
— Ps.iftváa a hadigondozott család-
anyákhoz. Budapestről jelentik: Az 
Országos Hadigondozó Szövetség fel-
hívja azokat a hadigondozott özve-
gyeket. vagy hozzátartozóikat, aktk 
hadiárváikat idegen családokhoz akar-
nák őrökbe vagy felnevelésre adni, 
hogy ezt a szándékukat az Országos 
Hadigondozó Szövetségnél Budapest 
IV., Kecskeméti-utca 10, Írásban je-
lentsék he. A szövetség a bejelentett 
hadiárvákat csak olyan családoknál 
helyezik el, akiknek megbízhatóságá-
ról, szeretetéről és anyagi helyzetéről 
előzőleg meggyőződött. 

— 17-én, pénteken délelőtt 11 órakor 
nyílik iókácsli Lajos és Halász Sza-
bó Sándor szentesi festőművészek Gép-
kiállítása a kultúrpalotában. 301 

— Tüzérségi lőgyakorlat. A szege-
di tábori ^tüzérosztály szeptember 23, 
és 24-én 7 órától délután 2 óráig ter-
jedő időben tüzérségi lőgyakorlatot 
tart A lógyakorlat területét határolja 
a szeged—hódmezővásárhelyi vasútvo-
nal, a rókusi pályaudvar északi kijá-
ratától a baktói töltésig, majd innen 
északra a bak tói töltés, Székhalom, 
Macskástöltés, Sándorfalva község 
deli szegélye mentén a szatymazi vas-
úti megálló felé húzódó vonal a mü-
utig, majd délre a müut mentén a Ket-
tőshatár vasúti megállóig, majd in-
nen az Öthatomig és onnan a téglaége-
tőn át vezető taligauton a vasútig. A 
lőgyakorlat tartama alatt piros-fehér 
zászlókat tűznek ki a lőtér határán. 
Amig ezek a zászlók kint vannak, a 
lőtér területére polgári egyéneknek be-
lépni nem szabad. A lőtéren átvezető 
utakon a közlekedést beszüntetik. A 
biztonsági őrök utasításainak saját 
érdekében mindenki tegyen eleget. A 
lőgyakorlat befejezését körülbelül dél-
után 2 órakor »Iefuvás« trombitajel 
adja tudtul. Nyomatékosan felhivják a 
lakosság figyelmét arra, hogy a már 
kilőtt és fel nem robbant tüzérségi lö-
vedékek, vagy lövedékalkatrészek 
(gyujtórész, lövedékfej, stb.) érintése 
még hosszú idő eltelte után is élelve-
szélyes. Ha valaki ilyen lövedéket, lö-
vedékrészt talál, azt érintés nélkül, 
feltűnő módon jelölje meg és közölje 
közvetlenül a lőgyakorlat vezetőjével: 
Szeged, huszárlaktanya (távbeszélő: 
30-94), vagy az illetékes közigazgatási 
elöljárósággal, csendőrséggel. A lő-
gyakorlat vezetősége minden fel nem 
robbant lövedék bejelentéséért 1.50 
pengőt fizet a bejelentőnek A lőtéren 
levő kincstári tulajdont (célanyag, jel-
zőtáblák, zászlórudak. távbeszélő 
anyagok, stb.) elvinni vagy megron-
gálni tilos. A tüzérségi lövészettel oko-
zott esetleges károkat a kincstár meg-
téríti. A tulajdonosok az okozott kárt 
f. é. szeptember 28-ig jelentsék be. A 
határidő után beérkezett kárbejelenté-
seket a bizottság a vonatkozó rende-
letek értelmében figyelembe nem ve-
heti. 

— A Jelenkor legújabb száma. A 
Jelenkor legújabb száma megjelent. A 
vezércikket a lap főszerkesztője Ka-
tona Jenő irta A nyilasmozgalom al-
konya cimen. A lap kiemelkedő tanul-
mányai: Szekeres Károly Don Sturzó 
és az olasz néppárt, Surbán Zoltán 
Város széle _ falu közepe, Lörincz 
Ferenc Fiesolei látomás. Imre Jenő 
őszinte kritika a nyár filmjeiről. A 
gazdag szám tartalmát Petőfi, Hor-
váth Béla, Reményik Sándor és John 
Keats versei, azonkívül a Zord idő 
és Könyvek rovata teszik teljessé. A 
Jelenkor előfizetési ára egy évre 4, 
félévre 3 pengő. Egyes szára ára 20 
fillér. 

— Zátonyra futott mázsás har-
csát lógott egy csongrádi téglavető. 
Csongrádról jelentik, hogy Tótb 
István csongrádi téglavető ritka, 
sőt mesébeillő szerencse érte. Amint 
az úgynevezett mészégető telepen 
levő lakásáról a Holt-Tiszát néze-
gette, egy nagy fekete testet pil-
lantott meg a viz szélén. Legna-
gyobb meglepetésére egy két méter 
hosszú és legalább 100 kilós har-
csa volt. Tóth István a nem várt 
kellemes felfedezés után egy pilla-
natig sem habozott, hanem az ép-
pen nála levő fejszével többször 
teljes eröve] fejbevágta a harcsát, 
majd gyermekei segítségével talics-
k&ra tette, lakására vitte és még 
aznap este nagy lakomát csapott 
belőle. A lakomának legalább hu-
szonöt' résztvevője volt, de az óriási 
halnak még az ötödrésze sem fo-
gyott el, bármennyire is igyekeztek 
a vendégek egymást lepipálni az 
evésben. A hatalmas barcsa az ed-
digi vélemények szerint egy kisebb 
halat üldözhetett a Holt-Tisza szé-
lén. Közben »ziálonyra« juttott s 
ugy esett a téglaverő zsákmányává. 
Ellensező esetben még öt ember 
sem birta volna pusztakézzel a 
Holt-Tiszából kifogni. Az óriási 
harcsa koponyáját Tóth István la-
kásán még bárki megtekintheti — 
fejezi be a csongrádi jelentés. 

— A Magyar Csillag szeptember 
15-i száma. A Magyar Csillag szeptem-
ber 15-i számában Rédey Tivadar mél-
tatja a jO éves Herczeg Ferencet Cs. 
Szabó László Három szerelem cimen 
La Fayette' asszony, Prévost abbé és 
Benjámin Constan! három remekmű-
véről ír Szabó Zoltán egy skandináv 
utázó magyar filmekről ir a naplójá-
ban cimen foglalkozik kiuiteítöen az 
uj magyar filmtermésről. Illyés Gyula 
négy uj versét adja kl. Genthon István 
IJgo Ojetti-nak, a kiváló olasz újság-
írónak müvét ismerteti, amelyben az 
első és második világháború közti 
Európa csaknem minden szellemi ve-
zéralakja felvonul. Rónay György ta-
nulmánya Sinka István költészetéről 
szól. Sötér István A tenyérjós cimü 
elbeszélése, Zelk Zoltán és Hunyady 
István versei, Farkas Zoltán disputá-
ja, Lovass Gyula, Ortutay Gyula és 
Szőnyi Kálmán kritikái egészítik ki a 
gazdag szám tartalmát. Ara 2.30, ne-
gyedévre 14 pengő. Kiadóhivatal: Vil-
mos császár-ut 34. 

— A TISZA VIZALLÉSA. A sze-
eedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
szeptember 13-én reggel 7 órakor 
126 cm, a levegő hőmérséklete 17 
tok Celziue volt. 

ZENE 
Kovács Jolán küljö di sikere 

A ra. kir. Operaház egyik legkitü 
nőbb fiatal tehetsége: K o v á c s Jolán 
nemrég tért haza németországi körút-
járól és külföldi sikereiről nyilatko-
zott a budapesti sajtónak. Elmondotta, 
hogy 1942-ben szerepelt először kül-
földön, a berlini rádióban. K o d á l y 
és D o h n á n y i-dalokat énekelt és ak-
kor ugy megkedvelte a külföldi ven-
dégszereplést, hogy nyári szabadságát 
az idén is teljes egészében külföldön 
töltötte. Bécsben és Berlinben hang-
versenyezett F e r e n c s i k János ve-
zénylete mellett. Bécsben nagy zene-
kari hangversenyen a Carmen, a Pa-
rasztbecsület és a Don Carlos nagy-
áriáit énekelte. 

— Most egyenvsen Bécsből Jövök _ 
mondotta a bájos megjelenésű és kul-
turált mezzoszopránhangu, fiatal éne-
kesnő —, ahol három hangversenyt 
adtam. Berlinben pedig két kivánság-
hangversenyen vettem részt. Magyar 
dalokat énekeltem magyar ruhában. 
Kodály és Bartók gyűjtéséből válogat 
tam össze a dalokat. Meghívott a szlo-
vák rádió és a párisi adó is. Az el-
múlt márciusban lett volna esedékes a 
Deutsrhes Opernhausban őt estére szó-
ló szerződésem, de ezeket a vendégfel-
lépéscket áttettük a jövő szezonra, mi-
vel a budapesti Operánál is dolgom 
akadt abban az időben. Most már csak 
azért imádkozom, hogy M á r k u s 
László igazgató ur könyörüljön meg 
rajtam és adjon egy kis szabadságot 
t'ovemberre. Nem is többet, csak két 
hetet, ekkorra tervezem ngvanls az 
összes befutott külföldi meghivások 
lebonyolítását Bécsben. Berlinben és a 
párisi rádióban adok hangversenvt 
részben franciául, részben németül 
énekelek. A Deutsrhes Opernhausban 
az Aida Amnerisét, a Parasztbecsület 
Santuzzáját, a Tannhauser Vénuszát 
a Carmen címszerepét. Don Carlos 
Eboliiát és a Hegyek alján Mártáját 
énekelem. 

Kovács Jolán külföldi sikereinek 
Szeged zenekedvelő társadalmi körei-
ben igen sokan örülnek Mint ismere-
tes, a fiatal I máris sok nagv reményt 
beváltott operaénekesnö szegedi szár-
mazású: dr. K o v á c s Ödön orvosta-
nárnak, a kiváló gyermekgyógyásznak 
leánya. Szegedről indult el, itt tünt fel 
először a szabadtéri Aida előadásán, 
ahol a papnő áriáját olyan szárnyaló 
és megkapó szépségű hangod énekelte, 
bogv egyes a pásra »kiu,grott« vele a 
fiatalok élgárdájába Azóta már Am-
nerist is énekelte több Ízben a buda-
pesti Operaházban, először akkor, ami-
kor N é m e t h y Ella autóbuszbalesetet 
szenvedett és a másik már ismert Am-
renise. T u t s e k Piroska is éppen be-
teg volt. Huszonnégy óra alatt tanulta 
be akkor Kovács Jolán Amneris ne-
héz partiját, amelyet teljes si-
kerrel énekelt. Azóta is K o v á c s Jo-
lán az Operaház testoravurosaW) •be-
ugrója®, egész sereg szerepbe ugrott 
be gyakran csak félnapi tanulás után. 

A fiatal énekesnőnek őszintén kí-
vánjuk, hogy őszi tervei sikerüljenek 
és további külföldi sikerekkel gazda-
gítsa hirnevét s fejlessze karrierjét. 
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Weinmann Antalné ugy a maga, mint gyermekei nevében is szo-
morúan tudatja, hogy hűséges élettársa, a legideálisabb apa, Nagy-
apai 

WEINMANN ANTAL 
folyó hó 15-én reggel 8 órakor 72 éves korában elhunyt. Pénteken 
délután fél 8 órakor temetjük a cinteremből. 

Gyászolják: Gyermekei: Mária, Ella, Aranka, Pista, vejei, menye 
és unokái. 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük, 

Külön villamoskocsik t Dugonics-térről 2 órakor. 

BUDAPEST I. 

6: Üzen az otthon. A Vöröskereszt 
bajtársi rádiószolgálata. 6.25: Ébresz-
tő, torna. 6.45: Reggeli zene. 7: Hi-
rek. 8: Hirek német, román, szlovák, 
ruszin és szerb nyelven. 8.30: A val-
lás- és közoktatásügyi minisztérium 
rádióÍ6koiája. 10; Hirek. 10.15: Fo-
lyamerők szalonzenekara. 11.10: Nem-
zetközi vizjelzőszolgálat. 11.15: A rá-

' diózenekar musorábóL 1140: A meg-
hosszabbodott szünidő helyes felhasz-

' nálása. Molnár János előadása. 12: 
-Harangszó. Fohász. Himnusz. 1210: 
1 Országos Postászenekar. Vezényel 
Eördögh János. 12.40: Hirek. 1.20: 

; Időjelzés, hírek, vízállásjelentés. 1.30: 
Honvédeink üzennek. A Vöröskereszt 

: bajtársi rádiószolgálata. 20: Müvész-
j lemezek. 2.30: Hirek, műsorismerte-
tés. 3: Nyárvégi könnyű zene. Előadjs 
a Melles Béla-zenekar Várhelyi An-
tal vezénylésével. 3.30: Nagy magyar 
életek. Dr. Benda Kálmán előadása 
Bethlen Miklós kancellárról. 4.15: 
Tánczene 4.45: Időjelzés, hírek. 5. 
Ante Aull finn dalokat énekel Finn-
magyar müvészcsere. 520: Kertészeti 

i időszerű tanácsadó 5.45: A Strauss-
család. Papp Viktor előadása hangle-
mezekkel 6.50: Hirek. 7: Hajnalban, 
délben, este. Szerelmi játék bárom fel-
vonásban Irta: Dario Niccodemi Ze-
néjét szerzette Lavotte Rezső Rende-
ző Uray Tivadar. 8.30: Mindenből egy 
keveset. Halmos István Vidák József 
cigányzenekara kíséretével magyar nó-
tákat. G Moretti a kávéház női sza-
lonzenekarának kíséretével dalokat 
énekel 9 10: Hirek. 10.10: Hirek né-
met. angol és francia nyelven. 10.40: 
Nagv mesterek — örök müvek. 1145: 
Hirek. 

BUDAPEST I I . 

5: Hirek német, román, szlovák, 
ruszin nvelven. 7: Francia nyelvokta-
tás. Tartja dr. Makay Gusztáv. 7.30: 
Magyar női vonósnégyes műsora. 8.20: 

: Elfelejtett magyar hadvezérek. Marid 
j Árpád ny. ezredes előadása Hertelen-
i dv Gáborról, Andrássy Jánosról és 
| báró Rakovszky Gáborról. 8.50: Ke-
> lena Ktndiseh Köhler és Dorothea 
Klotz zongora-gordonka műsora. 9.15: 
A képességvizsgálat kialakulása és 
szociális jelentősége. Kálmánchy Papp 
Nóra előadása. 9 40: A rádiózenekar 

| műsorából 10.40: Hirek. 

T Ő Z S D E 

Fájdalomtól összetört sziwel 
tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és szerették, bogy drá-
ga jó anyánk 

özv, Kertész Adolfné 
szül. Schwarz Róza 

nincs többé. Temetése 16-án, 

déli fél 1 órakor a cinteremből. 

Gyászolják gyermekei: Gizi 

és Sándor, menye, vejei, testvé-

rei és az egész rokonság. 

Külön villamos 12 órakor In-
dul a Dugonics-térről 

Budapesti értéktőzsdezárlat. Foly-
tatólagos pénzajánlatokkal indult a 
szerdai értéktőzsde forgalma. A kö-
tések mérsékelt zleti tevékenység mel-

' lett és jelentéktelen változásoktól elte-
kintve a legutóbbi napok árszintjén 
jöttek létre. Az Irányzat a piac egésa 
területén jól tartott maradt. Magyar 
Bank 96 5, Hitelbank 136.5, Nemzeti 
Bank 432.—, Magyar Kender 74.1. 

Zürichi devizazártat Páris 5.93. 
London 17 32.5. Newyork 431—, Bi üsz-
szel 69 25, Milánó - — , Madrid 
39.75, Amszterdam 229.37 fél, Berlin 
172.55, Szófia 5.37 fél, Bukarest 137 
féL 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos 
valutaárfolyamai: Szlovák kor. 11.45-
11.75, Ura 17.40-17.90, svájci frank 
76.60—80.60. svéd kor. 71.7O_82.T0. 

Budapesti terménytőzsdezáriat. A 
megszokottnál élénkebb volt a ter-
ménytőzsde forgalma. Az árak válto-
zatlanok. 

Csikágói terménytőzsdezárlat. Bura 
szept. 147 hétnyolcad, dec. 148.25—148 
háromnyolcad, máj. 14ö háromnyolcad, 

j Tengeri szept. 107, dec. 101. Rozs szept 
105—105 agynyolead, dea 107—107 agy 

[nyolcad, mái 108 egyuyelcad—Í08.5, 


