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Szegedi u t muta tó 
A Somogyi-könyvtárban és az 

egyetemi könyvtárban vasárnap és 
tnnepnap kivételével könyvtárttól-
sálat. 

A Városi Mu/eum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Lein-
zínger örök. k. Tukats Sándorné 
Horváth M. u. 9.. I'ósa Balázs Kál 
v árja-utca 17, Kocsis J . Endréné 
Földműves n. 17. Selmeczi Béla So-
mogyitelep IX . n. 189. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
V á g y a k és a f e h é r s a s , Korzó 
Mozi: K é t j ó m a d á r , Széchenyi 
Mozi: P i l l a n g ó k i s a s s z o n y 
s z e r e l m e . 
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— Junius 17-én rendkívüli közgyű-
lést tart a városi törvényhatóság. Szer-
dán, junius 17-én délután 4 órai 
kezdettel rendkívüli közgyűlést tart 
a városi törvényhatóság. A köz-
gyűlés tárgysorozatát a szombat 
délelőtti előkészítő bizottsági ülé-
sen állítják össze, bizonyosra vehe-
tő azonban, hogy a tárgysorozaton, 
mint egyik legfontosabb és a rend-
kívüli közgyűlés összehívását indo-
koló pont a rendőrségi palota to-
vábbi építéséhez szükséges további 
fedezet biztosítása lesz. — A köz-
gyűlés előtt két nappal, hétfőn, ju-
nins 15-en délntán négy órakor a 
közigazgatási bizottság tart iilést, 
ugyanaznap délután öt. órára pedig 
a rendkívüli kisgyülést hivták 
össze. 

_ Bauer Sándort felmentették, 
Pa.pphalmy Iván a szegedi oj árvízvé-
delmi miniszteri biztos. A Magyar 
Távirati Iroda csütdátökön jelentette, 
bogy a földművelésügyi miniszteri 
Bauer Sándor címzetes miniszteri taná-
csost, a Duna-Tiszaköz és Szeged, va-
lamint Szegedkörnyék árvízvédelmi 
miniszteri biztosát ez alól a kirende-
lése alól ebben a minőségben kifejtett 
buzgó és érdemes működésének elis-
merése mellett felmentette. Ugyanek-
kor a földművelésügyi miniszter Popp-
halmy Iván címzetes miniszteri taná-
csos. árvízvédelmi kormánybiztosnak 
működési körét a Duna-Tisza körének 
arra a részére is kiterjesztette, amely-
nek belvizei a Tisza felé vonulnak. Ez-
zel a rendelkezéssel Papphalmy Iván 
lett Szeged, Kiskunhalas és Kecske-
mét, valamint ezen városok környéké-
nek miniszteri biztosa is. 

— Julius 12-én kezdődik a törvény-
kezési szünet a törvényszéken. A sze-
gedi törvényszéken juiius 12-én kezdő-
dik a nyári törvénykezési szünet. A 
törvénykezési szünet alatt szüneti ta-
nács működik dr. Ungváry János tör-
vényszéki tanácselnök vezetésével, szü. 
neti tanács tagjai pedig dr. Félegy-
házi Pál törvényszéki biró és dr. Há-
bérmann György, a törvényszékhez 
ideiglenesen berendelt járásbiró lesz-
nek. A polgári ügyeket dr. Hábermann 
György intézi, a büntrlő ügyeket pedig 
dr. Félegyházi Pál. A törvénykezési 
szünet augusztu* 8-ig lart. 

— Felboncoiják egy orvosi beavat-
kozás nélkül meghalt kisleány holttes-
tét. Adler Rózsi 5 éves csanyteleki kis-
leány szüleinek heves basfajásról pa-
naszkodott. A szülök nem sok figye-
lemre méltatták gyermekük panaszko-
dását. eltávoztak hazulról és magára 
hagyták a kisgyermeket Mikor haza-
tértek. a kisleányt halva találták. A 
csanyteleki csendőrség jelentette a ha-
lálesetet a szegedi ügyészségen, az 
ügyészség elrendelte az orvosi beavat-
kozás nélkül elhunyt kisleány holttes-
tének feíboncolását a habil okának 
megaliapitása végett. A boncolás el-
végzésére pénteken szaJtl ki a törvény-
szék orvosa Csanytélekre. 

— Szeptemberben leplezik le a sze-

gedi hármas huszárok emlékét. A vi-
lágháború legendás szegedi hősei-
nek, a hármas huszároknak vitéz-
ségéi nemsokára érbeöntött emlék-
mű fogja hirdetni. A szobormű el-
készítésével az Országos Irodalmi 
és Művészeti Tanács Gách István 
budapesti szobrászművészt bizta 
meg azzal, hogy alumíniumból 
fogják azt kivitelezni. Szegeden 
már van is egy kisebb aluminium-
szobor, az egyetemi nőgyógyászati 
klinika előcsarnokában áll az anya-
ságot szimbolizáló alumíniumból 
készült szobormű, a hős emlékmű 
tehát már a második lesz, amely 
ebből a könnyű fémből készült. Az 
Országos Irodalmi és Művészeti 
Tanács most értesítette Szeged vá-
ros tanácsát, hogy a szobor önté-
sével már elkészültek, az szállítás-
ra készen áll, ennélfogva időszerű-
vé vált az elhelyezés és az ünnepé-
lyes leleplezés részleteinek megbe-
szélése is. Értesülésünk szerint dr. 
Lenz Albin nyugalmazott altábor-
nagy, a hármas huszárok egykori 
parancsnoka kedden Szegedre uta-
zik a volt hármas huszárokkal baj-
társi találkozóra, másnap, szerdán 
a város vezetőségével tárgyalja 
meg a szobor felállításának ügyét. 
A tervek szerint az n j szobor az 
ítélőtábla előtti térre kerül és a 
leleplezési ünnepségeket szemptem-
berre tervezik. Amennyiben a Mű-
vészeti Heteket sikerül az idén 
megrendezni Szegeden, ugy a szo-
borleleplezóst is beleillesztik a mű-
vészi események programjába. 

_ Halálozás. Z s o m b o r Miksa 
nyug. MÁV felügyelő 73 éves korába.) 
elhunyt. Temetése pénteken délután 5 
órakor lesz. 165 

— Érettségi vizsgálat eredménye a 
kereskedelmi leányiskolában. Dr. Dob-
rovies Károly miniszteri tanácsos el-
nökletével négy napon keresztül folyt 
a szóbeii érettségi vizsgálat a Szeged 
városi 'Boldogasszony kereskedelmi 
leányközépiskolában és azt csütörtökön 
délben fejezték be. Az elért eredmény 
igen szép. mert a 47 vizsgázóból 10 
százalék nyert kitűnő-, jeles-, jórendü 
érettségi bizonyítványt és csak 4 ta-
nulót utasított javító vizsgára a vizs-
gáló bizottság t—2 tárgyból. Az ered-
mény egyébként a következő: kitünte-
téssel ériek: Cseh Jolán, lvgán Marian-
na. Gvuriss Rozália: jelesen érett: 
Rácz Rozália: jól érettek: Bajai Mar-
git, Bődi Gizella. Buránv Mária, Csi-
kós Marin Erdei Anna. Gály Kamilla, 
Jászberényi Mária. Juhász Olga, Ko-
szorús Erzsébet. Kovács Ibolya, Kó-
szó Mária, Livnjity Nnna, Moese Zsó-
fia, Oszlánvi Margit. Mag Katalin; 
elégségesen érettek: Balogh Viola, Bá-
lint Anna Dobó Anna. Domonkos Er-
zsébet. Dus Ildikó. I'zsiás Viola, Gra-
czol Gabriella, Gralirh Sarolta, Hen-
ny Gizella. Jancsik E zsébet, Kalmár 
Gizella. Kismárton Etelka, Lakárdy 
Éva. Molnár Irén. New Piroska. Pál 
Erzsébet. Pe rv Józ/e Prágai Klára, 
Róvó Mária. Sajermann Ella. Szabó 
Irén. Szigeti Gizella Szohota Anna, 
Tarv Piroska 

— A Szegedi Katolikus Növédö 
Egyesület felkéri tagjait és a Patro-
nesse Testület tagjait, hogy a Jézus 
Szent Szive-körmeneten vasárnap, ju-
nius 14-én délután 5 arakor minél szá-
mosabban vegyenek részt. Találkozás 
háromnrgyed 5 oiakor a Szent Ignác-
utcában. 

— A rendőrség felhívása. A rendőr-
ség felhívja azokat a Boldogasszony-
sugárúti és környékbeli lakosokat, 
akik junius 9-én este 7 cs fél—8 óra kö-
zött a BAnomkert-sor felől három férfi 
biciklistát láttak jönni, jelentkezzenek 
a rendőrség bűnügyi osztályán. A ke-
rékpárosok közül ketlő sötét ruhában 
kalap nélkül, egy pedig fehér ingben, 
kalap nélkül volt. A három biciklista 
később a Bánomkert sor Iránjába Ijaj. 
tott vissza kerékpárján. 

— Dr, Flaréhbart Ernő egyetemi 
fanar előadása a nemzetiségszeialélet-
ről. A Láthatár cimü kisebbségi szem-
le hatvan magyar városban előadásso-
rozatot rendez kisebbségi kérdésekről. 
Az előadássorozatba a DMKE révén 
Szeged is bekapcsolódik. A szegcdi elő-
adást junius 14-én, vasárnap délelőtt 
11 órakor a városháza közgyűlési ter-
mében rendezi meg a DMKE. A Lát-
határ a szegedi előadás megtartására 
dr. Flaschbart Ernő egyetemi íanárt, 
a debreceni Kisebbségjogi Intézet igaz-
gatóját kérte fel. Flaschbart profesz-
szor a nemzetközi kisebbségi jog ki-
váló szakértője, aki a cseh megszállás 
idején a Felvidéken gyakorlatilag is 
megszerezte mindazt a tapasztalatot, 
amelv ennek a szakkérdésnek ismere-
téhez alapot nyújt. 

_ Bókav János megválik a Vígszín-
háztól. A Vígszínháznál érdekes válság 
jut a napokban nyugvópontra. Hire 
járt. hogv Hegedűs Tibor és Horváth 
Árpád rendezők valamint a szinház 
két kitűnősége. Somlav Artúr és Aj-
tay Andor megválik a Vigszinháztól. 
Most azután kiderült, hogv Bókay Já-
nos kilép a Vígszínház igazgatóságá-
ból és nem vállalja tovább a művé-
szeti vezetést sem. A szinészek és ren-
dezők pedig — maradnak. 

Arpádközponti árdrágítók az 

uzsoratanács előtt Dorozsma-árpád-
központi árdrágítók felett Ítélkezett 
csütörtökön a szegedi törvényszék dr. 
Nóvák Jenő tanácselnök vezetésével 
működő uzsoratanács. Márton Péter 
vegyeskereskedő, Balogh Ferenc gabo-
nakereskedő, Lakatos Mártonné és Szi-
lágyi Jánosné vegyeskereskedők állót, 
tnk árdrágítás vádjával terhelten az 
uzsoratanács előtt. A vádirat szerint a 
vádlottak május—junius folyamén a 
szemes tengerit 22 fillér, maximális 
ár helyeit 28—30 fillérért adták kilón-
kint. Márton ezenkívül az egységes ke. 
nvérlísztet is megdrágította. 32 fillér 
helyett 38 fillért kért kilójáért. I.aka-
tosné pedig textilárut drágított. Az 
uzsoratanács a bizonyítási eljárás le-
folytatása után Márton Pétert bűnös-
nek mondotta ki árdrágítás vétségében 
és 500 pengő pénzbüntetésre, egyén 
hivatal- és politikai jogvesztésre, vala-
mint az el nem kobozható tengert ára 
megtérítéseként 168 pengő megfizeté-
sére itéite. Ugyancsak bűnösnek mon-
dották ki árdrágítás vétségében Szilá-
gyi Jánosnét és 100 pengőre, egyévi 
hivatali és politikai jogvesztésre, va-
lamint az el nem koliozható 3 mázsa 
tengeri ára fejében 72 pengő megfize-
téséi-e ítélték. Balogh Ferencet és La-
katos Mártonnét bizonyítékok hiányá-
ban felmentették az ellenük emelt vád 
alól. Az ítélet jogerős. — Ugyancsak 
ezalkalommal ítélkezett az uzsorata-
nács Vőnekl Imre tápéiréti lakos fe-
lett, aki tejet drágított. 28 fillér he-
lyett 32 fillért kért literjéért. Vőnekit 
20 pengő nénzbüntetésre Ítélték. 

- A TISZA VÍZÁLLASA, A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentére szerint a Tisza Vízállása ju-
nius 11-én reggel 7 órakor 418, hő-
mérséklete 23 fok Celzius. A leve-
gő hőmérséklete 23 fok Celzius. 

_ Farkas István: \ levegő titán, 
jai. »Hivom a magyar JjuságotU — 
kormányzóhelyettesünk hivó szó/alu 
ott rezeg mindért magyar ifjú szivé-
ben, mint kötelesség és hivatás. A ma-
gyar honvédelem, kultura és haíhdás 
jövője nemzetünk magasba szárnyaló, 
repülő ifjúsága. Uj idők uj szavát 
idegzi be az egész világ s miközben 
dübörgő motorok acéléneke harsogj" 
tele sziveinket, tiszt .-leitel és 'hódolat-
tal tekintünk azok felé. akiket a le-
vegő titánjaivá avatott dicső korunk, 
akiknek példája nyomán lelkesült erő-
vel nyitja meg a magyar jövő uj kor-
szakát az uj magyar ifjúság. A most 
folyó világháború légi titánjainak té-
lekzetállitó légi harcairól irt mara-
dandó értékű könyvet, nekik állított 
örök emléket >A levegő titánjait cinifi 
müvében F a r k a s István, az ismeri 
iró. A pompás kiátlitá«li dúsan il-
lusztrált vaskos kötet a Centrum ki-
adóvállalat áldozatos munkáiinai; eh 
ven dicséreté. 1 
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— Rendkívül szép érettségi ered-
mény az állami leánygimnáziumban. 

Tegnap fejeződlek be a Szent Erzsé-
bet-leán\ gimnázium érettségi vizsgá-
latai. A dr. B a l o g h Ányos tankerü-
leti kir. főigazgató elnökletével lefolyt 
vizsgálatokon mind a 39 növendék meg-
felelt, mégpedig majd 7(J százaléka ki-
tűnő, jeles és jó minősítéssel. Kitünte-
téssel érett: Eisner Anna, Janson Edit, 
Kozma Márta, Mosonyi Márta, Schwep-
ler Klára, Szekerke Mária. Jelesen 
érelt: Eckerdt Ildokó, Horváth Erzsé 
bet, Obermayer Judit. Jól érett: Balogh 
Ilona, Barta Erzsébet, Domonkos Ka-
talin, Dumtsa Zsuzsanna. Hőfler Ida, 
Littomeritzky Sára. Lőbl Mária, Neu-
wirth Klára, Patzauer Ágnes. Pásztai 
Etelka, Schwarcz Judit, Sikorszky Pi-
roska, Singer Ágnes, Szegfii Anna. 
Szijjártó Valéria. Tiszavárv Alice, 
Török Hona. Érelt: Csikesz Jolán. 
Breuer Éva, Diskay Lenke, Fülöp Pau-
la, Királyi Anna, Kiss Rózsa. G'illay 
Irén, Landesz Olga, Matsek Hona, Pe-
terdi Gizella, Szegő Judit, Tokody Lí-
via, Tombácz Erzsébet. 

— A tábla leszállította egy orgazda 

apa büntetését. Id. K i s s Sándor 40 

éves szenttamási kocsmáros orgazda-

sággal vádolva került csütörtökön a 

szegedi Ítélőtábla elé. Kissnek a fia, 

ifj. Kiss Sándor betört és a betörésből 

származó zsákmányt apjának adta ál 

megőrzés végett. Id. Kiss 3Ö34 pengő, 

több darab ruhanemű és ékszer őrzé-

sét. valamint értékesítését vállalta, ez-

ért az elsőfokú bíróság orgazdaság 

büntette miatt 8 hónapi börtönre itéite. 

Fellebbezés folvtán csütörtökön a í 

Elemy-tanács tárgyalta az ügyel és id 

Kiss Sándor büntetését 6 hónapi bőr-

tönre szállította le Az itélet jográőv 

— Nyilatkozat. Tekintetes Délrfta 

gyarország Szerkesztőségének, Szeged. 
Tisztelettel kérjük az alábbi nyii tko-
zat közlését: A >Délmagyarorszíg' t. 
hó 11-én megjelent számában 'Raitá-
vesztett a 'fogadáson' a nyilasuiság 
kiadóhivatali alkalmazottja' Ő*tm 
altt megjelent törvényszéki tudósítás-
ban szereplő Pirk József 20 éves vád-
lott fiatalember a Pesti Újság szegedi 
kiadóhivatalának soha alkalm afflftjá 
nem volt. Nevezettnek azon állítása, 
hogy a kiadóhivatalunknak alkalma-
zottja, közönséges hazugság. A nyilat-
kozat közzétételéért fogadja köszöne-
tünket és vagyunk teljes tisztelettel: 
Pesti Újság szegedi kiadóhivatala-

— A tábla jóváhagyta a nemzetközt 
uton gázoló sofőr büntetéséi. Fődi Zol-
tán 34 éves gépkocsivezetőt gondatlan-
ságból okozott súlyos testisértés vét-
ségéért a szegedi tőrvényszék nertirég 
200 pengő pénzbüntetésre itéite. méri 
február 10-én Kistelek határában a 
nemzetközi uton elgázolta a kerékpá-
ron haladó Egri József kisteleki la-
kost. A tábla Elemy-tanácsa csütörtö-
kön tárgyalta Fődi fellebbezésit rá 
helybenbagyla a törvényszék ítéletét. 

— Kutlm ugrott egy asszony. K a r -
d o s Mária, az ujszegedi kendergyár 
munkásnője a csütörtökre virradó éj-
jel t órakor Hajnal-utca 3. szám alatti 
lakásán öngyilkossági szándékból kút-
ba ugrott. Tettét a házbeliek idejeko-
rán észrevették és Kardos Máriát élve 
húzták ki a kútból, A mentők az ön-
gyilkosjelöltet elsősegélyben részesítet-
ték. 

— Pineetüz n Csongrádi-palotálian. 

\ Csongrádi Takarékpénztár Széche-
nyi-téri palotájában a csütörtökre vir-
radó éjszaka. Szabó Ferenc bérlő pin-
céjében tűz ütött ki. Dr. Dreyer József 
börpyári igazgató, aki társaságával a 
lüz kelefk ezésének időpontjában a ház 
előtt haladt el, arra lett figyelmes, 
hogy az egyik üzlethelyiség előtti pin-
cenvilásból füst tör elő. Értesítették 
a tűzoltókat akik hamarosan eloltot-
ták a tüzet. Kár nem keletkezett A 
tüzet aldobott cigarettavég okozta. 


