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S z e g e d i u t m u t a t 6 
A Somogy i-köuyvtárban ta az 

egyetemi könyvtarban vasarnap éa 
ünnepnap kivételevrt könyvtárszol-
gálat. 

A Váxosi Muteam égés* évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógy szert Arak: Lcin-
z.inger örök. k. Tukats Sándornó 
Horváth Mihály n. 9, Pó8a Balázs 
Kálvária n. 17, Kocsis J. Kndréné 
Földműves u. 17, Selmpczi Béla So-
mogyi-telep IX. u. 489. 
Sz-inház és mozik műsora: Belvá-

rosi Mozi: K á d á r c o n t r a Ke-
rekes, Korzó Mozi: K í s é r t é s , 
Széchenyi Mozi: K ö l c s ö n k é r t 
f é r j e k . Városi Színház; csütörtök 
este: K ü l f ö l d i h á n g ve r seny , 
a Tlitler ifjúság hangversenye, pén-
tek: Bécs i g y é m á n t o k , Lázá r 
Mária vendégfclléptével, szombat es-
te: Bécs i g y é m á n t o k , Lázár 
Mária vendégfclléptével. 

—oOo— 

— Tuk&ts Sándor főispán Buda-
pesten. T u k a t s Sándor főispán ked-
den reggel Budapestre utazott. A fő-
ispán többnapos fővárosi tartózkodása 
során szegedi közellátási és egyéb vá-
rosi ügyekben folytat megbeszéléseket 
uz illetékes minisztériumokban. Tukats 
Sándor főispán értesülésünk szerint 
szombatig marad Budapestet^, 

— A Budapesti Közlöny hirei. A 
hivatalos lap keddi számában a gyu-
lai közkórház két alorvosi állásra hír. 
det pályázatot. Máramaros vármegye 
tócsöi járasában a szaploncai egész-
ségügyi kórház körorvosi állásra hir-
detnek pályázatot. A Magyar Nemzeti 
Muzeum tanácsa az Országos Levél-
tárnál gyakornoki állásra hirdet pá-
lyázatot. A jászberényi »Krzsébet»-
közkorházban kórházgondnoki állás 
ürült meg, az állást pályázat utján töl-
tik be. 

— Sándor napja. Szeged város tár-
sadalma meleg szeretetlel vette körül 
és köszöntötte névnapja alkalmából 
Baskó Sándor nagyprépostot. A köz-
tiszteletben álló egyházi férfi lakásán 
szerda délelőtt folyamán egymást ér-
lék a küldöttségek. Valamennyi egy-
házközség elnöksége testületileg ke-
reste fel Raskó Sándor nagyprépostot 
s szeretettel köszöntötték a jótékony-
nélu, bitbuzgalmi és karitatív egyesü-
letek küldöttségei is. Az üdvözlő be-
szédekre a nagyprépost meghatottan, 
keresetlen szavakkal válaszolt. — Igen 
forgalmas volt szerdán délelőtt a vá-
rosháza főispáni hivatala, ahol a tiszt-
viselői kar tagjai, valamint a város 
társadalmának vezetői fordultak meg, 
hogy dr. Tukats Sándor főispánt név-
napja alkalmából köszöntsék. A főis-
pán azonban Budapestre utazott s igy 
személyesen nem fogadhatta a gratu-
lációkat. Dr. Tukats Sándor főispán 
egyébként üdvözlő táviratot küldött 
dr. Varga József kereskedelem- és 
iparügyi miniszternek névnapja alkal-
mából. Varga József miniszter pedig 
táviratban köszöntötte a főispánt hi-
vatalában töltött harmadik évforduló-
ján. 

— A Közjóléti Szövetkezet igazga-
tósági iilése. Szerdán délelőtt dr. Pál-
fv József polgármester elnöklete alatt 
a Közjóléti Szövetkezet igazgatósági 
iilést tartott. Az ülés tárgysorozatán a 
sokgyermekes családok kérelmeinek 
'•ibirálása szerepelt különféle juttatá-
sok tárgyában. Többi között egv hét-
gyermekes tanvai család 1200 pengőt 
l.npott. hony tehenet vehessen, töb-
ben kecskét, nyulakat és berendezési 
l ölcsönöket kaptak. \r igazgatósági 
ülés igyekezett a lehetőségekhez ké-
pest minden sokgyermekes családnak 
juttatni valamik amivej életszínvona-
lukat javíthatják s az indokolt kérel-
mek közül emel «»m ntasitnttak eL ^ 

— Gyakornoki kinevezés M OTI-
nál. Budapestről jelentik: A belügy-
miniszter az Országos Társadalombiz-
tosító Intézetnél a számvevőségi tiszt-
viselők létszámában G á b o r Józsefet 
(Szeged) a középiskolai érettségihez 
kötött állású gyakornokok részére 
megállapított illetményekkel ideigle-
nes misőségü intézeti számgyakornuk-
ká kinevezte. 

— Ma kezdődik a férfiak lelkigya-
korlata a fogadalmi templomban. 
Amint már közöltük, c-sütörtökön, pén-
teken és szombaton este 7 órakor lesz 
a fogadalmi templomban a hagyomá-
nyos nagyböjti lelkigyakorlatok. A 
lelkigyakorlatos elmélkedéseket dr. 
H a l á s z Pál kanonok, esperes-plé-
bános fogja tartani a lélek nagv kér-
déseiről. Fddig közel másfélezer ka-
tolikus férfi jelentette be a lelkigya-
korlatokon való részvételét, amely 
ilyenformán — az előjelekből ítélve — 
egyike lesz a nagvbőjti időszak leg-
kimagaslóbb társadalmi eseményeinek 
Szegeden. 

Hétfőn lesz a kassai Pst. A Fel-
vidéki Egyesületek Szövetsége Kassa 
városának bemutatására hétfőn, már-
cius 23-án este 8 órakor nagyszabású 
• kassai estet* rendez a Tisza-szálló 
dísztermében. Az érdekesnek és nagv-
vonalunnk ígérkező est műsorát is ósz. 
szonllitotlnk már. A műsoron két disz 
beszéd szerepel: dr. Pohl Sándor, Kas-
sa város polgármesterének ödvözlőbe-
széde és dr. Tóth Béla Szeged város 
helyettes polgármesterének válaszoló-
beszéde. A MAV-dalknr a Himnuszt, a 
Szózatot, a Magvar Hiszekegyet és a 
Rákóczi-indulót adja elő Kertész La-
jos karnagv vezénvletével. Ezenkivül 
értékes és színvonalas énekszámok, 
hegedű- és gordonkaversenyek, va'a-
mint zonsoraszámok szerepelnek áz 
est műsorán. Jegveket a Szent István-
Társulat és a Nemzeti Sajtóvállalat 
árasit. a jövedelem felerészben a Vö-
röskereszt céljait szolgálja. 

— Halálozás. Dr. I s t v á n f f y Ist-
vánné S e r é n y i Jolán, Nagyvárad 
nvug. árvaszéki elnökének neje, 18-án 
Szegeden elhunyt. Budapesten temetik. 
Katona Gvulán'é édesanyját gyászolja. 
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— Az erdélyi kölc9önkötvény. Bu-

dapestről jelentik; A Budapesti Köz-
löny március 19-i számában megjele-
nő pénzügyminiszteri rendelet a kény-
szerkölcsönkőtvénveket és az erdélyi 
nyereménvkölcsönkötvényeket mentesitt 
ama tilalom alól, amelyek szerint a 
budapesti áru- és értéktőzsdén lajstro-
mozott és árjegyzett értekpapitokra 
vonatkozó ügyletet tilos a tőzsdén ki-
vül kötni. 

— A magyar írók elutaztak S'.ó-
fiáhól. Szófiából jelentik: A magyar 
irók utolsó szófiai estjüket bensőséges 
összejövetel keretében töltötték e|, 
amelyen a magyar követen és a köz-
oktatásügyi minisztérium főtitkárán 
kivül rész.tvett az irodalmi és művészi 
világ színe-java. A magyar irók a 
szófiai rádióban beszéltek bulgáriai 
látogatásuk során nyert benyomásaik-
ról. Szerdán reggel utaztak el Szófiá-
ból. 

-j. Blásfclévi börtönre ítéltek a réz-
gáliccal szélliámoskodó szobafestőt. 
Beszámolt róla a Délmagyafország, 
hogy Bárkányi László szegedi szoba-
festő több dorozsmai gazdát becsa-
polt. Azt állitotta, hogy tud nekik réz-
gálicot szerezni és a nemlétező rézgá-
licra rendeléseket, előleget vett fel. 
Ilyen módon csapta be H o r v á t h 
József gazdálkodot, S á n d o r István-
tól pedig szobafestésre vett fel előle-
get és aztán többé nem jelentkezett. 
Bárkányinak azonban nem volt sze-
rencséje a becsapott gazdákkal, mert 
a mult hét végén a ncmzelközi uton 
szembetalálkozott Sándor Istvánnal, 
aki átadta a rendőröknek. Szerdán ke-
rült bíróság elé a rézgálic-szélhámos. 
Az ügyészség négyrendbeli sikkasztás, 
sal vádolta. Dr. M o l n á r István 
cgyesbirö megállapította bűnösségét 
és a vádbóli bűncselekmények mialt 
másfélévi bortönre itélte. Az ítélet 
jogerős. 

— Ja-nik-vendéctöben ma Retken é» 
vareabél«» 

— A Légoltalmi Liga szegedi es© 
porija március 22-én délelőtt 11 óra-
kor közgyűlését tartja a városháza 
közgyűlési termében dr. Pálfy József 
polgármester elnöklete alatt. A liga 
szegedi tagjait és minden érdeklődőt 
szívesen Iát a vezetőség. 

' — Elítélték az ékszcrtolvaj gazda-
sági cselédet. Jelentette tegnap a Dél-
magyarország, hogy L a c z k ó Mátyás 
gazdasági cseléd takarítás közben ki-
lopott volt gazdája, K o p a s z István 
Sándor-utca 6. szám alatti lakos szek-
rényéből több darab drága ékszert, 
amelyeknek értéke 2150 pengő. Laczkó 
elfogatásakor azt mondotta a kihall-
gatást végző detektivnek, hogy az 
ékszereket J a b l o n s z k y Józsefné 
Sándor-utcai lakosnak adta el 90 pen-
gőért, ezért vele "együtt .Tablonszkynét 
is letartóztatták és átadták az ügyész-
ségnek. Laczkó és .Tahlonszkyné szer-
dán délelőtt került a törvényszéken dr. 
M o l n á r István cgyesbirö elé. A tol-
vaj gazdasági cseléd beismerte a bűn-
cselekményt, Jahlonszkvné azonban 
tagadott. A törvényszék I.aezkót fi hó-
napi bőrtönhüntelésre itélle. .Tablon-
szkynét azonban bizonyítékok hiányá-
ban felmentette az orgazdaság vádja 
alól. 

— A norvég QuisTing-knrniány hi-
vatalos nyilatkozatot tett közzé a nor-
végiai egyházi konfliktusról. Közli a 
nvilntkozat, hogv Rergrav püspök 
résztvett az úgynevezett egvházi front 
kampányában s ez a ténvkedése össze-
férhetetlen volt a püspöki állással. 
Ezért február ?f>-án felmentették állá-
sától. Hille püsoököt március 5-én 
mozdították el állásától. Ami Stören 
püspököt illeti, ő megállapíthatóan bi. 
zonvos sajnálkozással látta a konflik-
tust s ezért öt mint püspököt küldték 
nyugalomba. A többi négy püspököt — 
Maronit. Fleischert. Skacestadot és 
Krnbn-IIansent — rangFosztással moz-
dították el. Fjcllbu trondhjemi lelkészt 
pedig letartóztatták. 1 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lenti: A Tisza vízállása március 
18-án reggel 7 órakor 727 cm, hő-
mérséklete 1 fok Celzius, a levegő 
hőmérséklete 1 fok Celzius volt. 

— Szeged sz. kir. város Árverési 
Csarnoka 1942. évi március 20. és 21-érf 
árverést tart, mely alkalommal az 
összes szegcdi zálogházaknál 1912. ja-
nuár végéig lejárt és nem rendezett 
tételek kerülnek árverésre. Első nao 
délután fél 4-kor ékszerek, másnap in-
góságok árvereztetnek. A szombati 
nagy forgalomra való tekintettel aján-
latos a zálogjegyeket kellő időben 
rendezni. Magánosok árverési vételi 
cs eladási megbízásait 21-én délig fo-
gadja el az árverési csarnok. Igazga-
tóság. 

— Értesítés. A Magyarországi Fa-
munkások Országos Szövetségének sze-
gedi csoportja ma este 6 órakor tartja 
rendes évi tisztújító közgyűlését a 
Munkásotthonban (Hétvezér-utca 9.). A 
famunkások gazdasági helyzetét Fehér 
András szövetségi titkár Budapest, is-
merteti. 102 

— Lopott, mert jót akart mulatni. 
D o b ó József Sándor 20 éves sándor-
falvi lakos február 18-án behatolt özv. 
S z a b ó Pálné lakásába és feltörte a 
bezárt szekrényt. A szekrényben na-
gyobb összegű pénzt talált, azonban 
csak 33 pengőt vett ki és azzal a kocs-
mába ment, ahol mulatni kezdett a 
lopott pénzen. Egy álló napig mula-
tott s mire a pénze elfogyott, mentek 
érto a csendőrök és elfogták. Dobó 
József Sándor szerdán került a tör-
vényszék elé lopás vétsége miatt. Dr. 
Keszthelyi Béla egvesbiró kérdéseire 
a vádlott elmondotta, hogv azért lo-
pott. mert egy jót akart mulatni. A 
szekrényben nagyobb összegű pénz.t 
talált, de csak annyit vett el, amenv-
nviről gondolta, hogy elég lesz mula-
tósának fedezésére. A törvény szák 
bűnösnek mondotta ki Dobót lonás 
vétségében és 3 hónapi fogházra itél-
te. Kiderült, hogy Dobónak van egv 8 
napos felfüggesztett járásbíróság! fog-
házbüntetése is. Most, hogy ismét P1-
itélték. ez a büntetése is- jogerőre 
emelkedett. Mái meg is kezdte a bün-
tetések kitöltését. 

_ Szabadegyetemi " efőadísof. H 
Ilorthy Miklós-Tudományegyetem B© 
rátainak Egyesülete ma, csütörtöké* 
délután fél 7 órakor az egyetem aulá-
jában szabadegyetemi előadást tart. 
Előad: dr. Bartucz Lajos egyetem* 
ny. r. tanár. Az előadás cime: Az ős-
emberkutatás ujabb eredményei. Ülés-
elnök dr. Beretzk Péter főorvos. Beíb. 
pés dijtalan. 

— Anyósháboru Snm°gyi-tolepe* 
könnyű testisértéssel... Dékány l'á) 
63 éves scmogyitelcpi lakos ügyet tár, 
gyalla szerdán a törvényszéken dr 
Molnár István tanácselnök, büntető-
egvesbiró. Dékány tavaly augus/.lu* 
1-én összeveszett anyósával, öz.v. Ker-
tész Istvánnéval. A 80 éves Kertészná 
igen agresszíven viselkedett vejével 
szemben, mire az ugy feldühödött, 
hogy bicskát ránlott és jobb alsókar-
ján megsebesítette anyósát, sőt után* 
még ököllel is fejbeverte. A törvény-
szék könnyű testisérlésben mondotta 
ki bűnösnek Dékány Pált és 40 pengő 
pénzbüntetésre itélte. Dékány meg-
nyugodott az ítéletben és ünnepélyes 
fogadalmat telt a bíróság előtt, bogy 
többet sose bántja az anyósát. 

— Elfogták a rondőrtámadó cigá-
nyokat. Irtunk arról a támíulásról, 
amelyet részeg tápéi cigányok intéz-
tek vasárnap éjszaka a Felsőtisza-
parton K ó k a i Lajos rendőrtörzsőr-
mester ellen. Amint ismeretes. Kókal 
csendre intette a hansoskodó cigá-
nyokat, azok erre a rendőrre támad-
tak és ütlegelni kezdték a kezükben 
levő botokkal. Kókainak sikerült ma-
gát megvédelmeznie a túlerővel SZPOV 

hen, sőt az egyik cigánvt, Petrovies 
Andrást foglvul is ejtette. A má-ük 
bárom támadó elmenekült. A rendőr-
ség nyomozást indított utánuk és si-
került elfogni őket Jankó Benedek 44 
éves tápéi lóalkusz, Petrovies lilf's 
22 éves lóalkusz és Petrovies András 
ugvancsak tápéi lóalkusz szeméi vé-
ben. A cigányokat kihallgatásuk után 
szerdán délelőtt átadták az ügyész-
ségnek, ahol letartóztatták és legkö-
zelebb bíróság elé állítják őket 

M e g h í v ó 
A Baeli Testvérek Rt. szegedi cég 

1912. március 29-én délelőtt 10 órakor 
tartja Bach Miksa ur lakásán rendes 
közgyűlését, melyre részvényeseit ezen-
nel meghívja. — Tárgysorozat: Jegy-
zőkönyvvezető, két jegyzőkönvvhilele-
sitő kijelölése és a határozatképesség 
megállapítása. Az igazgatóság jelen-
tése és az 1941. évi mérleg- és ered-
ményszámla előterjesztése. A felügy© 
lőbizottság jelentése. Határozathoza-
tal az igazgatóság és fclügyelőbizott-
ságnak adandó felmentvény tárgyá-
ban. A felügyelőbizottság tagjainuk' 
megválasztása. Esetleges inditvánvok-
Az igazgatóság. — Az 1941. évi mér-
leg- és eredményszámla a részvénvtár. 
saság irodájában, az igazolt részvé-
nyeseknek a hivatalos órák alatt ren-
delkezésérc állanak. — Az alapsza-
bályok 16. §-a szerint a közgyűlésen 
az a részvényes vehet részt, aki rész-
vényeit, illetőleg ideiglenes részvény, 
elismervényeit legalább bárom nappal 
a közgyűlés megtartása előtt a rész-
vénytársaság pénztáránál letétbe he 
lvrzi. * 33.1 

Szeged sz. k ir . város polgármesterétő l 
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Hirdetmény 
Közlöm az érdekeltekkel, hogy « 

m. kir. Kereskedelem és Közlekedés-
ügyi Miniszter ur 30.815-1942. VIII. 
K. K. M. sz. alatt kelt rendeletével a 
Szegedi Lemezgyár és Faipari Rész-
vénytársaság szegedi bejegyzett céq 
engedélyezett szabványos nyomtAvu 
iparvágányának miitanrendőri bejárá-
sát elrendelte s az eljárás megkezdé-
sének idejéül 1912. évi március 20. nap-
jának d. e. 9 óráját, összejövetelt 
helyül: a részvénytársaság gyártele-
pének irodáját tűzte ki (Rókusi F© 
keteföldek). 

Erre a bejárásra az összes érdekel* 
teket meghívom. 

Szeged, 1942. évi március TS, 
Dr. l'álfv József polgármester-, 
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