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A Somogyi-könyvtárban es az 
•evítemi könyvtárban vasarnap és 
ünnepnap krvetelevel könyv tarc/.ol-
gálák 

A Városi Múzeum rgésa érben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza Lajos-kőrút 20. 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres-
utca 1. Selmcczi Béla SomogviteleP, 
IX. utca 489. Nagy Gy. örök. k. 
ilr. Hangay Levente Boldogasszonv-
sueárűt 31. Zakar S. örök. k. Má.thé 
Mihály Valéria-tér 1. 

S/inbáz és mozik műsora: Belvá-
rosi Mozi: Az ö r d ö g t o r o n y . 
Korzó Mozi: Be ' h a j t a n ! t i l o s , 
Szécheinyi Mozi: A l k o n y a t . Vá-
rosi Szinház: Kedden délután a fő-
várnsi Gyermek Szinház vendégsze-
replésével: M e s e b e l i k i r á l y f i . 
Kedden este: N a g y m a m a . Szer-
dán délután a fÖTárosi Gyermek-
Színház vendégszereplésével: Ln-
é i s Ma t y i . Serrdáti este: Köz-
művelődési mtmkáíelöadás: H á z a 
K I K Ö T Ő B E N . 

—oOo— 
— összeül a képviselőház. Buda-

pestről jelentik: A legfelsőbb kor. 
mányaói kézi rali értelmébeni keddem 
összeül a képviselőház. Az új ülésszak 
megnyitásával újjáalakul a Ház és az 
elnök kivételével az összes tisztsége-
kel újból betöltik, a bizottságokat uj-
jaalakítják. 

Nagyböjti «st Rlóknson. Vasár-
nap este 8 órai .kezdettel tartotta a 
rókusi egyházközség nagyböjti estjét 
a rókusi kulturháa nagytermében. A 
hívek nagy tömege jelent meg a nagy-
böjti esten, amelyen L é l e k Gábor 
börtönlelkész tartott előadást „Vissza-
jutnak-e a mai világ tékozló fiai a 
mennyei Atyához" címen. Előadasában 
rámutatott arra, hogy a népek letér-
tek az isteni igpzság útjáról, eltávo-
lodtak az Istentől, az isteneszménytöl. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az 
Isten nem látja őket. Az Isten őrzi az 
emberiséget s várja, mikor tér meg 
hozzá a megszenvedett ember. Vissza-
talál minden bün és szenvedés után 
az ember Istenhez, mert előbb-utóbb 
megtalálja öt az önmaga lelke mé-
lyén. önmagunkban kell keresnünk a 
mennyei Atyát, a végtelen jóságot és 
igazságot találjuk meg Vele önma-
gunkban. S ez hozza meg végered-
ményben a világ békéjét s cz viszi 
majd ismét közei az embert az Isten-
hez. 

— Németh László Szegeden. A Sze-
gedi Egyetemi Iijúság Magyarságis-
mereti Munkaközössége 14-én, szomba-
ton este 8 órai kezdettel a bölcsé-
s/etkari egyetemen „Él az örök ma-
!>ar szellem'' címmel irodalmi estet 
ós márciusi ünnepséget rendez. Az est 
előadója N é m e t h László, a nagy 
magyar író. Hegedűn játszik Ba l la 
Péter zeneszerző, hegedűművész. Sze-
repel az Egyetemi Énekkar is Ker-
tész Lajos vezénylésével. „Költők 
a szabadságról'' rímmel verseket ad-
nak elrt a Szép Magyar Szó Munkakö-
/osségénsk tagjai. Belépődíj nincs. 
Míísormegváitás kötelező. Az est iránt 
négy az érdeklődés. Helyekről ajánla-
IOS nlőre gondoskodni. Műsor elővé-
telben a S/.ET irodájában. (Központi 
Egyetem.) Telefon 30—98. 

Múzeumigazgatót keres Szentes. 

szentesről jelentik: C s a l l á n y Gá-
bor múzeumigazgató nyugdíjazásával 
negüresedett igazgatói állásra meg-
hirdették a pálvázatot. Mivel a pályá-
zók közül időközben egy meghalt, kel-
lő pedig visszavonta pályázati kérel-
mét, a pályázatot meddőnek nyilvání-
tották rá • főispán új pályázatot ír ki 
a mazeumjgazgatói atiásra 

—- a Btjwaprán qywrBfny ttfretr a 
hivatalos lap legújabb száma vezető 
helyen közli dr. Karafiáth Jenő titkos 
tanácsos, Budapest főpolgármesteré-
nek állásától való felmentését és dr. 
Homonnay Tivadar kormányPőtaná-1 

csos, országgyűlési képviselőnek Bu-
dapest főpolgármesterévé történt kine-
vezését. Ezenkívül megjelent a hivata-
los lapban az 1100—1942. M. E. számú 
rendelet, az angol font és a dollár hi-
vatalos árfolyama jegyzésének szüne-
telésével kapcsolatos kérdések szabá-
lyozásáról szóló 5790—1941. M. E. szá-
mú rendelet módosítása tárgyában. 
Közli a lap az 1240—1942. M. IÍ. szá-
mú rendeletet az erdőgazdasági szol-
gálatra vonatkozó egyes törvényi ren. 
delkezésck végrehajtásának átmeneti 
szabályozása tárgyában, a közellátás-
ügyi miniszter 51202—1942. K. M. szá-
mn rendeletét a belföldön előállított 
folyékony szénsav legmagasabb gyári 
eladási árának megállapítása tárgyá-
ban, valamint az 53.600—1912. K. M. 
számú rendeletet a hántolt árpa (ár-
pagyöngy) és árpahántolási erőtakar-
tnánvok legmagasabb áráról, úgyszin-
tén az 56.817—1942. K. M számú ren-
deletet a szuperfoszfát-mütrágya leg-
magasabb árának megállapításáról és 
az 55 000—1942. K. M. számú rendele-
tet, amely a gumiárúk előállításánál 
felhasznált nyersanyagok árának 
emelkedéséből előállott költségtöbblet 
felszámítása és áthárítása tárgyában 
kiadott 10.620—1939. A. K. számú ren-
delet módosításáról intézkedik. Szere-
pel még a hivatalos lapban a közellá-
tásügyi miniszter 57.700—1912. K. M. 
számú rendelete nz egységes mosópor 
legmagasabb gyári, viszonteladói és 
fogyasztói árának megállapításáról, a 
Pesti Magvar Kereskedelmi Bank új-
vidéki fiókjának hirdetménye a csekk 
illeték pénzben való kifizetésének en-
gedélyezéséről. Szatmár vármegye hir-
detménye a kápolnokmonostori járás-
hoz tartozó Kovás községben megnyílt 
postaiurvnökségről, pályázati hirdet-
mény 20 évet be nem töltött, mindkét 
nembeli hadiárvák számára tanulmá-
nvi segély, illetve ösztöndíj kiosztása 
alkalmából, a kolozsvári zenekonz.er-
vatórinmhoz egy díjnoki állásra hir-
det pályázatot a közoktatásügyi mi-
niszter. a székesfőváros kórházainál 
pedig két alorvosi állás üresedett meg, 
amelyre pályázatot hirdetnek, Balas-
sagyarmat megyei városnál főmérnöki 
állásra hirdet pályázatot Nógrádme-
gye alispánja, Szeged város paigár-
mestere pedig a VIII. fizetési osztály-
ban lévő főmérnöki, ennek betöltése 
esetén a IX. fizetési osztályban almér-
ncki állásra hirdet pályazatot Borsod 
vármegye Diósgyőr nagyközség szá-
mára községi mérnöki állast hirdet, 
Kassa városa tűzoltóiéi ügy eiői és tflz-
otiógvakornoki állásokra hirdet pá-
lyázatot, valamint 6 hivatásos ujonc-
tiizoltói állást hirdet meg, Munkács 
megyei város szinten próbaszolgála-
tos tűzoltói állásra hirdet pályázatot. 
Ahivatalos lapot húzási jegyzék egé-
szíti ki, az. 1912. február 3-án megtar-
tóit budapcst—pécsi vasútkötvények 
53. kisorsolásáról. 

Megoperálták a svéd királyt. 
Stockholmból jelenti a Német 11: 
Gusztáv svéd királyon műtétet hajlot-
tak végre. Mint a Svéd TI jelenti, mű-
tét előtt a svéd koronatanács rendkí-
vüli ülésre ült össze és az ülésen 
Gusztáv Adolf trónörököst megbízták 
azzal, hogy a király betegsége alatt 
a kormányzás ügyeit vezesse. A mű-
tét simán folyt le és a király állapota 
a műtét ntán teljesen kielégítő. 

— Kitüntetések. Budapestről jelen-
tik: A Budapesti Közlöny keddi szá-
ma a nemzetvédelmi kereszttel kitün-
tetettek újabb névsorát közli. A név-
sor mintegy tíz oldalra terjed. 

A gyermek a család szemefénye. 
Gróf "Wenckhoim Frigyes prelátus, 
jáki apát tartja március 11-én délután 
6 órakor a Szegedi Katolikus Nővédő 
Egyesület nagyböjti előadássorozatá-
nak következő előadását ,.A gyermek 
a család szemefénye'' címmel. Az elő-
adásra a katolikus nötársadalmat és 
az egyesület tagjait szívesen vária az 
elnökség. 

korlata. Minden nagyböjtben három 
napot a lelkűknek szentelnek különös-
képpen a móravárosi nagyleányok, 
amikor húsvét előtt lelkigyakorlatot 
tartanak. Vasárnap reggel fejeződött 
be a leányok triduuma, amelyet Kiss 
István püspöki tanácsos vezetett. Mű-
helyekből, üzletekből a zárás után 
siettek a templomba a dolgozó leányok 
és lelkük megpihent Krisztus kereszt-
je előtt, amikor Boldog Margit példá-
ját követve az Tsten és emberszere-
tctröl elmélkedtek. Minden utcába a 
reményteljes öröm érzéseit vitték ha-
za a leányok, amikor ájtatosságukat 
befejezve, hazatértek. A vasárnapreg-
geli közös szentáldozás ntán az egy-
házközség Népházában közös reggeli 
volt a résztvevők számára. A leányok 
lelkigyakorlata után a férfiak és nők 
lelkigyakorlata következik. 

— Házasság. F l e i s c h e r Mária 
és B e c s e i Endre házasságot kötöt-
tek. (Minden külön értesítés helyett.) 

— Nemzetgyalázási ügyek az ötös-
tnnáes előtt. A szegedi törvényszék 
Nóvák Jenő tanácselnök vezetésével 
működő ötöstanácsa hétfőn nenizet-
gvalázási ügyeket tárgyalt. Vo lk-
m a n n Péter a Baja mellett lévő Csá-
vojban lakó német nemzetiségű gazda 
azzal követett el nemzotgyalázást nz 
ügyészség vádirata szerint, hogy há-
zának építése alkalmával bmivevác 
munkásai előtt állítólag kijelentelte, 
„A szerbeknek és a németeknek ősz-
sze kellene fogniok, hogy a magyaro-
kat elnyomják". Volkmann tagadta, 
hogy ezt a kijelentést megtette volna, 
hivatkozott rá. hogv jó magyar érzel-
mű. A tanuként kihallgatott munká-
sok: Vidovics Tstván, Vidovics Sza-
niszló és Ikatitv Sámuel azt vallot-
ták, hogv Volkmann nem használta nz 
•elnyomják* kifejezést, csupán azt 
mondotta, az önálló német iskolákról 
szóló rendelet megjelenése kaprsán, 
hogy a németeknek és a szerbeknek 
össze kell fogniok s akkor a magva-
rok inrm számítanak.® A törvényszék 
megállapította. hogv ez a kifejezés is 
kimeríti a nemzetgyalázás tényét, ez-
ért Volkmannt 6 hónapi fogházra ítél-
te. Az ítélet ellen mind az figvé-'z, 
mind a vádlott és védője semmiségi 
panaszt jelentett be. — Poczkó Emil 
45 éves szerb anyanyelvű haltnnvai 
kereskedő egy alkalommal sört vásá-
rolt egv falubeli kereskedőtársátöl. 
A sör nem volt neki megfelelő mire 
azt kérdezte kereskedőtársától: ..Tlven 
a magyar kereskedői becsület, hogv 
rohadt sört ad"" Az ötöstanáes a bi-
zonyítékok alapián bűnösnek mondotta 
ki Borzköt és 1000 pengő Pénzbünte-
tésre ítélte. A büntetés behajthatat-
lanság esetén 6(1 napi fogházra változ-
tatható át. Az ítélet nem jogerős. 

— Siebke bonni egyetemi tanár elő. 
adása. Az egyetem Barátai Egyesüle-
tének orvosi szakosztálya március 
10-én, kedden délután 6 órakor rend-
kívüli szakülést tart. Előadó dr. H. 
S i e b k e bonni egyetemi tanár, aki a 
scxuálhormonokról beszél. Az előadás 
színhelye a női klinika tanterme. El-
nököl dr. R á v n a y Tamás egyetemi 
tanár. 

— A közúti hídról a Rudolf-térre 
veteíte magát egy eselédleány. Hétfőn 
reggel fél 8 óra tájban a közúti hídról 
a Rudolf-tér kövezetére vetelte magát 
egv fiatal leánv. A mentők az eszmé-
letlen teremtést a sebészeti klinikára 
vitték. A zsebében talált vásárlási 
könvvhül megállapították, hogy R a s-
ka Pirosnak hívják, 19 éves és min-
denesként szolgált a Tisza Lajos-krönt 
51. szám alatt, -öngyilkosságának oka 
ismeretlen, mert még nem lehetett ki-
hallgatni Állapota életveszcivrs. 

Villanyáram lopásért 20 napi 
fogház. K i s s Sándor 36 éves fehér-
nemű javító tavalv október 10-töl no-
vember 28-ig villanyvezetékét az 
árammérő óra kikerülésével a külső 
hálózatba kapcsolta és igv 182 pengő-
nyi összeged károsította meg a gáz-
gyárat, amelv feljelentést tett ellene. 
A törvényszéken dr. Molnár István 
tanácselnök, egyesbíró hétfőn vonta 
felelősségre Kisst és lopás büntette 
miatt 20 napi fogházra itélte. Az íté-
let jogerős. 

"t TareeszJ 

k a l a p u j d o n s á f l ^ f f l l 
megérkeztek. Vétclkényszer né lkü 

megtekinthetők 

VIIMA Kalapszalon 
Fekelesas u. 16. Alakítás modellek utáú 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A 
szegedi rendőrség révkapitánysága 
közli: A Tisza vízállása március 
9-cn reggel 7 órakor; +760, hőmér-
séklete: +1 0, a levegő höiucrsékj 
lete —1 fok Celsius. 
— Árdrágitási ügyek a törvényesé.' 

ken. Molnár Andrasné tejesasszony 
46—50 fillérért hordta házhoz a tej 
literjet a megállapított 32 liher He-
lyett. A törvényszéken Viskovits 
egyesbíró hétfőn vonta felelősségre 
árdrágításért és 300 pengő p enzimei te® 
tésre ítélte. — Czinkos Pál és Czinkos 
Györgyné pilisi lakosok szombaton 85 
kg szappannal érkeztek Szegedie es 
itt a maximális áron felül árutiákj 
A rendőrségnek azonban hamar tudo-* 
mására jutott a dolog és előállította 
a „cinkos" Czinkosokat. Czinkos Hat 
és Czinkos Györgyné ugyancsak hét* 
főn feleltek árdrágító büncselekinc-, 
nyükért Viskovits egyesbíró előtt. El-
mondották, hogy már máskor is hoz-
tak szappant Szegedre és sikerült m 
nekik értékesíteni, azért jöttek most 
is ide. A törvényszék a férfit 1 hóna-
pi, a nőt 15 napi fogházra ítélte es 
elrendelte a szappan elkobzását Az 
ítélet jogerős. — Szita Frigyes, Lusz-
tig Gyula és Lusztig Gyuláné eérnSt 
drágítottak. Szilát 15 napi fogházra, 
Lusztigot 15 napi fogházra, Lusztig-
nét 80 pengő pénzbüntetésre itélte jog-
erősen. 

Orvtámadás Felsőközpnnfon, 
S zen t g á l i Gyula 19 éves orvos-
tanhallgatót vasárnap este 7 óra táj-
ban Felsőközponton, a sötét utcán is-
meretlen tettes megtámadta. A támadó 
egy nehéz vastárggyal fejbevágla 
Szcntgálit, úgy, hogy egy pillanatra 
elvesztette eszméletét. Mire magához 
tért, támadója eltűnt. A rendőrség 
nyomoz az orvtámadó után. Sz.entaúli 
állapota nem súlyos, a lakásán ápol-
ják. 

Béresek véres verekedt-se nz el-
romlott vetőgép miatt. Hétfőn súlyos 
testi sértés miatt vonta felelősségre 
dr. Molnár István tanácselnök, egves-
bíró S i m i c z Ferenc 32 éves bérest, 
aki egy mórahalmi tanyán tavalv de-
cemberben összeveszett bérestársával, 
P a p p Jánossal és eltörte annak a 
karját. A veszekedés az elromlott ve-
tőgép miatt keletkezett. A béresek't 
vetéssel bízta meg gazdájuk, a vető-
pép az.onhan nem működött. Sinvrz 
Pappot okolta a gép elromlásáéit. 
Szóváltás közben Simicz felkapta a 
vetőgépen lévő hámfát és uz/.al úgy 
fejbevágta Pappot, hogy az elszédült. 
Ekkor még egyszer rásújtott és ezzel 
az ütéssel eltörte a karját. A törvény, 
szék Simiczet súlyos testi sértésért 3 
hónapi fogházra ítélte. Az ítélet jog-
erős. 

Vásári hirdetmény. Pusztamér-
ges község elöljárósága közhírré le-
szi, hogy az 1912. március 12-én tarta-
ni szokott úgynevezett ..Gergel.vnapi 
vásár'1 elmarad s helyette a vásárt 
1942. április 13-án fogják megtartani. 
Vészmentes helyről, szabályszerűen 
irányított marhalevéllel mindenféle 
jószág felhajtható. Pusztamérges, 1912. 
március 5-én. Elöljáróság. 2S9 

Halálozás. Hosszas szenvedés 
után vasárnap elhunyt K l o n k a y 
András, a szegedi kcreskcdőlársada-
lom közismert tagja S7 éves korában. 
Temetése kedden délután 3 órakor le-z 
a belvárosi temetőben. Az engesztelő 
szentmiseáldozatot az elhunyt lelkiűd-
véért ma mutatják be a fogadalmi 
templomban. Külön villamoskocsi a 
Dugonirs-térről. 

— Orvosrenderi honeoíásf rendel-
tek el egy haláleset iisvéhen. K á d á r 
Fercncné 38 éves kisteleki asszonvt 
haldokolva szállították be a szegedi 
női klinikára március 6-án. Másnap 
Kádárné meghalt A rendőrség elren-
delte az orvosrendőri boncolás meg* 
állapítását a halál okának Mderitrás 
végett, 


