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50.000 pengő óvadékot
ajánlott lel szabadonl ocsátásáért a kenyér- és
cukordrágitó fűszeres

r i v ellenőrző pénztárgép R Á D I Ó
viigiioitáiiali őre.
Ellenőrzi minden bevételét, hiteltélelét, igy önnek évente sokezer pengőt S Z O M B A T ,
takarít meg.
Felvilágosítással készséggel rendelkezésére áll

BRUCKNER ELEMÉR

£,j° rtvállala ''

M Á J U S

BUDAPEST L
5.40: Üzen az otthon. A Vöröskereszt bajtársi rádiószolgalata. 6.40:
Ébresztő, torna. 7: Hirek, közlemények, reggeli zene. 10: Hirek. 10.15:
Szórakoztató zene. 11.10: Nemzetközi
vizjelzőszolgálat. 11.10: Ilochstrasser
Hugó gordoukázik. 11.40: A téliről
megmaradt főzelékféléik helyes felhasználása. Keresztes Ferencné előadása. 12: Harangszó. Fohász. Himnusz. 12.10: Mária Terézia 1. honvéd
gyalogezred zenekara. Vezényel Seregi Arlur. 12.40: Hirek. 1.20: Időjelzés, vízállásjelentés. 1.30: Ilonvédeink üzennek. A Vöröskereszt bajtársi
rádiószolgálata. 2: Ilniczky
László
szalonzenekara. 2.30: Hirek, műsorismertetés. 3: Operettrésalctek. 3130:'
A magyarság és az orosz veszély
száz évvel ezelőtt. Irta dr. Lengyel
Tamás. Felolvasás. 3.30: Perényi Gabriella filmdalokat énekel. 4.20; Hirek
német román, szlovák és mszin nyelven. 4 45: Időjelzés, hirek. 5: Mecsakj
Rudolf és Horváth Jenő ké'zonanrás
jazz-müsora. 5.20:
Tavasz.
Bónyt
Adorján elbeszélése. 5.40: Fel, fel vi'ó.
zek a csatára. Közreműködik Hámory
Imre. a Légierők fuvószenekara ét
énekkara. Vezényel Doroszlai Károly.
6.25: Hangképek innen-onnan. 6.50: Hírek. 7: Ébred a liget. Vidám, zené*
séta a tavaszi városligetben. 8: Vidám, zenés hétvége. Közreműködik
Szabó Tlonka, Hegyi Péter. Magvart
Tibor és Udvardv Tibor. A rádiózenekarf vezényli Bertha István. 9.40:
Hirek. lóversenyeredménvek. 10 15:
Tánczene. 11.15: Magyar nóták. 11.45:
Hirek.

<A Délmagyarország
munkatársá— öngyilkos lett egy 69 éves ud— Ujabb elsötitétés alatti lopás teU
tól) Sári Béla Kossuth Lajos-su- varos. Az Alsóvárosi Feketeföldek 54. lesét fogta el a rendőrség. Pénteken
Urá i'uti fűszeres ellen
feljelentést szám alatti kertgazdaságban volt al- déielött előállították a rendőrségre
te', tok. hogy a cukor
kilogramját kalmazva Varga Mátyás 69 éves nap- Ifuszka Antal 31 éves atokházi lakost,
akii aki ellen az volt a gyanú, hogy része
11 pengőért, a kenyér kilóját pedig számos mint udvaros. Vargát,
1 pengő 60 fillérért és 3 pengőért rendes, jóravaló embernek ismerlek, lehet az egyik közeli tanyán elkövelegutóbbi
baromfitolvajlásban
árulja'jegy
nélkül. A fűszerest be- pénteken reggelre halva találták a gaz- tett
beidézték a rendőrségre, ahol beis- daság egyik épületeben levő lakószo- Amikor vallatóra fogták, HuszKa
bájában. A helyszinre kiszállott rendA vallotta, hogy valóban ő vit ; e el a
merte a drágítást, de azt a furcsa őrorvosi bizottság megállapítása sze- Szücs-tanyáról a szárnyasjószágoka',
érvet hozta fel mentségül, hogy rint valószínűleg tömény nikotinoldat- de elmondta azt is, hogy már régóla
neki is drágán adták el azokat a tal követte el az öngyilkosságot az látogatója cjszakánkint az ismerős tajegyeket, amelyekkel r bepótolta" az öreg udvaros. Az öngyilkosság hátte- nyának és a mult év őszén nagyobb
elszámolásoknál a jegynélküli áru- rének felderítésére a rendőrség meg- mennyiségű tengerit és szárnyasbasítást. A rendőrségen
természete- indította a nyomozást, a holttestet pe- romfii vitt el, majd ez év januárja és
sen nem volak hajlandók ezt a kü- dig az ügyészség utasítására a halál áprilisa közölt még további 16 tyuokának tisztázására felboncolják.
kot és 4 mázsa csöves tengerit, tolönös védekezést elfogadni, hanem
vábbá 3 mázsa fát lopott el. A lopáközölték vele, hogy cselekményéért
— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze- sok legnagyobb részét saját bevallása
az ügyészségre kerül.
Sári ekkor
gedi rendőrség révkapitánysága je- szerint a kora hajnali órákban, rend50.000 pengő óvadékot
ajánlott fel•
lentése szerint a Tisza vízállása szerint négy óra tájban kövelte el,
május 7-én reggel 7 órakor 323 cm, igy a cselekmények az elsötétítés ideje
ha szabadon engedik. A rendőrséa levegő hőmérséklete 13 fok Cel- alatt történtek. Huszka Antalt beisgen azután nemgmagyarázták Sásius volt.
merő vallomása után átkísértették az
rinak, hogy a rendőrségi eljárás
nem ismeri az óvadék ellenében
•r- Lényegesen felemelte a tábla a ügyészségre, fcxjá
való szabadonboesátást.
Ajánlatát közszükségleti cikk elvonásáért elitélt
— Kigynllndt a szemét. Pénteken
mindenesetre belevették a detektiv- Hombár-alkalmazottak büntetését. Ber- délután fél 4 órakor a huszárlaktanya
gel
József
50
éves
szenttamási
Keresjelentésbe és a fűszerest, aki ugy
mögötti szemétlerakodón a szeméthalátszik, nem teljesen szegény em- kedő, Hombár-bizományos Pinczell Ist- lom ismeretlen okokból meggyulladt.
ván rak'árkezelőf a mult év júniusá- A kivonult tüzoltek percek alatt elolber, átkísérték az ügyészségre, ahol
ban rábeszélte arra, hogy engedély tották a tüzet, kár nem volt.
•letartóztatták.
nélkül adjon el Petkó Koszta budapesti
lakosnak lisztet. Petkó a fivérével, TaSzeged sz. kir. város polgármesterétől
Férfi és nöi k a b i l j t t és ruháit mással 71 mázsa babot vásárolt hiva- 20.318-1943. E. sz.
talos
kiutalás
alapján
és
ennek
kimérél e g s z e b b e n f e s t i és t i s z t í t j a
k e l m e f e s t ő se közben került szó a lisztvásárlásés vegytlsz- ról. Pinczell István Bergel rábeszélésére el is adott Petkó Kosztenak öt,
A Szegedi Armentesitft és Belviztitó Uiani.
Uílet: Merey-utca 6b. Telefon: 30-67. zsák lisztet, amit kocsira rakva ki- szabálvozó Társulatnak 1943. évi ápBUDAPEST TI.
szállítottak az állomásra. Tlf azonban rilis hónap 30-án tartott közgyűlésén
Özem: Csaba-utca 46.
a különös rakomány feltűnt T i s z t a 4. és 5. pontok alatt hozott azon ha650: 'A földmivelésüigW miniszteA bácskai kendertci iiiesztés fej- István őrszemes rendőrnek, aki fel- tározatait. amelyekkel az árterén kí- ri nm mezőgazdasági félórája. 7.15: A
lesztése. A földművelésügyi miniszté- szólította Petkóékat, hogy mutassák vüli vadvizes területnek a társulati münrlicni Fiibaretónikusok hangverserium Laczkó Aladárnak, az Országos fel a lisztszállitási igazolványukat. A árterekhez való csatolását, valamint nvének közvetítése a pes'i Vigadóból.
Kender-, Len- és Olajuövénytermesz- zugvásárlás igy perceken belül lelep- a társulat működési körének kiter- Vezénvel Osvald Kabasta.
iési Intézet igazgatójának >A keuder leződött és a két Hombár-alkalmazott jesztését kimondotta, az 1884:XTV. 1c.
2. bekezdése alapján 1943. év)
termesztése* cinui szakkönyvéből 500 ellen közszükséglett cikk jogellenes 12
példányt díjtalanul engedett át a Du- elvonása cimén megindult a büntetőel- május hó 9-ig bezárólag a polgármesna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara- járás. Az újvidéki törvényszék a ja- teri hivatalban, Szeged, Széchenyi-tér
nak abból a célból, hogy a bácskai nuár 23-án tarto't főtárgyaláson kihá- 11. II. em. 23. ajtó, — közszemlére
kenderterraesztés fejlesztése érdeké- gásnak minősítette a cselekményt és tettem ki.
A közgyűlési határozatokat naben tz ottani kendertermelők között ezért Bergelt 200 pengőre, Pinczellt
KESERŰVÍZ
kiosztásra
kerüljöa
A szakkönyv pedig 100 pengő pénzbüntetésre itéite. ponkint a rendes hivatalos órák alatt
szétküldése a kamara zombori kiren- Az elitéltek sokalíották a büntetést és mindenki megtekintheti és a közgvü-.
fellebbezéssel éltek a táblához. A táb- iés határozatában meg nem nyugvój
dcltst ge utján történik.
lai bfinfetőtanács Csillag László taGazdag tartalommal jelent meg nácsvezetö elnöklésével pénteken hir- érdekeltek a közszemlére tétel ideje:
a Bel idékj Szemle legújabb száma. A detett Ítéletet az ügyben és vétségnek alatf panaszt nyújthatnak be a társu-'
Horthy Miklós-Tudományegyetem Ba- minősitve az engedélynélküli lisztel- lat elnökségéhez, Szeged, Kazinczy-u.
Budapesti értéktózsdezrirlat. Csenrátainak Egyesülete kiadásában meg- adást, Bergel büntetését 4000 pengőre, 7. Ezeket a panaszokat döntés vé- des nyitás után mérsékelt forgalom bogett
a
m.
kir.
földművelésügyi
miniszjelenő Délvidéki Szemle legújabb szá- Pinczellét pedig 500 pengőre emelte
nyolódott le a budapesti értéktőzsdén.
ma éidekes közleményt ad Hadrovics fel. A vádlottak semmisségi panaszt ter úrhoz fogják felterjeszteni.
A megbízások általában túlnyomórészt
Szeged,
1943
május
7-én.
László tollából, a szerb nacionalizmus jelentettek be az Ítélet ellen.
vételre szóltak. A részvénypiac mindHr. Tóth Béla b. polgármester. végig változatlanul tartotl maradt. A
'kialakulásáról. Az értékes cikk végigvezeti a szerb nép fejlődését 1690-től
fixkamatozásu papírok piacán folytaa legújabb időkig. Cikke végén annak
tólagosan keresték a pengő névérték*
a sajnálatos ténynek ad kifejezést, bogy
re szóló kölcsönöket, amelyek közül a
>a magyarságnak valóságos sorstra4 százalékos Erdélyi nyereménykölSebestyén
Józsefné
Flesch
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,
gyermelcel,
gédiája, hogy az ellenséges eszmei
csön árfolyama ujabb javulást ért ®I
erők a magyar kulturtalajon nevelkedAz iránvzat barátságos volt. Hitelbank
veje. kis unokája, a testvérek és az egész rokonság nevében
'irk naggyá*. Sörlei Zsigmond a közép130.5, Magyar Bank 93.—, Nemzeti
osztály neveléséről, Fctfich Nándor a
mélységes fájdalommal, a végtelenül súlyos csapás által leBank 422 , Kereskedelmi Bank 239.5,
magyarság őstörténetéről irt figyePesti Hazai 160.75, Magyar Kender
lemre méltó cikkef. Birkás Géza:
sújtoítan jelenti, bogy Mindenünk
70.5.
• Francia utazók az Alföldön* c.imü
Zürichi devinazárlai, Páris 4.1875,
cikke; amely egy nagyobb tanulmányj lóridon 17.31 25. Newyork 431.—, Brflernak vázlata a magyar és francia kap-zel 69.25. Milánó 22.66 egynegverf,
csolatokra mutat rá. Bálint Sándor:
Amszterdam 229.37 fél, Berlin 17255.
• A délszláv néphit körvonalai* cimü
Szófia 5.27 fél. Bukarest 2.87 fél.
cikkében a délszláv néphit legjellemzőbb vonásait rajzolta meg SchneeA Magyar Nemzeti Bank hivafalor
gépészmérnök
weis Edmund kitűnő modern összefogvalutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.45—•
lalása nvomán. Cikkéből kiderül, hogy
1175, lira "17 40-17.90, <=vájci frank
i magyar és délszláv néphit sok azonincs többé. —
, , , ,
76.60—80.60, svéd kor. 7170-82.70.
nos. vagy legalább is hasonló elemet
Budapesti ferményiőzsdezárlat, A
Temetése f. hó 9-én d. e. Í0 K órakor lesz a zsidó temető
tartalmaz. A Délvidéki Magyar Közgabonatőzsdén
a forgalom csendes
művelődési Szövetség Évkönyvét, a
1
cinterméből.
,
volt, az árak nem változtak.
horvát •Szürke könyvet* ismerteti még
a folyóirat, Lévay Endre pedig a
Csikágói terménytőzsdezárlat. Bura
Külön villamos kocsik a Dugonics-térről d. e. IC órakor
szerb nejpzeti életet vázolja a folyószilárd. Máj. 146, jut 115 egynyolcad,
iratírod almon, a ikulturéflet legfőbb
indulnak.
í86
szept. 145 hétnyolcad. Tengeri tartott.
fokmérőjén kej-esz'ül. A legújabb szám
Máj. 105, jul. 1Ó5, szép'. 105. Rozs szigazdag tartalmát az uj könyvek islárd. Máj. 88. jul. 90 háromnyolcad,
mertetése egészíti ki.
szept. 92.25.
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