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A goKogyi-könyvtárban é» az 
•gyeteial könyvtáriján vasárnap és 
tnnepnap kiv«elévcl könyvtárszol-
gál i t . 

A Városi Muzeum egész évben 
nyitva. 

Dorogi Imre festőművész kiállítá-
sa a kupolacsarnokban junius 29-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Apró 
Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59. Nyí-
lassy A. béri. Kiss Lajosné Róinai-
körut 32, Salgó Péter béri. Halász 
Klára Mátyás-tér 4. Temesvárv Jó-
asef Klauzál-tér 9. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
A z u t o l s ó m é n é t , Korzó Mozi: 
H a l á l h a j ó , Széchenyi Mozi: H í -
r t J á n ó s . 
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— Sercdi bíboros hercegprímás a 
pápánál. Rómából jelenti á M I I , hogy 
X I I . Pius pápa szerdán délelőtt külön* 
kihallgatáson fogadta Sexédi Juszti-
nján bíboros hercegprímás* Setéd) 
Jusztinián mintegy másfél óra hosz-
síat tartózkodott a Szentatya dolgozó-
szobájában. A hercegprímás kedden és 
szerdán több látogatást tett a vatikáni 
államtitkárság vezétfi személyiségei-
nél. valamint az egves kongregációk 
élén álló bíborosoknál 

— Zászlódisz és hivatali szünet a 
Kormányzó nr születése napján. Dr. 
P á l f y József polgármester elrendel-
te, hogy csütörtökön, junius 18-án, a 
Kormányzó ur születésé napján a vá-
rosháza minden hivatalában teljes 
munkaszünet legyen Felhívja a pol-
gármester a város polgárságát, első-
sorban á háztu'ajdonosokat hogy há-
zaikat a középületekhez hasonlóan a 
nemzét örömének külső kifejezésére 
lobogózzák fel. 

-- Igma Albin altábornagy megbe-
seéléséi a hármas huszárok emlékmű-
vének felállítására. L e n z Albin nyu-
galmazott altábornagy, a szegedi hár-
mas honvédhuszárok egykori parancs-
noka kedd óta Szegeden tartózkodik az 
ítélőtábla épülete előtt felállítandó 
hármas huszár hősi emlékmű felállítá-
sának és a leleplezést ünnepség idő-
pontjának megbeszélésére. Lenz altá-
bornagy szerdán reggel fél kilenckor 
felkereste hivatalában dr. P á l f y 
György kulturtanáesnokot és vele meg-
beszélte »2 ünnepség részleteit. Az alu-
míniumból készült szobrot előrelátha-
tólag szeptember első hftpjaiban szál-
lítják az öntödéből Szegedre. Itt a 
tábla épülete előtt addigra már meg-
felelőén átrendezett kis park közepén 
terméskőalapzatra állítják. A szobor 
leleplezése a tervek szerint szeptem-
ber közepén, fényes katonai ünnepség 
keretében fog mégtörténni. A szobor 
készítője Gách István, neves fővárost 
szobrasümüvész. Fadrusí János egy-
kori tanítványa, aki a budapesti Sza-
badságszöböripálvázalon Szamovofsz-
ky Ödönnel együtt első dijat nyert. 

— Házasság. Dr. F ö l d e s Pál ÓS 
N e u m a n n Zsuzsanna házasságot kö-
töttek. 

— Vitéz nagybányát Hórthy István-
né sikerrel létette a vitorlázórepülő 
»C« vizsgáját. Budapestről jelentik: 
Vitéz nagybányai Horthy Istvártné Szi-
las Tibor kétüléses Vitorlázógépén már 
több felszállást Végzett, Hétfőn délután 

vizsgára jelentkezett. A tetőről 
történt Indítás után a vizsga feltételeit 
mesxnr. tulszárnvnlva. tő perces repü-
léssel letelte a báromslrályos vitor-
lázó jelvény viselésére jogosító G-Virs-
sát. 

Ünnepi Istcntlslteiet 
a zstttojtóüttbati nagybányai Vitéz 
Horthy Miklós. Magyarország fő-
toéltösagu kőtuiányzó uráuak szu-
letésuüpja síkúiméból juoiub 18-an, 
csütörtökön délélőtt 10 órakor. 

A S z e g e d —DMAVAG 
bajnoki mérkőzésre a jegyek elővételi kedvezménnyel szombat estig a 

Délmagyarország jegyirodában. 

Két és félévi fegyházra Ítélték 
a cukros Demetert, 

aki homokot és kavicsot adott ol kockacukor holyett 
(A Délmagyarország munkatársától) 

Egyizben foglalkozott már a törvény, 
szék a >cukros bemeter* nem minden-
napi bűnügyével, amely az utóbbi idők 
egyik legagyafurtabh és nem kevés 
gonosztevő humorral végrehajtott csa-
lási művelete. D e m e t e r Dezső 20 
éves szegedi péksegéd az év elején 
több szegedi polgárt azzal csapott be, 
hogy azt mondotta, cukrot ad el ne-
kik. Fel is vette minden megrendelő-
jétől a cukor árát, cukor helyett azon-
ban homokot, kavicsot és salakot szál-
lított. Az első ilyen csalást januárban 
követte el. amikor S s ö n y i József 
MaroS-utca 44. széni alatt lakó tiszai 
Fiirdőtulájdonost az Utcán megszólítot-
tá és mint vasutas mutatkozott be ne-
ki. Elmondotta, hogy mint vasutasnak 
módjában áll a Dá'vidékről nagy-
mennyiségű cukrot hoznia és ebből bi-
zonyos mennyiséget felajánl megvétel-
re. Szőnyi meg is rendelt a jómegjele-
nésü >vasutastól« 50 kiló cukrot. A cU-
kor néhány nap mulVa meg is érkezett 
Szőnyiékhez szabályosan ládába cso-
magolva. ahogyan a kockacukrot sZok. 
ták, az ujverbászi cukorgyár cégjeizé 
sével ellátta, ki is fizették érte Deme-
ternek a kialkudott vételárat. 90 pen-
gőt. A láda szokatlanul nehéz vol*. 
Szőnyiék lemérték és meglepve tapasz-
talták. hogv az 50 kiló cukor isren bő-
ven van kimérve, mért a szállítmány 
71 kilót nyom. Nagyon megörülték a 
bőven mért 50 kiló cukornak, mekkora 
völt azonban csalódásuk, amikor a lá-
dát kibontották és abban étikor he-
lyett 74 Mtó kavicsos, saiákis homo-
kot találtak. 

A tViásödik áldozat K e r e s z t é -
n y i Ferenc Szftlért-sugánrt .33. szám 
alatt lakó. sütőmester volt. Kereszté-
nyinek febrUflr 14-étl Ugyancsak 80 
kiló cukrot rendeltek Demetertőt. De 
méter késő este autón személyesen 
ment el.hozzájuk és maga vitte be a 
látta cukrot Kereszténylek lakásába. 
A sütőmester nyomban kifizette a én-
kor árát. 95 pengőt s ezzel Demeter 
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-i. A szegedi reiidOrtagényeég tag- ; 
jainak kitüntetése a délvidéki emlék-
éremmel. A szegedi rendőrlegénység-
nek azokat a tagjait, akik resztvettek 
a feíszabadított Délvidék megszállásá-
ban ée a katonasággal szinte egy idő-
ben mentek be a felszabadult Városok-
ba a rend fenntartására, délvidéki em-
lékéremmel tühtették ki. A kitüntetet-
teknek ma. csütörtökön délelőtt fél 12 
órakor adják át az érmeket ünnepélye-
sen a városi bérház első emeletén lé-
vő rendőrőrszemély«eti osztályán. 

— Az egyesületek helyiségeinek ifc-
kOlal célokra való igénybevétele. A 
Budapesti Közlöny legközelebbi száma 
köali a m. kir. miinsztérium rendele-
tét, amelynek alapján az egyesületek 
által bérelt vagy használt helyisége-
ket át egyesületek felett főfelügyelet! 
jogot gyakorló miniszter hozzájárulá-
sa esetében igénybe lehet venni olyan 
iskola elhelyezése céljából, amely is-
kolának helyiségél honvédségi célra 
vették Igénybe. 

_ Janik-vendéglőben ma flekken 

és vargabéles. 

_ Tilos a dupla menü. A Magyar 
Tudósító jelenti: Az étlapkorlátozó 
kormányrendelet szerint vendéglátó 
üzemben egy személy részérc Cgy* ét-
kezéshez csak egy adag levest, hús-
ételt körettél Vagy főzelékkel, továbbá 
tésítát vagy sajtot seabad kiszolgál-
tltüi. Kóretböl és főzelékből még egy 
gőtédig ÍZ kiszolgáltatható. 

távozott. Természetesen a láda felbon. 
tásáhál már nem akart ott lenni, hi-
szen ébbén a ládában is homok és ka-
vics Volt. 

A harmadik Cukorvásárló D é -
k á n y Jánosné Kossuth-utca 58. szám 
alatti lakos volt, aki 100 kiló cukrot 
rendelt Demetertől. Demeter Csodála-
tosképpen 100 kiló Cukorért Is ugyan-
annyit kért, mint 50 kilóért: 95 pen-
gőt. Könnyű volt neki, hiszen Ő Való-
színűleg olcsóbban jutott ahhoz a ka-
vicshoz és homokhoz, ami ebben a 102 
kilós ládában is volt. 

Az első tőrvényszéki tárgyalás al-
kalmával, amely dr. M o l n á r István 
büntető egvesbiró előtt folyt le, De-
meter Dözső azzal védekezett, hogy 
ncm volt tudomása róla. hogy nem cu-
kor, hanem homok Van a ládákban. 
Elmondotta, högy a Suba-pincében 
nieglsmérkedett egv T ó t h János ne-
4*ü orosházi emberrel, a cukrot az ad-
ta el, ő csak a közvetítésre vállalko-
zott. A közvetítésért 52 pengő jutal 
ma! kapott Tóthtót Demeter ezen a 
tárgyaláson bizonvitáskiegészités! 
kért} hogv az állítólagos Tóthot clőél 
lithassa és tanuként kihallgattathassa 
A törvénvszék elrendelte a bizoíiyitá" 
kiegészítését és a tárgyalás folytatá-
sát szerdára tűzte kt. Demeter azonban 
nem tudta »prödükáln!» Tóthot, a men 
tő tanút*, igy a törvényszék, miután 
mindén bizonyíték ellene szólt. ítélke-
zett felette. Bűnösnek mondották ki 
három rendbeli folytatólagosan elkö-
vetett csalás bűntettében és 2 és fél-
évi fegyházra ítélték. Az Ítélet kisza 
básánál sillyosbitó körülményként 
mérlegelte a törvényszék, högy Deme-
ter m*r többször volt csalás és más 
bűncselekmények miatt büntetve. 

Demeter kijelentette, hogv megnyug-
szik a* Í té letben, de sóhajtva hozzá-
tette: 

— De jól 'felkapott a biró nrlNetn 
látom meg az idén s Festő-utcát, ahol 
aR ideálom lakik. 

— Ma délután fél 6-kor Kflldkercsz-
tes kért! ünnepély a Vasutas-pályáit! 
Rendkívüli érdeklődés előete meg a 
íöldkeresZtes Egészségvédelmi Szövet 
-ég nagyseabdsúnak ígérkező kerti 
ünnepélyét, amelyet kedden délután 
akartak megrendezni a Vasutas-sport-
pályán. Mint jelentettük, a kerti ünne-
pély a kedd délelőtti esőzések miatt 
elmaradt annak ellenére, hogy dél-
utónra kiderült ae idő és igen sokan 
keresték fel a rókusi sportpályát, hogy 
résztvegyenek áss elegáns és színvona-
las műsorral tarkított kerti ünnepé-
lyen. A pálya azonban annyira fel-
ázott. hogy á gnrdcn-partyt nem le-
hetett megtartani. Tekintettel a való-
ban rehdkívfltl érdeklődésre, ae Egész-
ségvédelmi Szövetség most ugy hatá-
rozott. hogv ma. csütörtökön délután 
fél 0 órai kezdettel megrendezi a 
kerti, ünnepélvt. természetesen jó Idő 
esetén. A társadalom részéről meg-
nyilvánult. szinté megható érdeklődés 
tulajdonképpen természetes, hiszen a 
kerti ünnepély teljes jövedelmét a had, 
ba vonultak gyermekéinek tejellátására 
és felruházására fordítják Ezenfelül 
ic-piészeles a megnyilvánít1! érdeklő-

tízért is, mert olyan kitűnő műsort, 
kellemes szórakozást Igér a ma dél-
utáni kerti ünnepség, amelv felejthe-
tetlenné fogja tenni a zöldkeresztes 
gardert-partvt a közönség számára. 

_ a Városi Zálogház értesíti t 
ügyfeleit, hogy csütörtökön hivatal-
szünetet -tart. Igazgatósáé. 1 
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Vasáruan leplezik le 
Görohös Gyula szobrát 
Budapest, junius 17. Vitéz iák fai 

G ö m b ö s Gyula emlékszobrának ün-
nepélyes leleplezése vasárnap, junius 
21-én "délelőtt tO órakor lesz a Döb-
renlei-téren a Kormányzó ur őfőmél-
tósága jelenlétében. Az emlékszobtot a 
Gömbös Gyula-Társaság közreműkö-
désével a magyar társadalom áldozat-
készsége emelte. A szobor Pásztor Já-
nos szobrászművész alkotása 
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— Halálozás. Dr. P I a n n e n W a 1 d 

Mátyás balassagyarmati kórházi fő-
orvos neje szül. T ó b i á s Mária e hó 
1'1-án Váratlanul elhunvl Temetése e 
hó 15-én volt Balassagyarmaton. 

— A MANSz ingyenes főzőtanfo-
lyamát ősszel ismét megszervezi. Irat-
kozzon be már most. szombat kivéte-
llével délelőttönkint 9 ómtó l 12 
óráig a MANSz-irodában. Párisi-körűt 
41. Esti főzőtanfolyamok is lesznek. 

— A leomlott fal agyonütött egy 
vásárhelypusztni embert. Virrasztó 
József hódmezővásárhelyi pusztai ta-
nyáján T ó t h Sándor 55 éves napszá 
mos egy árviz által megrongál' épület 
falát bontotta. A fal várattanu' Imm 
loft és maga alá temette a munkást. A 
tanyabelick kiszabadították Tóthot, 
akit az.orosházi mentők a vásárhelyi 
közkórházba szállítottak, de már nem 
lehetett rajta segíteni. Tóth Sándor 
bélehalt Sérüléseibe. A halálesetet je-
lentették a szegedi ügyészségnek 
amely elrendelte Tóth holttestének 
felboncolását. A boncolás csütörtökön 
lesz Vásárhelyen a vizsgálóbíró Je-
lenlétében. 

— A Szegedi Izraelita Hilköwég 
Hadviseltek bizottság felkéri tagjait, 
hogy folyó hó 18-án, csütörtökön dél-
előtt 10 órakor a Kormányzó ur őfő-
méltósága születésnapja alkalmával az 
Uj zsinagógában megtartandó isten-
tiszteleten ieljes számban megjelenni 
szíveskedjenek. 

— Felakasztotta magát egy városi 
altiszt. C s ó k á s i János 4tí éves vá-
rosi altiszt, aki a piaristagimnázium-
ban teljesített szolgálatot, kedden dél-
után Pálfy-utca 13. szám alatti laká-
sán felakasztotta magát. Tettét a 
szerdára virradó éjszakán fedezték 
fel, amikor családjának tagjai hiába-
való. hosszas keresés után a padláson 
akadtak rá holttestére. Az öngyilkos-
ságot szerdát) reggel jelentettek • 
rendőrségen. A rendőri nyomozás meg-
állapította. hogy Csókási elkeseredése 
l»n követte el az öngyilkosságot. leg-
utóbb a piaristagimnáziumban levő 
szolgálati helyérői elhelyezést kérte, 
mert mint súlyos idegbajban szenvedő 
ember és 25 százalékos hadirokkant, 
nem tudta ellátni ezt a munkát. Kéré-
sét elutasították, emiatt nagyon elke-
seredett Az is nagyon bántotta, hogy 
felesége sokat veszekedett vele. A 
rendőrség kiadta a temetési engedélyt 
Gsókásiék számára. , 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőrség rév kapitányság a Je-
lentése szerint A Tisza r i l l i l ( ( l 
junius 17-én reggel 7 árakor 270. 
hőmérsékleté 22 fok. a levegő hő-
mérséklete 14 fok (Jelzins volt. 
-- Szeged SÍ. kir. város Árverési 

Usarnoka f. hó 20-án. ssombáton és 22 
én hétfőn délután tél 4-kor hivatalos 
helyiségében árverést tart, mely al-
kalommal a szegedi zálogházaknál 
1942 április hó végéig lejárt tételek 
kerülnek árverésre és pedig 20-án ék-
szerek. 22-én ingóságok. Felkérjük az 
érdekelteket, hogy a közbeeső ünnep 
és hétvégi nagyobb forgalom miatt a 
hosszabbításokat legkésőbb a hét kö-
zepéig eszközöljék Az Árverési Csar-
nok magánosoktót is vállal véteti és 
eladást meoblrósnkat A tárgyakat 
icgkéaflhb 22-én délig fogadja el aa 
intézet. A* árvetésre kerülő tárgvak 
naponként délután 1-tŐl T-t* ne Árve-
rési Csarnokban dijtalanül megtekint-'• 


