezte Nagy Adorján. Hangfelvétel. 
925: Indulók. 9.40: Hirek. 10.10: VI-
dák József cigánvzenekara muzsikál • 
Valéria-kávéházból. 11: Szórakoztató 
zene. 11.45: Hirek". 

BUDAPEST I I 

7.06: Gyorsirótanfolyam. Tartja 
Szlabev Géza 7.30: Füzesi Emília éne-
kel. 7.55: Budapest gyógyforrását 
geológus szemmel. Dr. Papp Ferenc 
műegyetemi adjunktus előadása. 8.20: 
Rádiózenekar. 

Közellátási közlemények 
Az idei cséplés zavartalan és a le-

hetőség szerint tökéletes elvégzése ér-
dekében a m. kir. közellátásügyi mi-
nisztérium közellátási szempontokra 
tekintetei szükségesnek tartja, bogy a 
csóplőgéptúlajdonosok már most 
gondoskodjanak cséplőgépeik kijavjtá 
sáról és rendbehozataláról. A javítá-
sokhoz szükséges alkatrészeknek gyári 
előállítása és azoknak kellő időben 
való rendelkezésre bocsátása iránt a 
közellátásügyi minisztérium a szüksé-
ges intézkedéseket megtette és a szük-
séges üzemanyag biztosításáról is gon 
doskodni fog. , 

A közellátási hivatal nyomatékosan 
felhívja a szegedi cséplögéptúlajdono 
sokat, bogy a közellátásügyi miniszté-
rium fenti rendeletének kivétel nélkül, 
pontosan legyenek eleget. A közellá-
tási hivatal a cséplőgéptulajdonosokal 
ellenőriztetni fogja és a mulasztók et-
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TŐZSDE 
Budapesti értéktözsdezáriat. Tar-

tott irányzattal, csendesen indult a 
csütörtöki tőzsde. Nyugodt üzletme-
net mellett elenyésző eltérésekkel a 
vezető részvények értékelése, míg » 
kisebb papírokban némi áru mutatkn 
zott A forgalom a részvény- és köt-
vénypiacot! a szokásos sziik keretei; 
kőzött bonyolódott le. Az irányzat tar-
tott volt. Árfolyamok: Hitelbaiu-
130.—, Magvar Bank 96.—. Nemzi i 
Rank 340.—, Pesti Magyar Ker Bank 
239.5. Hazai Bank 168.75, Magyar Ker 
der 72.5, Szegedi kenderfonógyár é* 
Szikra —.— 

Zürichi devizazárlat. Páris 4 tn 

London 1T35. Newvork 431.—. Britez 
szel 69.25, Mounó 22.66.25. Amszterdam 
229 37 fél. Berlin 172.55. Szófia 5.37 fél 
Madrid 39 75. Rukarest 2.37 fél. 

A Maeyar Nemzeti Bnnt, hivatalos 
valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.45— 
1175. líra 17 40—1790. svájci frank 
76.60-80 60. svéd kor 71 70-82 70. 

A budapesti terménytőzsdéén cse-
kély forgalom mellett az árak válto-
zatlanok. 

Csikágói terménytfíasdezárlat. Buza 
máj 142 ötynolcad, jul. 143 egynvol 
cad, szept 144.75. Tengeri máj. 100, 
jul. 100 háromnyolcad, szept. 100 hét-
nyolcad. Rozs máj. 84. egynyolcad, iul. 
87 háromnvolcad. szept. 895. 
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