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_ As és főiskola! ifjúság 
Rrinyi-ünnepe. A Szegedi Egyetemi If*. 
Jtiség és a tanárképző főiskola ifjúsá-
ga >Zrinyi nyomában!* cim alatt29-én, 
fsasáraap délelőtt 11 órai kezdettel 
ünnepi előadást rendez, amelyet a 
magyar rádió is közvetít. A műsoron 
ÍPongrácz: Zrinyi-diszjele szerepel 
oyitószámkén* a Hunyadi János 9. 
honvédgyalogezred zenekarának elő-
{adásában. Gróf Zrínyi Miklós »A fe-
születre* cimü költeményét Pump Má-
ha főiskolai hallgató szavalja el* 
Wiajd >Zrinyi nyomában!* cim alatt 
IKenderesi Tibor főiskola! hallgató 
Btond ünnepi, beszédet. Kodály: >Kö-
!szöntő*-jét és három Bárdos-karéne-
ket ad elő ezután a tanárképző főis-
kola kamarakórusa dr. Szögi Endre 
{vezénylésével. Vitéz Rózsás József 
{alezredes, a vitézi Rend Zrinyi-cso 

Prtjainak központi vezetője > Zrínyi 

klós szellemi hagyatéka és erkölcsi 
Idája* cimmel tart időadást, utána 
SzEI Magvar Szó Munkaközössége 

brinvi 'Szigeti veszedelem* cimő hős-
költeményéből hoz szinre egy részie-
ket. Thurzó-Nagy: 'Horthy Miklós 
üzenete* cimü művét a katonazenekar 
adja elő. A tájrogatószólót Török Mi-
hály játsza. A második részben a IIu-
ipyadi László-nyitány, részlet Zrinví 
^Áfium*-ából, Jókai 'Szigeti hősök* 
{rimü drámájának nagv Zrínyi-mono-
lógja, Kozáky: Pax Tecum cimü hege-
dűszólója. Juhász Gyula 'Kard és 
lant* cimü költeménye és más számok 
Szerepelnek műsoron. A nagyszabású 
brinyi-emlékünnep iránt széleskörű 
járdeklődés nyilvánnl meg, 

— Elitéit árdrágító. Savanya Ist-
^ránné 68 éves alsótanyai lakos egy 
pár, 1 kiló 80 deka sulvu csirkét 8 
ipengőért kinált eladásra. Árdrágító 
Visszaélés vétségében mondotta ki dr. 
RJjvári István egyesbiró bűnösnek és 
enyhítő körülményül véve büntetlen 
eletét és azt a körülményt, hogy tizen 
három gyermek anyja, 200 pengő 

Íénzbüntetésre Ítélte. Az ítélet jog-
rős. 

^ — Statáriális bíróság elé kéről a 
ITsengery-nteai gyilkos. Budapestről 
nelentik: Beszámoltunk arról, hogy 
keddre virradó éjjel Jeries Ferenc 
jbürdiszmilvessegéd cipészkalapáccsal 
meggyilkolta, majd kirabolta Fe-
kecs János Csengery-utcai cipészt 
IJcrics — mint már jelentettük — elő-
ször politikai inditóokokkal akarta 
bűntettét félremagyarázni, azonban ha-
poarosan kiderült, hogy 450 pengőt vitt 
|el a szerencsétlen áldozattól. Miután 
{a gyilkosságot elsötétítés tartama 
ialatt követte el a bőrdiszmüvessegéd, 
pöglőnltélő bíróság elé kerül, amely 
már csütörtökön reggel meg is kezdi 
ja bűnügy tárgyalását 

— Elitéit tolvajok. Veres Pálné ro-
Vottmultu asszony, akiről megírtuk, 
jtogy kifosztott egy Ittas állapotban 
levő munkást, szerdán állott dr. Koz 
ma Endre egyesbiró előtt. Lopás vét-
bégében mondotta ki a biró bűnösnek 
hz asszonvt és jogerősen öthónaDi 
fogházra ítélte. — Oláh Istvánné 49 
éves cigányasszonyt, aki az élelmi-
szerüzletek előtt sorban álló asszo-
nyok pénztárcáit dézsmálta meg. 
Ugyancsak Uznapi elzárásra, vagy 50 
pengő pénzbüntetésre Ítélte a biró. — 
Kothenz János földműves 23-án éjjel 
'ittas állapotban bemászott Újszege-
den Gyárfás Dezső padlására és on-
nan szappant és bagvmát lopott, maid 
niból visszatért és lisztet akart lopni, 
de ekkor tett^nérték. Dr. Kozma Endre 
egyesbiró szerdán öthónapi fogházai 
szabott ki rá büntetésül. A vádlott az 
ítéletben megnyugodott. 

_ Elkapta a körfűrész *cy fiatal 
munkás karját. Tóth Györjrv 18 éves 
munkás, aki a Hétvezér-utca 9 szám 
jalatt • lakik, munkahelrén, a Tóbiás-
a ié fűrésztelepen munka közben sze-
rencsétlenül járt A körfürész elkaiv-
Ha a karját és csontig bató súlyos se-

ejtett rsifa. Sulvos állapotban a 
pözkőrházha szállították, . , . 

—- Letartóztatta az ügyészség az 
árdrágító péknét Megírtuk, hogy 
Titz István cigány zenész feljelen-
tésére a rendőrség kedden őrizetbe 
vette Csonka Mihálvné ujszegedi 
pékmesfernét, aki másfél kilogram 
kenyeret jegy nélkül 3 pengőért 
adott el. Csonkáné ügyében a rend-
őrség befejezte a nyomozást és az 
iratokat áttette az ügyészségre, 
ahol az átkísért Csonkánét előzetes 
letartóztatásba helyezték. Ügye a 
legrövidebb időn belül tárgyalásra 
kerül. 

— Zsarolásért jelentették fel a ve-
réssel fenyegetőző hitelezőt. Ifj. Dob-
sa Antal 31 éves makói fiatalember ez 
év április 16-án Molnár Mihály nevü 
ismerősétől egy állítólag neki köl-
csönadott kisebb pénzösszeg visszafi-
zetését követelte azzal, hogy ha nem 
fizet, megveri. Molnár a követelt 
összeget kifizette, de ugyanakkor 
Dobsát fel is jelentette zsarolás el-
mén. Az Uuváry-tanárs szerdára tűz-
te ki a bűnper tárgyalását, azonban 
Dobsa nem jelent meg a tárgyaláson, 
mert állítólag katonai szolgálatot tel-
jesít. A bíróság most hivatalosan meg-
keresi a honvéd kiegészítő parancs-
nokságot annak' tisztázására, valóban 
a katonai szolgálat teljesítése akadá-
lvozta-e a vádlottat a tárgyaláson 
való megjelenésben. 

— Lopások. Bliesz Gvuláné «omo-
gyitelepi kereskedő elpanaszolta a 
rendőrségen, hogv a közellátási hiva-
tal előtt ismeretlen tettes kilopta a 
szatyrából 132 pengőt tartalmazó 
pénztárcáját. — Balog Istvánné sza-
tócs szintén zsebtolvajlás flgvében tett 
panaszt szerdán délben. A Valéria-téri 
piacon ismeretlen tettes ellopta a re 
tiküljét, amelyben 235 pengő készpénz 
volt. — Adler Mór, a Tisza Lajos-
köruti 'Adler-cdényesarnok tulajdono-
sa feljelentést tett a rendőrségen, hosv 
egy nő, aki vásárlás ürügyével váló 
gntott az üzletben, egv óvatlan pilla-
natban hat alpakkakanalat táskájába 
csúsztatott. A személyzet tettenérte a 
tolvaj asszonyt, aki beismerte tet-
tét A rendőrség a bolti tolvaj ellen 
megindította a bűnvádi eljárást 

— Miihelytüz. Szerdán délután fél 
7 órakor értesítették a tüzörséget, 
bogy a gróf Apponyi Albert-utca 14. 
szám alatti Valcsin Irma tulajdonát 
képező szabómühelyben tüz támadt. A 
kivonult tűzoltók percek alatt eloltot-
ták a tüzet amely igy csak jelenték-
telen kárt okozott. \ megejtett vizs-
gálat megállapította, hogy a vasalóbói 
kiesett parázstól lángra lobbant a kö-
zelben elhelyezett gyújtós és a faszén 
és ez okozta a mühelytüzet. 

— A mentők hiret Erdei Gusztáv 
gyárimunkás a szegedi kenderfonó-
gyárban munka közben leesett egy 
kocsiról és lábát törte. A mentők a 
sebészeti klinikára szállították. — 
Kiss József né sándorfalvi asszony 
egy három méter magsa létráról le-
esett. Lábtöréssel szállították a men-
tők a sebészeti klinikára. 

— Halálosvégü lngkőmércezés 
ügyében indított nyomozást a rendőr-
ség. A közkórház jelentette, hogy szer-
dán délben ott elhunyt Kalapács Má-
ria 16 éves szatyniazi leány, aki hoz-
zátartozóinak bemondása szerint mint-
egy nyolc— tiz nappal ezelőtt véletle-
nül lugkőoldatot tartalmazó folyadé-
kot ívott. Napokon át otthon ápolták, 
majd 21-én beszállították a közkórház-
ba, do ekkor már annyira rosszul 
volt, hogy az orvosok nem tudtak rajta 
segíteni. A rendőrség elrendelte Kala-
pács Mária felboncolását, mert felme-
rült az a gyanú, hogy esetleg bűncse-
lekmény, vagy gondatlanság okozhat-
ta a fiatal leány halálát, 

— Amíg * gazda távol voh, a bé-
res betört a házba. Az ügyészség szer-
dán délben előzetes letartóztatásba 
helyezte Belovári Károly 21 éves sze-
ged-felsöközponti napszámost, akit a 

Ideszki cseudőrőrsparancsnokság a 
' makói őrs megkeresésére fogott el és 
vett őrizetbe. Belovári Károly Katona 
József gazdánál volt alkalmazásban, 
mint béres. Kileste azt az alkalmat, 
amikor kenyéradója eltávozott otthon-
ról, felfeszitette a lakás ablakát és 
ki'opott egy nadrágot, amelynek zse-
bében négy 10 pengős volt, a konyha-
asztalról elemeit egy patkóalaku sár-
ga pénztárcát 66 fillér tartalommal és 
két csomag dohányt. Kihallgatása so-
rán a nadrág, a pénztárca és a do-
hány ellopását beismerte, azzal véde 
kezett, hogy nagyon le volt rongyo-
lódva és pénzt akart szerezni. Azt 
azonban tagadta, hogy a nadrág zse-
bében pénz lett volna. A nadrágot meg 
sem tartotta, hanem az istálló mögötti 
gazba dobta. A bírósági tárgyalás 
fogja tisztázni, hogy a 40 pengőért Is 
felelnie kell-e, vagy csak a nadrág, a 
pénztárca és a dohány ellopásáért 
szabnak ki rá büntetést. 

— öt mázsa hazával nem tudott el-
számolni a rekviráló bizottságnak, 
egyhónapi fogházra büntették, öz-
vegy Lékity Istvánné Brázkov Sztána 
60 éves szenttamási földmüvesasz-
szonyt közszükségleti cikk jogellenes 
elvonása cimén állította az ügyészség 
az njvidéki törvényszék elé, mert ez-
évi, 2619 kilós búzaterméséből 511 ki-
lóval nem tudott elszámolni. A tör-
vényszék előtt a vádlott asszony az-
zal védekezett, hogy a hiány a ter-
mészetes beszáradás következtében ál-
lott elő és első fokon fel is mentették 
a vád alól, mert a védekezés nem 
nyert megcáfolást. A szegedi tábla, 
ahová modt fellebbezés folytán ke-
rült az ügy, megváltoztatta az elsőfo-
kú bíróság Ítéletét és kimondotta, 
hogy a beszáradással való védekezés 
nem fogadható el, mert ez ellenkezik 
a köztudomással. Lékitvnét tehát bű-
nösnek mondta ki a bíróság a vád sze-
rinti cselekményben és közszükségleti 
c'kk jogellenes elvonása miatt egy-
hónapi fogházra, mint főbüntetésre, 
továbbá 3 évi hivatalvesztésre és pol-
gári jogainak ugyanennyi időre szóló 
felfüggesztésére Ítélte. Áz Ítélet jog-
erős. 

— Halálos szerencsétlenség a vá-
sárhelyi állomáson. Hódmezővásár-
hleyröl jelentik: A hódmezővásár-
helyi állomáson kedden délulán 
halálos szerencsétlenség történt. A 
Szeged felől érkező vonat egyik ko-
csi/i elkapta a sínek között áru-
kirakással foglalatoskodó Malmos 
Pál postai altisztet és vagy tiz mé-
terre magával hurcolta a szeren-
csétlen embert. Még élt, amikor a 
kerekek alól kiszedték, de alig 
szállították be a mentők a kórház-
ba. kiszenvedett. 

— A gondatlanság szerencsétlensé-
get okoz. Katona József kiskundorozs-
mai lakos főgépészként dolgozott az 
Eszes-féle malomban. Veres Imre fű-
tőt arra utasította, hogy takarítsa ki 
a kazánt. Veres vonakodott, mert sze-
rinte a kazán még nem hűlt ki, azon-
ban Katona megismételte az utasítást 
Veres a parancsnak engedelmeskedett, 
azonban a kazánban levő tüzes per-
nye ugy összeégette, hogy e.lső-, má-
sod- és harmadfokú égési sebeket 
szenvedett és 20 napon tui gyógyuló 
sérüléseivel a bőrgyógyászati kíini-
pán ápolták. Az Ungvárv-tanáes gon 
datlanságból okozott sulvos testi sér-
tés vétségéért 100 pengő pénzbünte-
tésre ítélte Katona Józsefet. Az ítélet 
jogerős. — Bujdosó E-lekné algvői la-
kost az Ungvárv-tanáes ugyancsak 
gondatlanságból okozott testi sértés 
vétségében mondotta ki bűnösnek, 
mert másféléves kisgyermeke egy őri-
zetlen pillanatban magára rántott egy 
forró vizze] telt edényt és nyolc na-
pon tul gyógvulő égési sebeket szen-
vedett a bíróság a gondatlan anyát 
jogerősen 80 rengő pénzbüntetésre 
itélte. " . _ 
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Wirth-féle KLAPP-FDI 
tírrényeM® rédett p»plrf»l«íilt8 raj-óT"! 
n legrolcsóbb ós lefrtölióle tesstofe 

Kaphaió: WIRTH irodagépüzemnél 
S*éehenvl-tár 5. 

Kaffka Margit; Színek es etek, Ma-
ria évei. Kaffka Margit is, mint már 
előtte sokan mások, csaknem a mél-
tatlanul elfelejtett irók sorsára jutott. 
Nevét már-már elfeledték, müveit nem 
olvasták, az uj nemzedék alig hal-
lott valamit róla. De aztán müvei új-
ból megjelentek, olvasták, szinte is-
mét felfedezték. Ma már elvitathatat-
lanul a legnagyobb magyar írónőnek 
tekintik, neve a toll halhatatlanjai 
közé került, minden müveit uricsalád 
könyvespolcán megtalálhatók a regé-
nyei. A most megjelenő uj kiadásban 
Szinek és évek-et és Mária évei-t 
egybekötve, szépen kiállított terjedel-
mes kötetben kapja kézhez az olvasó-
közönség. 

Szinek és évek, a nagy nábom 
előtti középosztály, a vidéki uricsalád 
rajza. Ez Kaffka életének főműve » " 
magyar regényirodalom egyik legmű-
vészibb alkotása. A hősnő sorsa a vi-
déki uricsaládok sorsának szaka sz-

ított mása; drámaibb igazsággal, szí-
nesebb részletezéssel azóta sem irta 
ezt meg senki. A regény annál meg-
győzőbb és hitelesebb, mert az írónő 
semmit sem akar bebizonyítani, sem-
miről sem akar meggyőződni, minden 
erejét az írás nagy feladatának szen-
teli. Csodálatosan tisztán lát a amit 
leir, azt a legtisztább költészet meg-
szépítő fénvével vonja be. 

Mária évei-ben egy olyan női tf-
pust mutat be, aki "szembekerül a* 
élettel, de nincs kellően felfegyverez-
ve a helytállással, nem bírja a küz-
delmet a kegyetlen társadalmi erők 
ellen, tragikusan elpusztul. Ebben » 
müvében is olyan mélységeit tárja fel 
a női léleknek, amit csak egy kivétele* 
képességű nő tud meglátni és csak 
vérbeit írónő tud megírni. 

Kaffka Margit nem a pillanatnak' 
él. Hősnőiéhez hasonló sorsok voltak 
és' lesznek mindig, regényei örökérté-
ket képviselnek s nemcsak ahhoz • 
társadalmi osztályhoz szólnak, ame 
het halhatatlanul megörökített, há-
rem az egyetemes Magyarországhoz. 
Franklin-Társulat kiadása. 

II kenysrfeiadag 
mega31a$»itása 

Szeged közellátási hivatala aA 
4892—942. k. é. szám alatt a kenyér-
fejadag ujabb megállapításáról a kö-
vetkező hirdetményt tette közzé: 

Közhírré teszem, hogy a m kir. 
közellátásügyi miniszter ur 112920— 
1942. K. M. sz. rendelete szerint 1942. 
november 30. napjától kezdve a ha-
tósági jegy ellenében kiszolgáltatható 
kenyérfejadag az ország egész terü-
letén naponkint és személyenkint 1" 
dkg, vagy havonkint és személyenkint 
3.2 kg kenyérliszt. 

Vendéglátó ipari üzemekben a 
nyérváltójegy szelvénye ellenében * 
dkg sulyu kenyeret szabad kiszolgál-
tatni. 

A testi munkások és nehéz te*" 

munkások pótadagja változatlanul 
illetőleg 35 dkg. 

A finomliszt a kenyérjegynek 19" 
évi november 29. napjáig érvéuves 
beváltott kenyérszelvényeit a sütő-
iparosok, ugvszintén az eddig az idő-
pontig beváltott kenyérváltójegyekkel 
a vendéglátóipari üzemek l e g k é s ő b b 

1912. évi december 2. napjáig kötele-
sek elszámolni. 

Az 1942. évi november 29. nap]" 
után érvényes 'kenyérszelvényeket, va-
lamint az ezen időpont után beváltat 
kenvérváltójcgvszelvényeket a rajit)* 
feltüntetett mennyiségtől függetlenít' 
az elszámolásnál 16 dkg, illetőleg 
dkg mennyiségben fogom számításba 
venni, 

|Polgártnírt*r» 


