
H vendéffláióipari üzemek 
osziáíybasoeolása 

M% Ipartestület javaslatot ietí a polgármesteraeh a% 
osuiálybasoralásra — Szegeden három otxiáíjion felüti 
vendéglő less — Köielexő a vendéglőkben a menü* 

rendszer 

fA Délmagyar ország munkatársá-
tól) A Délmagyar ország mctlt va-
sárnapi számában részletben is-
mertettük a vendéglői és kávéházi 
érak ujabb szabályozásáról szóló 
miniszteri rendeletet, arpely április 
24-én lép életbe. A rendelet részle-
itesen és pontosan megállapítja a 
vendéglátó üzemekben kiszolgálta-
tott összes ételek és italok árát. 

A vendéglátóipar jelenlegi árai 
» rögzített érákból alakultak ki ak-
ként, hogy a közellátásügyi mi-
niszternek a rendeletei a rögzített 
Arak felemelését engedélyezték. 
Minthogy pedig a rögzített árak 
egyénileg rögzített árakat jelente-
<SeL, a vendéglátóiparban oly sok-
féle át volt érvényben, hogy azok 
nyilvántartása és ellenőrzése állan-
dóan munkát adott a hatóságok-
nak. 

A a árrögzités Óta azonban a ven-
déglátóipart közvetlenül érintő vál-
tozások előkészítették a talajt arra, 
hogy a rögzített árak helyett a mai 
^iszonyoknak jobban megfelelő, uj 
egységes árrendszert vezessék be. 

Ezek az árak területi csoporton-
ként és azon belül osztályonként 
változnak. A vendéglátóipari üze-
mek négy területi csoportba van-
nak boosztva. Az első csoportba tar-
toznak a bndapesti. a másodikba a 
nagyobb városok, a harmadikba a 
kisebb városok, továbbá az üdülő-, 
gyógyfürdő- és nyaralóhelyeken 
levő, végül a negyedikbe a többi 
fvendéglátóipari üzemek. Az árak 

első csoportban a legmagasab-
bak. 9. többi csoportokban fokozato-
san alacsonyabbak. 

Á rendelet az árak* alkalmazása 
Wempontjából a területi csoporto-
kon belül a vendéglátóipari üzemek 
osztályozását rendeli el. A vendég-
lőket osztályon felüli, I—HL és 
ezen felül Budapesten TV. osztály-
ba. a kávéházakat I—HL osztályba, 
a kifőzéseket és kávéméréseket I— 
H L osztályba kell sorozni. Nem 
kell osztályba sorozni a kocsmákat, 
büfféket, valamint mulatókat, bá-
rokat. grilleket. 

(Vendéglőt osztályon felülivé csak 

i e < v a r o s i M o z i 

Ma és a köve kezö napokon 

G Á R D O N Y I G É Z A 

örökbecsű történelmi regénye 

ISTEN 
R A B J A I 
A magyar filmgyártás értékes al-

kotása A főszerepekben. 

BULLA ELMA, TASNÁDY 

ILONA, LEHOTAY ÁRPÁD, 

8ZILASSY, HARSÁNYÉ 

MAKLARY 

UFI híradó! 
Előadások kezdete hétköznap S, S, 

7 órakor, vasárnap 2, fél 4, 5 és 7. 

nagyon kivételesen lehet minősíte-
ni s az ilyent a közellátási hivatal-
hoz teendő jelentésben külön ki 
kell emelni. 

Igen fontos a rendeletnek* az az 
intézkedése, amely a menürend-
szert kisebb kivételtől eltekintve 
általánosan kötelezővé leszi. Azok 
az üzemek, amelyek meleg konyhát 
tartanak, kötelesek naponta leg-
alább egyszer menüt adni. Déli 
menüt kötelesek kiszogáltani azok 
az üzemek, amelyek délben főznek; 
amelyek délben nem adnak meleg-
ételeket. hanem csak este, azok esti 
meniit kötelesek kiszolgáltatni. 

Aa ipartestületek kötelesek a ven-
déglátóipari üzemeket a rendelet-
ben megállapított árakat feltüntető 
ételárjegyzékkel és italárjegyzékkel 

elféfn! I ezeked az iparosok koíele-
sek szembetűnően kifüggeszteni. 

A rendelet kimondja, hogy az 
osztálybasorolást az illetékes ipar-
testület javaslata alapján a pol-
gármester április 17-ig köteles el-
végezni. A szegedi ipartestület ven-
déglátóipari szakosztálya csütörtöki 
ülésén foglalkozott ezzel a kérdés-
sel s megszerkesztették előterjeszté-
süket az ipartestület vezetősége ré-
szére a polgármesterhez intézendő 
javaslat alapjaként. Az előterjesz-
tés azt javasolja hogy Szegeden 
három vendéglátóipari üzemet mi-
nősítsenek osztályon felülivé s ez a 
három üzem a Hungária, a Tisza 
és Hági legyen. A szakosztály 
ogyébkéut megtette javaslatát az 
összes szegedi vendéglátóüzemek 
osztálybasorolására s ért.esü'ésünk 
szerint az ipartestület vezetősége 
szombaton, a rendeletben előirt ha-
tárnapou eljuttatta a szakosztály 
javaslata alapján szerkesztett elő-
terjesztését a polgármesterhez, aki-
nek a rendelet szerint április X7-igr 
kell dönteni az osztálybasorolást 
illetőleg. 

Ma ünnepli Bécslta népe 
felszabadulásának második évfordulóját 
A szegedi tanárképző főiskola kamarakórusa és Sik Sándor is 

resztvesz a szabadkai felszabadulasi ünnepen 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A magyar csapatok bácskai be-
vonulása 1941 április 12-én kezdő-
dött. Bácska népe azonban, tekin-
tettel a mai vasárnapra, egy nap-
pal előbb, ma üunopli meg a felsza-
badulás évfordulóját. Az évforduló 
alkalmából a felszabadult terület 
minden városában és községében 
ünnepséget rendeznek. A szbadkaí 
ünnepségen résztvesz a szegedi ta-
nárképző főiskola kamarakórusa is. 
Az ünnepségek reggel 9 órakor 
kezdődnek Sebestyén István és 
Almási Zoltán hősi halált halt 
nemzetőrök emléktáblájának lelep-
lezésével. 10 órakor hálaadó szent-
mise lesz a Szent István-téren. A 
szentmisét és a szentbeszédet dr. 
Ijjas József érseki biztos mondja. 
11 órakor megemlékezés! ünnepély 
veszi kezdetét, amelynek során Kal-
már Tihamér országgyűlési képvi-
selő felolvassa a Kormányzó ur 
történelmi hadparancsát. Dr. Reök 

Andor főispán meggyújtja a kegye-
letes emlékezés fáklyáját, amit fu-
tócsoportok visznek a zentainti te-
metőben levő Szabadka város visz-
szavételekor hősi halált halt honvé-
dek sírjaihoz. Ünnepi beszédet Bog-
ner József országgyűlési képviselő 
mond, majd a leventék, cserkészek 
és a magyar, társadalmi és hazafias 
egyesületek szervezetei zászlók 
alatt vonulnak el az ünnepség szin 
helye előtt Este a Népkörben ünne-
pi hangversenyt reudeznek. ame-
lyen a Népkör énekkarának meghí-
vására közreműködik a Szegedi 
Tanárképző Főiskola kamrakórusa 
dr. Szögi Endre főiskolai tanár ve-
zényletével. 

Ugyanakkor Szabadkára érkezik 
Sik Sándor szegedi egyetemi tanár, 
az országszerte ismert papköltő is, 
aki a megújhodott magyar dalkul-
turáról tart előadást azonkívül 
előadja néhány versét ia. 

Statáriál is bűncselekmény 
Újszegeden 

Járf-a Farkas János Farkas Jázsaf házának padlásán ? 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Ugyancsak fogas kérdést kell 
elbírálnia az ügyészségnek egy 
rendőri nyomozás eredményével 
kapcsolatban. Még a mult hónap 
26-án feljelentést tett a rendőrség 
bünügyi osztáyán Farkas József nj-
szegedi lakos, aki elpanaszolta, 

K o r z o D a n 

Vasárnap, hétfőn utoljára! 
Herczeg Ferem® nagy szerelmi 

regénye 

A l á p v i r á g a 
FÉNYES AL1CK, JÁVOR PÁL, 

brílliáns főszereplésével 

hogy Marostő 24 szám alatti házá-
nak padlására az előző éjjelen is-
meretlen tettes a tetőcserepek kö 
zött csinált résen át behatolt a 
padláson felbontotta egy darabon a 
mennyezetet és a lyukon leereszke-
dett az éléskamrába, ahonnan negy-
ven kiló kenyérlisztet elvitt majd 
azon az nton. amelyen j ö t t el is tá-
vozott 

A rendőrség a minden jel ezerint 
statáriális Ítélkezés alá eső betöré-
ses lopás ügyében megindította a 
nyomozást Bizonyos okok alapján 
a szomszdban lakó Farkas Jánost 
vették gyanúba, akinek lakásán a 
detektívek találtak is nagyobb 
mennyiségű kenyérlisztet amiben 
a károsult saját tulajdonát vélte 
felismerni. Farkas János a iegha-

DfiTMAGYARORSZÁG » 
VASÁRNAP. 1943. Apr i t f i s 11. 

magyar Í R Lepje 
uj formában, gazdag illusztráció-
val, film, szépségápolás, divat, 
szép otthon, kézimunka rovatokkai 
kibővítve jelent meg s az uj pom-
pás külső felülmúlja az irodalmi 
tartalom. 

P a p p J e n ő 
a lap modern szellemű kitűnő fő-
szerkesztője a Magvar Nők Lapjá-
ban irja ismert művészi színikri-
tikáit, amelyek »Színházi Króni-
kák* ciminel jelennek meg. A ne-
mes irodalmi versenyben az első 
helyen vezet ma a Magyar Nők 
Lapja és ezt a helye* meg is fog-
ja tartarii, mert a magyar irók 
szinejavának válogatott Írásai*, 
közli s emellett gazdag rovataival 
sziámról-számra érdekes meglepe-
tésekkel szolgálja a közönség igé-
nyét. Az átalakított lapból az ér-
deklődőknek ingyen küld mutat-
ványszámot a Magyar Nők Lapja 
kiadóhivatala. Budapest, IV , Fe-
renciek tere 7. 

Kérjen mutatványszámot! 

tározottabban tagadta, bogy bármi 
köze is lenne a szomszédjában tör-
tént éjszakai betöréshez és azt. állí-
totta. hogy a liszthez vétel htján 
iutott. Ezt az állítását Farkas Já-
nos felesége is megerősítette, aki 
igazolta a rendőrség előtt, hogy o 
iisztet 5 vásárolta. Ugyanő tanús-
kodott amellett is a gyanúsított 
fiával egyetemben, hogy Farka* 
.lános a kérdéses estén már 9 óra-
kor otthon és ágyában aludt. | 

Ezzel a két vallomással szöges 
elentétben áll Talliusz József kocs-
márosnak a vallomása, aki viszont 
azon erősködik, hogy Farkas Jáno* 
március 30-án este még 9 órakor az 
ő kocsmájában iddogált és csak 9 
óra után szedelőzködött fel, hogy 
hazamenjen. Azt viszont a nyomo-
zás kétségtelenül beigazolta, hogy a 
lopást csakis este 9 óra után követ-
hették el, mert 9 órakor még járt t> 
károsult a kamrában és a liszt, ek-
kor még a helyén volt. 

A rendőrség az ellentétes vallo-
másokkal nem látta tisztázottnak 
Farkas János szerepét, ezért a nyo-
mozás irataival együtt szombaton 
délben együtt átküldte a gyanúsí-
tottat is az ügysézségre. A közbeeső 
vasárnap miatt az ügyészség csak 
hétfőn lesz abban a helyzetben, 
bogy aS iratokat áttanulmányoz-
hassa és döntsön abban a kérdés-
ben, megállhat-e a lopás gyanúja 
Farkas József szomszédjával szem-
ben. vagy pedig másutt kell keres-
ni a statáriális bűncselekmény tet-
tesét? 

S z é c h é n y i M o z i 

Izgalmas cirknszfilm! 

9 tigrisek ura 
Egy talpig férfi kalandjai ezer ve-
szélyben, szerelmes nők és lázadó 
bestiák között a Sarassai cirkusz 
csodásan idomított gyönyörű ben-
gáli tigriseivel és oroszlánjaival. 

F ő s z e r e p l ő : 
RUDOLF PRACK, LENf MAREN-
BACH, CflARLOTTE DAfJDERT, 

PAUL KEMP 

Azonkvűl: H Í R A D Ó 

* Előadások 2, fél 4, 5 és 7, 
hétfőn 3, 5, 7 órakor. 


