
6 
O E I . M A l i Y A R O R S Z A f l 
O s ü t ő r t ö K 1912 nnmsrttii" 8. 

tü I R ü IC 

S z e g e d i u t m u t a t ó 

A Somogyi - könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A Városi Múzeum egész évben 
nv itva. 

Szolgálafos gyógyszertárak: I,ejn-
zinger örök. k. Tukats Sándorné 
Horváth M. n. 9, Pósa Balázs Kál-
vária-utca 17, Kocsis J, Endréné 
'öldmijves-utea 17, Srimcczi jjc|a 
Somogyitejep IX. u. 489. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
J é 1 m e z b A 1, Korzó Mozi: K a d e t 
s z e r e l e m , Széchenyi Mozi; N<i«r 
ty f i n ese te Tó th M a r i v a l . 
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A hesi halált halt 
Kormányzóhelyettes 

kitüntetése 
Budapest, szeptember 2. A Hon-

védségi Közlöny szeptember 1-i szá-

ma közli a legújabb hadikitüntete-

seket. Az első helyen közli a hon-

védség hivatalos lapja, hogy a Kor-

mányzó ur őfőméltósága augusztus 

23-án Gödöllőn kelt legfelsőbb el-

határozásával a hősi halált halt vi-
téz nemes nagybányai Horthy Ist-
ván tartalékos főhadnagynak a 
Szovjet elleni hadmüveletek alkal-
mával az ellenség előtt tanúsított 
kiválóan vitéz és önfeláldozó maga-
tartásáért a Magyar Érdemrend Lo 
vagkereszijét hadiszallagon a kar-
dokkal adományzla. Mint ismere-

tes, Horthy István hősi halála előtti 

napon légi harcban lelőtt egy szov-
jet vadászgépet és ekkor terjesz-
tette fel kitüntetésre parancsnoka, 

—oQo— 
— Kisasszony napján vezeti be a 

megyéspüspök az uj kanonokokai stal. 
luujaikoa. Kettős szép ünnep szinnetye 
lesz a lugádalmi székesegyház Kisasz-
szony napjan. E napon, a i.0 orai nagy-
im se keretében teszik le a hivatalos 
esküt a szegcdi szekeskaplalan tagjai 
lopasztoruk Kezébe, aki az ünnepélyes 
aktus rn.an bevezeti okét slailuniuküa. 
Amint ismeretes, a székcskaptalan 
mar ezév január 1-én megalakult es 
megkezdte működését, de a káptalan 
tagjai az okét megillető helyet mind-
ezideig néni foglalhatták el a püspöki 
székesegyház szentélyéhen, mert a ka-
uonoki stailumok elkészítéséhez idö 
kellett. Jgy került ez a nevezetes ak-
tus Kisasszony napjára, a keresztény 
magyarság Maria ünnepélyére. A má-
sik ui.uepi aktus a fogadalmi tem-
plom Maria-kapotnajának megnyitása 
it sz, amelyet szintén dr. G' 1 a t i f e I -
(i e r Gyuia pápai trónálló, megyés-

püspök ad át rendeltelésének. Amint 
koztudomásu, ebben a kápolnaban 
őrizték az ösi Szent Demeter-tempiom-
boi átmentett kis Mária-szobrot, amely 
közel 200 esztendőn keresztül volt a 
szegediek áhítatos kegyeletének tár-
gya. A kápolna azonban mindezideig a 
fogadalmi templom befejezetlen részei-
hez tartozott. Most azután B a r t Fe-
renc budapesti egyházművészeti ter-
vező ünnepi diszbe öltöztette a kis ká-
polnát és gyönyörű márványoltárt al-
kotott a kegyszobor számára, amely 
czekután méltó díszben várja oda a 
Mária-tisztelö híveket. A kettős ün-
nepre a belvárosi egyházközség szoká-
sos havi értesítőjében hivja meg a hí-
veket, de természetesen hivatalos ar-
ra — és minden bizonnyal nagy szám-
ban meg is fog jelenni — a város 
egész katolikus társadalma. 

Az uzsorabiróság felmentette, 
a tábla hathönapl börtönre fteite 

a cnhortirágitó kereshedöt 
Árdrágítók napja oz Ítélőtáblán 

(A Délmagyar ország munkatársá-
tól) Szerdán délelőtt árdrágítók fe-

lett ítélkezett a szegedi tábla Curry-
tanácsa. 

Gábris Károly 28 iéves orosházi 

baromfi kereskedőt a. gyula törvény-

szék Orosházán működő nzsora-

birája 100 pengő bénzbüntetésre 

itélte, mert az idén márciusban az 

orosházi hetipiacon a tojás kilóját 

3 pengő 20 fillér maximális ár he-

lyett 4 pengő 40 fillérét vásárolta. 

Gábris ngy az elsőfokú fórum előtt, 

mint a szerdai táblai tárgyaláson 

tasradta. hogy árdágitást követett 

volna el, a tábla azonban, miként 

az alsófoku bíróság, bizonyítottnak 

találta az árdrágítás vétségét és 

helybenhagyta Gábris 100 pengős 

büntetését. Az ítélet jogerőre emel-

kedett 

Id. Vincze Endre 66 éves gyomai 

gazdálkodó azért került a gyulai 

törvényszég gyomai uzsorabirája 

e!é, mert áprilisban 140 kiló tenge-

rit hárem részletben 36 pengőéit 

adott el és ezzel elkövettte az árdrá-

gítás vétségét. Az uzsorabiróság 300 

pengő pénzbüntetésre itélte id. Viu-

czét. aki fellebbezéssel élt a szege-

di ítélőtáblához; A tábla az első-

fokn bírósággal egyezően állapi-

tetta meg a tényállást és YinCze 

büntetését helybenhagyta. 

Breitenbach Péter 43 éves nemes-

ráilitiesl volt fiiszerkereskedő ta-

valy októberben és novemberben a 

kristálycukrot a hatóságilag meg-

állapított 1 pengő 08 filléres ár he-

lyett 1 pengő 20 fillérért árusította. 

A hódsiyri uzsorabiróság árdrágí-

tásért vonta felelősségre. Breilen-

bach azzal védekezett, bogy abban 

az időben felszámolta üzletét, mert 

felhagyott a kereskedéssel, éppen 

ezért még olcsóbban ís adta áruit, 

nemhogy drágítani akart volna. A 

hódsági uzsorabiróság elfogadta vé-

dekezését és felmentette Breiten-

baébot az árdrágítás vádja alól. 

Fellebbezés folytán szerdán a tábla 

elé került az iigy. A tábla nem fo-

gadta el a volt kereskedő védekezé-

sét, ellenben a bizonyítási anyagból 

azt állapította meg, hogy Breiten-

bach sorozatosan drágábban adta a 

cukrot a maximális árnál, tehát 

elkövette a drágítás bűntettét. Ezért 

a tábla megváltoztatta az uzsora-

biróság Ítéletét és Breitenbach Pé-

tert 6 hónapi börtönnel sújtotta. 

csutoriöhön csic flekken es vargabéles eileremöen 
Moinár Eva éneke:, Süveges Franci Hawai-gitáron játszik, Boldizsár Gazsi 
zenekara kisen. Icieton 28—46. luiajdonos. Cterey Jozsein . 

Románc 
Újszegeden láttam egyszer. 
Nem volt népünnepeiy, csak ren-

des vasárnap összeiogódzkodó lá-
nyok korzózásával, tuhegyüre pö-

dört bajszú katonafiuk kacarászásá-
val. Akkoriban nagy divatját élte a 
konfetti, meg a szerpentin, a lányok 
visítottak, mikor a párásodó nya-
kukba gyömöszöltek egy marékra-
való színes papirt, de a felháboro-
dásuk csak tettetett volt, mert lé-
nyegeben büszkén tűrték a kivá-
lasztottak szerepét. A legszebb lány. 
nak lesz a legtöbb lemosakodni va-
lója. Hát aztán ott boklázott a tö-
megben egy ifjú pesztra is, talán 
éppen az első kimenőjén. Szeplőske 
volt és vánnyadt, hegyes kis pa-
raszthasa előre tolva, a lábán fer-
desarku magassszáru cipő, amit 
nyilván a gazdasszonya sózott rá 
előnyös árban. Csak billegett leló-
gó kézzel, mindent megbámult, vele 
azonban nem törődött senki. Már azt 
se bánta volna, ha az ő varkocsát 
is megrángatják pajkos inasgyere-
kek, — ahogyan épp most próbált 
valamelyikük ismerkedni egy hozzá 
hasonló pesztrával, — el volt rá 
szánva, hogy szigorúan rászól, lé-
lekben azonban nem haragszik. De 
szigorúságra oktatták, mikor el-
eresztették hazulról. a máz pedig 
még friss volt, érintetlen, épp csak 
hogy repedezésre készülő. Mordom, 
ment a tömegben, billegett, néha el-
sodródott és senki észre nem vette. 
Neki nem jutott konfetti, meg szer. 
pentin, meg tekintet 'és oajzán szó, 
gyöngédségében is darabos, a kis 
pesztra elveszeit ebben a vison-
gásban, kacagásban, legények kezé-
re ráverő társadalomban. Figyel-
tem, mert mindig együtt érzek a 
gyámoltalanokkal, minden -bánatát 
átéreztem. Akkor a kis pesztra le-
hajolt, mintha a cipője fűzőjét iga-
zítaná heyre, de ez ravaszság volt. 

— A mozdulat kellett neki bogy le-

hajolhasson, mert igy tudott fel-
markolni egy csomó porba hullott 
konfettit. Utána néptelen oldalúira 
tért, ahol bokrok takarják el a 
nyilvánosság elöl az ember fiát, ki-
csi markát kinyitotta s a felszedett 
konfettivel teleszórta a kócos haját, 
juttatott a nyakába, a ruhájára is. 
Azután — utánozhatatlan sugárzás-
sal az arcán —, visszament a tö-
megbe. Igenis, lássák, higyjék, hogy 
őt is megdobálták, észrevették, van 
olyan figyelemreméltó, mint a töb-
bi lány. Egyetlen szem konfetti nél-
kül haza se lehetett votna kerülni. 

(Bob.) 
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— Feketelistára kerülnek az árdrá-
gítók. Budapestről jelentik: A hivata-
los lap csütörtöki száma közli az 
igazságiigyminiszter rendeletét, amely-
nek értelmében — ha a királyi bíró-
ság kereskedőt, vagy iparost árdrági-
tási visszaélés, vagy a közellátás ér-
dekét veszélyeztető bűncselekmény 
miatt jogerősen elitéi, az ügyben első-
fokon eljáró bíróságnak a elitéiésrői 
értesíteni kell a elitólt telepének he-
lye szerint illetékes törvényhatóság 
első tisztviselőjét. (MTI) 

Alacsony vízállás miatt nem megy 
a bácskai hajó. A MFTR szegedi ügy-
nökségétől vett értesülésünk szerint a 
Magyarkanizsa, Ada, Mohol felé köz-
lekedő személyhajó az alacsony vízál-
lás miatt további intézkedésig nem 
közlekedik. 

— Az njhurgonya ára. Szeged vá-
ros közellátási hivatala közli: A bur-
gonya uj ára a 81900—1942. K. M. sz. 
rendelet értelmében: rózsa és Gülbaba 
termelői ára a piacon vagy házhoz 
szállítva kilója 29 fillér, nagykereske-
dő a kiskereskedőnek kilónkint 29 fil-
lér, kiskereskedő a fogyasztónak ki-
lónkint 33 fillér, Ella és sárga burgo-
nya termelői ára a piacon vagy ház-
hoz szállítva kilónkint. 25 fillér, nagy. 
kereskedő a kiskereskedőnek kilónkint 
25 fillér, kiskereskedő a fogyasztónak 
kilónkint 29 fillér. 

Rendelet az elsőéves zsidó 
vegyész és természettan-

szakos egyetemi hallgatók 
felvételéről 

Budapest, szeptember 2. A biva-

talos lap csütörtöki száma közli * 

minisztérium rendeletét amely sze-

rint az, egyetemeken szervezett 

vegytani és természettani intéze-

tekben, laboratóriumokban, va la* 

mint az egyetemi oktatás célját 

szolgáló minden olyan intézet, ahol 

a hallgatók gyakorlati, vagy egyéb 

munkájához szükséges helyek osak 

korlátolt számban állnak rendelke-

zésre, az első évfolyamra felvett 
zsidó hallgatók közül csak annyit 
lehet felvenni, hogy számuk ne ha-
ladja meg az intézetbe felvett első 
évfolyambeli összes hallgatók szá-
mának 6 százalékát. (MTI) 
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— Kádár államtitkár lett az Orszá-
gos Szociális Felügyelőség elnöke. Bu-
dapestről jelentik: Az m. Kir. miniszté-
rium az Országos Szociális FelugyeJö-
seg ügyvezctö-elnöki teendőinek eiia-
tása alól vitéz dr. Bonczos Miklós 
igazságügyi államtitkárt sajat kérel-
mére felmentette és az Országos Szo-
ciális Felügyelőség ügyvezető-elnöKi 
teendőinek ellátásával dr. Kadar L. 
Levente belügyi államtitkait Mftta 
meg, 

— Nagyarányú csatornaépítés Csa-
nádban. Az idei roppant méretű csa-
tornaépítési munkába kezdtek a vár-
megye egész területén. A csatornaépí-
tés súlypontja Királyhegyes, Békes-
sámson és Apátfalva, a legnagyobb 
károkat szenvedett községek határá-
ban van. Az árvízvédelmi munkála-
tokkal kapcsolatban Makó város lei-
irattal fordult a földművelésügyi mi-
niszterhez azt kérve, hogy a csator-
naépítéseknél vegyék figyelembe » 
makói érdekeket is s a viznek olyan 
levezetést adjanak, hogy a csatorna-
hálózat Makó határát is mentesítse a 
nagyobbarányu belvízi áradástól. 

— Janik-vendéglőben ma flekken 
éa vargabéles. 

— Eltemették Moldván Lajost. Szer-
dán délután nagy részvet melleit te-
mették el a belvárosi avangéhkus te-
metőben a hosszas betegeskedés utan 
elhunyt M o l d v á n Lajos ujszegedi 
gyógyszerészt. Moldván Lajos halálá-
val a város társadalmi és közéletének, 
különösképpen pedig az ujszegedi köz-
életnek egyik régi, tekintéiyes és nagy 
agilitásu vezető férfia távozott a® 
élők sorából. Tagja volt évtizedek óta 
a város törvényhatósági bizottságá-
nak, elnöke a görög katolikus egyház-
községnek, az Ujszegedi Polgári Kör-
nek s számos más társadalmi egyesü-
letben és intézményben töltött be évti-
zedeken át vezelö szerepel. LIaiala osz-
tatlan mély részvétet keltett szánualan 
jóbarátja és ismerőse körében. Szerda 
délutáni temetésén nagyszámú gyá-
szoló közönség jelent meg. Az ujsze-
gedi gyászházban lefolytatott végső 
szertartás után a belvárosi evangéli-
kus temetőbe vitték az elhunytat s itt 
a család sírboltjában helyezték örök 
nyugalomra. A gyászszertartást Laőo-
merszky Béla görögkatolikus lelkész 
végezte, búcsúbeszédet Lázár Lászl" 
tanár és Ugi Géza ujszegedi plébános 
mondották a gyászháznál. Utóbbi Uj-
szeged közönsége nevében búcsúzott-

BeiratasoK a szegedi izr. nepiskoiaiM 
szeptember 1—ií-a (kedd, szer-
da, csütörtök) naponta 10—12, a hit-
községi székházban. Ugyanakkor f " 
juk be a gyermekfoglalkoztató növen-
dékeit. Tanévnyitó istentisztelet 
(szombat) 9 órakor. A tanítás 9-én a 

órakor kezdődik. i0 0 


