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— Adományok a Főméltóságu Asz-
szony akciójára A Főméltóságu Asz-
szony segélyakciójára a főispáni hi-
vatalba november 30 és december 6-a 
között a következő adományok foly-
tak be: Virágh-cukrászda 20.—, Fi-
scher János fiai: Fellegi Andor 50.—, 
Rózsa Terézia 20.—, üéry Ede cég 
30.—, dr. Kovács József 20 , Pataki 
és Nobel cég 10.—, dr. Yidákovits Ka-
milló 1000.—, szegedi kir. ítélőtábla 
birói, tisztviselői és altisztjei 132.50, 
Dékánv István cég 20—, özv. Schnei-
der Ferencné 20 , ördöghné és Tsa 
Itaprikaroalom 20.—, dr. Márton József 
felesége 20.—, Daróczy Pál 20 , Gróf 
Klebeisbergtelepi Polgári Kör 10.—, 
ökrös Mihály 10 , Szegedi Faragó 
Egyesület 30.—, Magyar Bank és Ke-
reskedelmi Rt. szegedi fiókja 100.—, 
Neufeid Sámuel 10—. dr. Iíavass Zoi-
lán 5—, Magyar Blehniszerszállitó és 
Áruszállító Bt. 50.—, Hajós Antal 
20.-, Haás Fülöp Rt. 50.—, ifj. Ábra-
hám Szilveszter 20.—, id. Ábrahám 
Szilveszter 20.—, Ábrahám László 
20.—, Hódi-cipőgyár 50.—, dr. Bárká-
nyi Ferenc 10.—, Lipták Gábor cég 
50—, Pietrich Emil 30 , id. Bajszár 
Mihály 5.—, Pollák Sámuel cég 50—, 
Náldor J. és Társa 10.—, Kunsági 
íRum- és Likőrgyár: Kucska Miháiy 
200.— Bujtó Ernő és neje 10 , Reich 
Mór és Fiai Rt. 10—, Wagner F. A. 
cs Fiai 200—, M. kir. 10. Földmérési 
Felügyelőség tisztikara 50.—, Fodor 
ödön és Tsa 50.—, Domán-szőnvegház 
10—, dr. Takács Lajos 10.—, dr'liá-
berl Pál 15—, dr. Bertényi Iván 50.—, 
Tlollzer S. és Fiai 50.—, Traub B. és 
Társa 30.—, Kardos-tésztagyár 20.—, 
Királyi ügyészség tisztviselői é^,egyéb 
alkalmazottai 51.—, Magyar Élet és 
Járadékbiztosító Intézet 10.—, dr. Sin-
ser István 25—, Pollák Testvérek 
30.—, Wicsner László 60 , Dus Ist-
ván 30—, Krier Rudolf 100.—, dr. 
Krier Rudolf 100.—, Szegedi Fűszer-
kereskedők Egyesülete gyűjtése 360.—, 
Back Bernát 50.—, Királyi főügyészség 
21.—, Vértes Miksa 20.—, Bóka Gyula 
100—, Hubacsek Nővérek 2.—, Déhin 
Péter 40 , Csánvi Mihály 20.—, Se-
jesvárv Pál és László 10.—, Segesvá-
ry Dezső 30.—, Segesváry Ida 20.—, 
V. N. 5—, Heim Ernő 50 , Excelsior-
líarisnvaáruház 100 , Budapesti Fel-
öitöáruház Bt. 30.—, Bach Testvérek 
Rt. 20—, Szűcs Lajos 10.—, Szász La-
jos 20—, Első Szegedi Ecetgyár Rt. 
30.—, özv. Bata Károlvnc 10 , Or-
szágqs Fatermelö Sylvánia Bt. 300.—. 
Szcpesváry Solcz Dezső 50.—, özv. 
Sándor Lajosné 10.— pengő, összesen: 
435150 pengő. Az előző heti gyűjtések 
eredménye: 11.690 pengő, ezzel együtt 
az eddigi eredménv: 16.053 pengő és 50 
fillér. 

— Elitélt árdrágítók Dr. Újvári 
István egyesbiró szombaton Négyökrü 
Istvánné Battancs Rozália zákányi 
piaci árust kacsadrágitásért 100 penge 
pénzbüntetésre, özvegy Tanczi Mihály-
né Varga Júlia sándorfalvi földműves-
asszonyt tvukdrágitásért 30 napi fog-
házra. Földvári András dorozsmai 
földművest pedig korpadrágitásért 50 
•pengő pénzbüntetésre itéJte. Szántó An-
tal szegedi ügynököt engedély nélküli 
házalóámsitás közben elkövetett gomb. 
drágításért kétbónapi fogházra és 3 
évi hivatalvesztésre Ítélte a bíróság, a 
vádlott a bűnösség kimondása miatt, 
az ügyész sulvosbitásért jelenlett be 
fellebbezést, özvegy Bata Antalné 
Miklós Mária filitvi lakost szappandrá-
d-ágitásért háromnapi elzárásra ítél-
ték jogerősen. 

— Turóczy Zoltán evangélikus püs-
pök Szegeden. Az Országos Luther-Szö-
vetség keretében Turóczy Zoltán ti-
szakerületi püspök méglátogatja a sze-
gedi evangélikus egyházközséget. Ma, 
vasárnap 10 órakor kezdődő istentisz-
teleten az igehirdetést ( T u r ó c z y 
Zoltán püspök végzi. Este 5 órai kez-
dettel műsoros vallásos est lesz'a Ti-
sza-szálló nagytermében. Megnyitót 
B o n k ó c z y Dániel esperes-lelkész 
tartja. Bukovinszky László orvostan-
hallgató Beményik-verset ad elő. Fe-
lényi Pál zeneiskolai tanár: Tartini-
Corelli: Téma és változatok, llubay: 
Két magyar kép cimü zenedarabot he-
gedűn ad elő,' zongorán kiséri Sebes-
tyén Albert. Turóczy Zoltán tiszakérü-
leli püspök: »Ki fog gvőzni?c cimen 
farija meg, ünnepi előadását. Vitéz 
Solymosi Jánosné: Iliindel: Ária, Gior-
dano Caro mio-ben, Hűmmel: Halle-
luja cimü darabokat, énekli. Zongorán 
kiséri Kertész Lajos egyetemi lektor. 
A zárószót Fodor Jenő egyházközsé-
gi felügyelő tártja. — Ifjúsági össze-
jövetelek: fél 9 órai kezdettel ifjúsági 
istentisztelet. Igehirdetést végzi Bony-
nvai Sándor KIE-lelkész, Előadást 
tart: Kiss János KIE-titkár. Délután 
3 órakor az egyetemi Luther-Szövetség 
összejövetelét Turóczy Zoltán püspök 
nyitja meg, előadásokat tart Bonnyai 
Sándor és Kiss János. 
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— Himzőmüvészeti remekek a Lo-
rántffy Zsuzsanna Egyesület karácso-
nyi vásárán. Vasárnap délelőtt fél 12 
órakor nyilik meg ünnepélyes keretek 
között a Lorántffy Zsuzsanna Egye-
sület karácsonyi vásárral egybekötött 
kézimunkakiáVlitésa. Szombaton dél-
után már teljesen elkészültek a refor-
mátus egyház tanácstermében a kiál-
lítás anyagának Ízléses elrendezésé-
vel. Egy év szorgos munkálkodásának 
szebbnél szebb darabjai sorakoznak 
a falakon fel a mennyezetig és a fa-
lak körül körbenfutó asztalokon ap-
ró kis zsebkendőktől másfélnégyzet-
méteres kávésabroszok^g. A szinek és 
minták szemet gyönyörködtető látvá-
nyossága valóban kedvet ébreszt a 
vásárlásra, amit annál is inkább min-
denki megtehet, mert az árak megle-
pően jutányosak. A háziasszonyok a 
büffé helyett összehordtak éléskamráik 
féltve őrzött kincseit: üveg méz, liba-
zsír, hagyma, paprika, burgonya, to-
jás sorakozik a roskadásig megrakott 
asztalon Ízléses, fenyőgallyal diszitetl 
csomagokban, ezeket amerikai árve-
résen juttatják a közönségnek. A va-
sárnap megnyíló kiállítás, amelynek 
előrelátható nagy sikere az egész év-
ben önzetlenül fáradozó hölgyek és 
élükön Szilágyi Ferencné elnöknő és 
Bakó Lászlóné ügyvezctő-elnöknö ér-
deme, minden bizonnyal bőséges anya 
gi eredményt hoz a szegénysorsu csa-
ládok felsegélyezésének nemes céljára. 

M e g i e l e n t 
a „Dé vidéki Szemle" 

legújabb száma 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Színvonalas összeállításban 
lent meg a „Délvidéki Szemle" leg-
újabb, decemberi száma, Az ügye-
sen szerkesztett folyóirat vezető-
cikként közli dr. Varga József ipar-
és kereskedelemügyi miniszter 
„Szeged és a .Délvidék" cimii expo-
zéját, amellyel a város díszpolgári 
oklevelét vette át a miniszter a kö-
zelmúltban megrendezett szegedi 
ünnepségeken. Az u j szám kiemel-
kedő cikke Krammer Jenő kitűnő 
tanulmánya „A nyolcvanéves 
Hauptmann Gcrhard"-xó\. A lap 

facsimilében közli Juhász Gyula 
megkapóan szép szonettjét, amelyet 
a nagy német költőfejedelemhez irt 
a „Hannele" .szegedi bemutatójakor. 

Érdekes éa értékes cikkek még 
Eperjessy György tanulmánya az 
alumínium jelentőségéről napjaink-
ban, Sándor Tsfván irása . Móricz 
Zsigmond világárólvalamint az 

irodalmi figyelőben Halasy-Nagy 
József professzor cikke a nemrég 
elhunyt kiváló klasszika-filológus-
ról: Gyomlay Gyuláról. Banner Já-
nos ns Szeged kövei" cim alatt irt fi-
gyelemreméltó cikket, Krammer 
Jenő a Dugonics-emlékkiállitásról 
filozófiai munkáját ismerteti. Gaz-
dag zenei beszámoló ós igen szép 
könyvkritikák teszik még érdekessé 
a „Délvidéki Szemle" legújabb szá-
mát, amely függelékként egész évi 
cikkanyagából közöl teljes tárgy-
mutatót. 
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— Kedden tartják értekezletüket • 
szegedi kamara ipartestületei. Az ipar-
testületi törvény előírja, hogy a ka-
marák az ipartestületekkel évente leg-
alább egyszer kamarakerületi értekez-
letet tartsanak. A mult évben a sze-
gedi kamara ezt az értekezletet ju-
niusban tartotta. A folyó évben a ka-
mara vezetősége megvárta, mig a dél-
vidéki iprtestületi hálózat teljesen ki-
épül. A délvidéki ipartestületi hálózat 
megszervezése befejezést nyert, igy a 
kamara elérkezettnek látta az időt a 
kamarakerületi értekezlet megtartásá-
ra. Az érckezleten az iparügyi minisz-
tert Bozsing Béla műszaki főtanácsos, 
az Ipartestületek Országos Központját 
dr. Dobsa László igazgató képviseli. 
A gyűlés iránt a kamarai kerület 
ipartestületei igen nagy érdeklődési 
tanúsítanak cs csaknem valamennyi 
ipartestület elküldi kiküldöttjét az ér-
tekezletre. 

— Tiltott határátlépők a törvény-
szék előtt. A törvényszék Molnár-taná-
csa szombaton Süli József 48 éves. 
Kiss János 32 éves és Bacsó János 41 
éves bánáti földműveseket, akik ICü-
bekházánál engedély nélkül átjöttek a 
határon, tiltott határátlépés vétségééri 
fejenkin 1 21 napi fogházra ítélte. — 
Szarvas Márton 38 éves őscsanádi 
gazdálkodót, ugyancsak tiltott határ-
átlépésért 21 napi fogházra Ítélte, vele 
szemben azonban kimondotta a tör-
vényszék azt is, hogy büntetésének le-
töltése után megindítják ellene az in 
ternálási eljárást 

— Jól sikerült a szombat déli sziré-
napróba. A téli időszakban a műszaki 
létesítmények nagymértékben ki van-
nak téve az időjárás viszontagságai-
nak/különösen a fagyveszélynek, ezért 
fokozott mértékben merült fel a szük-
sége a légvédelmi riasztás céljait szol-
gáló szirénák műszaki ellenőrzésének. 
A téli hónapokban az egész ország te-
rületén minden szombaton déli 1 óra-

j kor próbaszirénázásokat tartanak, 
í Ezek szükségét legjobban igazolja, 
• bogy például az elmúlt heti próba ai-
} ka Imával is két apróbb műszaki hibát 
i észleltek, amit természetesen a szak-
I emberek azonnal rendbehoztak. A teg* 
i napi riadó során a város valameny-
: riyi szirénája tökéletesen működött, 
í Résztvettünk ennek a szirénapröbá-
' nak a központi irányitásán, amely a 
város légoltalmi parancsnokság köz-
pontjából történik. Egyetlen gombnyo-
más hozza működésbe a város belte-
rületén elhelyezett hat hatalmas vil* 
ianyszirénát, inig a gyárak és iparte-
lepek 11 szirénáját ugyancsak egyetlen 

(gombnyomással egy másik, szelleme-
sen megkonstruált készülék szólatiat--
ja meg. Szilágyi mérnök irányítása 

' mellett déli 1 órakor másodper<*l»vÍ 
pontossággal történt a próbariasztás. 

! A közönség megnyugtatása céljából 
nem a riasztó, hanem a lefuvó jelet 
adják. Tizenöt másodpercig tartott az 

. egcsz. Utána a légoltalmi szolgálatot 
teíjcsitő nyolc női munkaerő a Légo-
központ telefonjain leellenőrizte a ft-
gyclőállomások észleletéit. Öt. perc 
sem telt bele és a város minden ré-
széből befutották a jelentések: mind a 
tizenhét sziréna kifogástalanul műkö-
dött. A Légo-közpóntban éjjel és nap-
pal őrködnek a város lakosságának 
nvucalmán és biztonságán. 

Lass vendegu* 
egy sebesültet 

A KIVANSAOHANGVERSENYEN 
deeember 13-an, dé e ót'. 
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— Mi újság a budapesti nagyvásár-
telepen? A Magyar Vidéki Sajtótudö-
sitó fővárosi jelentése szerint novem-
ber 27-től december 3-ig az élőbarom-
l'ipiacon a csirke és pulyka ára 10 fil-
lérrel emelkedett, a vágottbaromfipia-
con a kibelezett csirke ára 35 fillérrel 
csökkent kilonkint. A tojáspiacon a 
legmagasabb hatósági árak voltak ér-
vényben. A zöldség- és főzelékfélék 
piacán a karaláb 5, a petrezselyem 
ára pedig 12 fillérrel csökkent, vi-
szont a főzőtök ára 5, a sutötök 6, * 
paraj 10, a sóska pedig 30 fillérrel 
emelkedett kilónkint. A gyümölcspia-
con az alma és körte ára 20 fillérre! 
csökkent, viszont a héjasdió 30, a ha-
zai gesztenye pedig 120 fillérrel emel-
kedett kilónkint. 

Szeged sz. kir. varos közellátási 
hivatala, 

5065—1942. k. é. szám. 

Hirdetmény 
JJözhirré teszem, hogy a finomliszt-

és kenyérjegy 10. és 12. sz. finomliszt-
szelvényeire szelvényenkint40dkg rizs 
vásárolható. 

Szeged, 1942. december 5. 
Polgármester. 

Fájdalomtól megtört szív-
vel jelentjük, hogy drága jó 
édesanyánk, 

özu. szekerna B « 
rövid szenvedés után F. hó 
4-én elhunyt. Temetése L hó 
6-án d. e. 11 órakor lesz a 
cinterein bői. 

GYÁSZOLÓ CSALÁD 


