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Á r a m s z ü n e t 
Folvó hó 11-én. vasárnap reggel ' 7 
métöi délután 2 óráig a Kossu-lh La-
jos-sugárut. Nagykorul. Vásárhclyi-
sUgúrut (beleértve Fodor-telep, Ujso-
trogyilelep) és Körtöltés által hatá-
rol) területen. 

— A kereskedelmi ós iparkamara 
felhívása • hétvéri'pihenő ügyében, 
\ hétvégi munkaszünet bevezetése 
érdekéiben eddig a textil-, kötött-, rö-
vidáru kereskedők, a böróndös és 
Uirdisrmü árn kereskedők, továbbá 
a könyv- és papirkereskedők fordul-
lak a kamarához beadvánnyal, kérve, 
hogy a hétvégi pihenő bevezetését' a 
kamara a polgármesternél, mint 1T. 
fokú iparhatóságnál javasolja. Annak 
érdekében, hogy a kamara 3 hétvégi 
pihenő elrendelésére vonatkozó javas-
latát lehetőleg mindazokra a szak-
mákra e-rvségcsem tegve meg. nmeivel; 
a bé'végi munkaszünet bevezetését 
"hajtják, a kamara felhívja «?rrrorl 
kereskedőit arra. b«vrv az, érdekelt 
szakmák a hétvégi munkaszünet be-
vezetésére iránvuló kérésüket legké-
sőbb április 11-én, szerdán d-tti 11 
áráig juttassák cl a kereskedelmi és 
inarkamarához. Azon szakmákra néz-
ve, amelyek ezen időpontig a szak-
mához tartozók aláírásával ellátott 
kérelmet nftm juttatnak el. a beadvánr 
hiánvát a kamara ngv értelmezi, ho-w 
a hétvéri pfhenő bevezetésit a szak-
mában nem éhatiák. A vonatkozó tör-
vénves rendelkezés előirla azt, ho"v 
n hétvégi pihenő bevezetését a szak-
mabeliek' többségének' kell kívánni 
Tizért a szakzrta részéről eTőterlesz-
tott kérelmet e+ a szakmabeliek cé"én-
ként IrláV alá. Az aláírásokból mer-
óTlanithatő lesz az. horv a szakmabe-
lié'. tőbbséee a hétvégi nibenő beve-
zetését ótint'a-e vagv sem. 

— üzenet Oroszországból. A 230/ 
78 tábori számról Gerebecz Béla ti-
zedes, Bőrcsök Ferenc bonvéd. Fürtön 
István honvéd, Kovács IL Ferenc 
honvjid, Rideg András honvéd, Tuncz 
Mik lót) bonvéd üzenik, hogy egészsé-
gesek, jól vannak és szeretettel gon-
lolnak otRionmaradottaikra. 

_ Keménykalap, gyékénycsizma és 
gitár.. . Hiba volna azt gondolni, 
bogy ezek a rendőrség által közölt 
adni ok egy bizonyos személvlciráshoz 
tar'oznak. Lehet ugyan, hogy akad 
gitárpengető Trubadur, oki keményka-
lapban jár, de nem valószínű, hogy 
igyókényesizmét húzna hozzá, különö-
se pedig nem egyszerre bárom pá-
rat. A rendőrségre ugyanis pontosan 
ennyit szolgáltattak be talált tárgy-
ién!, továbbá egy bőrpénztárcá', egy 
szépen szóló gitárt és két citerát. 
Mindezeket a város különböző pont-
jain hagyták el szórakozott tulajdono-
saik. akik kellő igazolás mellett á've-
hetik a megkerült jószágokat a rend-
őrségen, a városháza 12. számú szobá-
ban 

Megtopta a szállásadóját. Büch-
ler Irén 47 éves njverbászi lakos, egy 
vándorköszörűs vadházastársa ettar-
tójával együtt szállást kért rtszent-
iván községben Kara Mátyósnétól, egy 
jómódú gazda feleségétől. Az asszony 
befogadta a jövevényeket a házóba. 
szállást adott nekik és meg is vacso-
rázta't» őket. Peggel azután, amikor 
vendégel eltávoztak, észrevette, hogv 
pcv jókora darab báziszanpan, meg öt 
kiló főrőlisztie eltűnt Utána sietett 
éjszakai vendégeinek, akiket a falu 
végén utol is ért. Szól* a csendőrük-
nek. akik a topolt holmit meg is ta-
láltok BiVhler Prén elemózsiás tás-
káiéban. Kara Mátvásné éjszakai ven-
dégét. aki lopással hálálta meg az 
éisz.akai szállást, a csendőrök behoz-
ták a szegedi ügyészségre, ahol letar-
tór'atták. Lőrés vétsége címén indult 
meg az eljárás a vándorköszörűs vad-
ba astársa e'Ien. akinek most majd a 
zá-zabandó büntetéssel kell kiköszö-
rtHnle * rátát becsületén eltett csor-
bát. 

— Zsrntiosztáa. Beváltásra kerül 
1943 ápriils 11-től 20i-g terjedő időre 
a közellátási szel vén yiv 2. számú szel-
vénye. Fejadag 14 dkg. Ebből 7 dkg 
szir, vagy háj és 7 dkg ételzsir, vagy 
pedig 9 dkg zsirszalonna ée 7 dkg 
ételzsir. 

— Kocsiról árat, villamosról pénz-
tárcát, utcáról kerékpárt, háztetőről 
csatornát loptak a szemfüles tolvajok. 
Az utóbbi időben megint megélénkült 
a szegedi tolvajfront. Far nap <Tta is-
mét erőtfljes akcióba léptek, amimeg-
mu átkozik a rendőrségi panasznapló 
jelentékenyen megszaporodott bejegy-
zéseiben Huszonnégy óra alatt há-
rom kerékpárlopást jelenteltek be: 
l'app Ferenc Feltámadas-utca 22. szám 
alatti lakos biciklijét a Borbás-utca 
17. számú ház elöl, Kakuszi Ferenc ál-
lam vasú i felvigyázóét a Gzékus-cuk-
raszda elöl, Losonczi Sándor posta al-
tisztét a Bécsi-körut 13. számú ház 
elől topták el ismeretlen tolvajok. — 
Kalló Gáspár fuvaros kocsijáról csü-
törtökön délután 500 csomag »Balkán«-
dohányt emeltek le ós ezzel 375 pengő 
kárt okoztak a fuvarosnak. Horti Ró-
za gyermekgondozónő'ől a nagvátto-
másról a városba batadó első reggeli 

villamoson 21 pengő 40 fillért tartal-
mazó pénztárcáját lopták el, Dér Fá-
bián pénzügyőri felvigyázó Csonsrá-
di-sugárut 86. számú házának pedig a 
trtejéröt szerelték le a neremcsator-
mát ismeretlen tettesek. A rendőrség 
megindította a nvomozást. 

— A tábla helybenhagyta az árdrá-
gító szentesi fnkereskedő büntetését. 
A szegedi törvényszék Szentesen mű-
ködő uzsorabirája februárban vonta 
felelősségre G y u r i é r a Jenő Miklós 
41. éves szentesi tüzelő- és épület-
anyagkereskedőt, akit árdrágító visz-
szaélés bün'ettével vádolt a királyi 
ügyészség. Gyuriéra mint kijeiéit tű-
zifa- és szénkiskereskedő, az elmnlt 
érben különösen pékeknek, molnárok-
nak és kisgazdáknak szállított rend-
szeresen tüzelőt, azonban a vád sze-
rint sok esetben túllépte a hatósági-
lag megállapított legmagasabb kiske-
reskedői árat. A főtárgyaláson a ta-
nuk vallomásaiból és a lefoglalt üz-
leti könyvekből tizenhárom esteben bi-
zonyosodott be az árdrágítás ténye. 
Gyuricza ngvanis a 4.50 pengős maxi-
mális ár belvett 5.60 fillért és 6 pen-
trő' követelt n hasábos, fűrészelt tns-
kózott és aprított tűzifáért. A birósá? 
bűnösnek mondotta ki Gvnriczát tizen-
három rendbeli árdrágító visszaélés 
bűntettéhen és a cselekménvek halma-
zata" üzletszerűségnek- minősítve, a 
vádlottat 8 hónapi börtönre. 500 per-
gő pénzbüntetésre és háromévi hiva-
talvesztésre ítélte, ezenkívül 3 évre 
eltiltotta mindennemű közszükségleti 
cikk árnsi'ásátói Vagvoni elégtétel 
cimén további 500 pengő, az el nem 
kobozható áru értékének megtérítése 
cimén pedig 1857 pengő 15 fillér nv»g-
fize'ésére kötelezte A szegedi tábla 
büntető tanácsa Csillag László táblai 
biró elnöklésével nénteken tárgval'a a 
fellebbezés folytán eléiekeriilf ügyet 
és az elsőfokn bíróság ítéletét indokai-
val ogvütt helybenhagyta, ezzel a Gvu-
ricza Jenő M'kló-ra kirótt büntetése-
ket jogerőre emelte 

Varga Dozsöné, 8in-er pau|a, 

T»entseb Alhertné 8inger Jolán, 

Singer S.intinr, Miklós, gáxns, 

László gyermekei megtört szív-

vel jelentik, hogy felejthetetlen 

édesanyjuk. 

ü z v , S í n t f c r V i k l o r n é 

április 9-én elhunyt. 

Temetése vasárnap délben fél 

I órakor a cinterembőL 

Gyászolják még testvére, ve-

jei, menyei és unokái. 

Külön villamoskocsi déli 12 

órakor indul a Dugonics-térről. 
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Fischer Edvín helyet! 

Károlyi Gyula a fi harmoniUu-
sok vasárnapi siólistája 
Sajnálattal értesültünk arról, bogy 

a szegedi filharmonikusok vasárnapi 
hangversenyének szólistája: F i s c h e r 
F.dwin, lemondta szereplését. A mű-
vész legutóbb Bukarestben hangver-
senyezett, ahol megbetegedett sí emiatt 
nem jöhet Szeegdre. A fiiharmonika-
soknak sikerült a megbetegedett Fi-
scher Edwin helyett K á r o l y i Gyu-
lát. a kiváló pianistát megnyerniük. A 
vasárnap délelőtti hangversenyen Ká-
rolyi Gyula Beethoven Fsz-dur zon-
goraversenyét játsza. A hangverseny 
iránt nagy .érdeklődés nyilvánul meg 
s ez a változás következtében sem 
tog csökkenni. 

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

Szombat délután: Két nr szolgája 
(Ifjúsági előadás). 

Szombaton este: Mi az igazság? 
Vasárnap délután: Palyolatkisasz-

szony. 

Vasárnap este: Patyolatkisasszony. 

—oOo— 
Ma délután ifjúsági előadásban a 

Két ur szolgája cimü 3 felvonásos 
nagyszerű vígjáték kerül színre, a fce-
mutaUó pompás szereposztásában, az 
iskoláktól visszamaradt Jegyeket fillé-
res árakon árusítja a színház pénz-
tára. 

Ma este: Pirandello érdekfesritő 
szinmüve, a Mi az igazság? van mű-
soron, melynek első magyarországi 
előadása a szegedi színpadon zajlott 
le. Az előadást Uözkiváaaira ismétli 
meg a színház. Jegyek rőt ajánlatos 
előre gondoskodni 

Vasárnap délután és este: Patyolat-
kisasszony. 

Óriási érdeklődés a» Uray-estre. 
Páratlanul nagy érdeklődés előzi meg 
Uray Tivadar, a Nemzeti Szinház 
egvík legkitűnőbb művészének vendég-
játékát, akit a szegedi közönség jól 
ismer művészi filmalkotásairól is. 
Uray Tivadar Moreto Donna Diana cí-
mű vígjátékában lép fel a szegedi 
színpadon, amely szerepben a buda-
pesti bemutató alkalmával a Nemzeti 
Szinház közönségét is elbűvölte. Je-
gyek felemelt helvárakkal a szinház 
pénztáránál már válthatók, a bérlők 
azonban 20 százalékos kedvezményt 
kapnak. 

Csütörtökön este: Szöktetés a 
rályból Csütörtökön este ünnepi est 
lesz a , Városi ' Színházban. Pataky 
Kálmán, Gyurkovlts • Mária, Szabó 
Ilonka, Kóréh Endre és Kishonthy Jó-
zsef felléptével a Szöktetés a s/e-
rálvból cimü vigopera kerül előadás-
ra. Mozartnak e zseni ál Í3 operáját 
Fricsay Ferenc vezényli. Az előadás 
I bcmu'atóbérletben kerül színre. Né-
hány jegy a pénztárnál még kapható. 

T«mét műsoron van a Hófehérke és 
a bét törpe. A szinház igazgatósága 
örmmel közli, hogy a Hófehérke és a 
bét törpe cimü három felvonásos syer-
mekdarabof megismétli, a szegedi 
gyermekek mulatságára. A darab a 
bemutató szereposz'ásában kerül szín-
re, a főszerepben Inezédv Gittával 
Mérsékelt helyérak mellett jegyek már 
válthatók. 

Kir is ( A l l n i f , 
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BUDAPEST 1. 

5.40: Üzen az otthon. A Vöröske-
reszt bajtársi rádioszoJgálaU. 6.tó; 
librosztö, torna. 7: Hírek, közlemé-
nyek, reggeli zene. 1U; Hírek. 10.15: 
ivonnyu zene. 11.10: Nemzetközi viz-
jelzöszolgáiat. lL.lo: Aiezriczky Lajos 
zongorázik. 11.40: Hogyan gazdálkod-
junk husadaguukkaL? A Kuzeilaéas-
ügyi Minisztérium radioeiőadása. 12: 
Harangszó. Fohász, iliiuausz. 12.10: 
Beszkárt-zenekar. .Vezéuyel Mutter Ka-
roly. 12.40: llirek. 1.20: IdöjeJzes, v'o-
atlasjelenlés. 1.30: Hönvedeink' üzen-
nek. A Vöröskereszt bajtarsi radio-
szolgalata. 2: Perús Pati Cigányzene-
kara muzsikál. 2.30: Hírek, műsoris-
mertetés, arfoiyamhirek, piaci árak, 
élelmiszerárak. 3: A dal mesterei, 3 
ora 30: MuzsikáJó Kelet. Mutb Lili 
elöadasa hanglemezekkel. 4.20: Hirek. 
német, román, szlovák és ruszin nyel-
ven. 4.45: Időjelzés, hirek. 5: Akiket 
mindig szívesen hallgatunk. Rajnai 
Gábor csevegése. 5.10: Tavaszi zson-
gás. Képzelt helyszíni közvetites vers-
ben és zenében. Szövegét tr a 1 mio-
cént-Vince Ernő. Közreműködik Szö-
rényi Éva. Beszél dr. Legenyei Jó-
zsef. Hanglemezekkel. 6.20: HangkO 
pek innen-onnan. 6.50: Hirek. 7.05: Le-
hár-cst. Közvetítés a pesti Vigadóból. 
Közreműködik Farkas Ilonka, Nagy-
péi László, dr. Palló Imre és a Szé-
kesfővárosi zenekar. Rubányi Vilnio* 
vezénylésével. 20: Majdnem igy tör-
tént. Lenotay Árpád vidám színész-
történetei. 21: Nyiló kis ibolyák. 9.40; 
Hirek, lóverseriveredmények. 10.15: 
Ki mit szeret? 11.45: Hirek, 

BUDAPEST IT. 

7.05: A földművelésügyi miniszté-
rium mezőgazdasági félórája. 7.30: 
Hanglemez. 7: Má'yás király könyvtá-
ra. Dr. Zolnai Klára előadása, 8.25: 
Végh-vonósnégyes. 

Közellátási közlemények 
A burgonya beszolgáltatást a Köz-

ellátásügyi Miniszter ur a 101.240— 
1943. K M. sz. rendeletével ujabban 
szabályozta. 

A rendelet szerint a termelő kö-
teles a beszolgáltatásra még október 
hó folyamán előirt mennyiségen felöl 
beszolgáltatni azt a burgonyamennyt-
séget is, amely háztartási és gazda-
sági szükségletét meghaladja. 

A termelő háztartási és gazdasági 
szükségletére a következő hurgony.a-
mennyiségekef tarthatja vissza: 

a) a termelő háztartásához taríeró 
(általa élelmezett' minden személy 
után 70 kg burgonyát. 

b) a jelenleg birtokában lévő min-
den olyan sertés után, amely a ter-
melő sertéslapjába be van jegyezve 
150 kg, a koca várható szaporulatá-
ra 150 kg burgonyát, 

c) a termelő tulajdonában V»vö 
minden tehén után 300 kg burgonyái, 

d) a termelő gabonalapjára bejegy-
zett 1942—43. évi burgonyavetéstarü-
let minden kataszteri holdja után 10 
kg burgonyát. 

A közellátásügyi miniszter ur fel-
hatalmazása alapján a közellátási kor-
mánybiztos-főispán ur elrendelte; 
hogy mindazok, akiknek háztartási és 
gazdasági szükségletűket meghaladó 
mennyiségű burgonyakészletük van, 
1943 április hó 15. napjáig élőszóval 
vagy Írásban a városi közellátási hi-
vatal gabonaoszt ál váná! jelentsék be, 
hogy mennyi az összes burgonvakésr-
lefük abból mennyi a gazdasági és 
háztartási szükségletükre visszatar-
tóét és mennyi t felesleges bhrgoová-
jufc, 


