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— Az alsóközponti leventék betle-
hemeinek megáldása. Igen kedves ün-

epség színhelye volt vasárnap dél-
lőtt a szeged-alsóközponti plébánia-
emplom. A szegedi IY. körzethez tar-
zó leventék 8 hetiebemet készítettek 
a betlehemeket elvitték a templom-

hogv megszenteljék. Szines, ked-
es látványt nyújtott a leventék íelvo-
ulása. Minden betlehemet 6—6 leven-

vitte az oltár elé s a szentéjben so-
akoztak fel, hoigy szép munkájukra 

Ez áldást elnyerjék. Mind a nyolc bet-
ehern kéttornyú templom formáját 

kapta, benne a szentek papírból ké-
jraült figuráival. A betlehemes felvonu-
lás az alsóközponti Leventeotthonból 
Jmdult el, a teventezenekar hangjai 
Wieilett. Ezúttal vonultak fel elsőizben 
*t leveritealabulat leánytagjai, a hon-
leányok, akik Hunyadvári József 1© 
yenteoktató vezetése mellett két héten 
ját dolgoztak esténkint a betlehemeken, 
(amelyeket valóban művésziesen készí-
tettek el. Dr. Balogh István plébános 
inegáldotta a betlehemeket és lelkesitő 
jbeszédet intézett a leventeifjakhoz 
{mondván, hogy a betlehemekkel együtt 
Wigyenek vigasztalást majd azokba a 
házakba, amelyekben hiányzik a csa-
ládfenntartó s vigyék el a győzelmes 
{visszatérés reményét is a hadbavonnl-
ftak családtagjaikhoz. Miként az angyal 
jegykor a pásztorok számára csillag 
lényével mutatta az utat — mondotta 
)a plébános —, ugy mutassátok ti is 
jaz utat Betlehemhez, mert onDau jő a 
hegilés, a betlehemi gyermek hozza el 
W szebb jövendőt mindannyiunk szá-
én'ára. 

R Bét magyar ország 4943. évre szótő naptárát 
minden előfizetőnk teljesen ingyen kapja, 
még a kézbesítésért sem keit fizetni. Mki az 
előfizetéssel nincs hátralékban, aki de-
cembertől előfizetőink táborába lép, az is 
ingyen kapja meg a Délmagyarország 4943. 

évre szóló naptárái. 

— Glattfelder érsek nem volt az 
ínTasz kulturintézet ünnepségén. A bu-
dapesti olasz kulturintézet akadémiai 
•évének megnyitó ütésével kapcsolat-
ban egyes lapok megírták, bogy azon 
irésztvett G1 a 11 f e 1 d e r Gyula kalo-
tesai érsek, főpásztor is. Ez a téves in-
formáción alapuló hir nem felel meg 
ia valóságnak, mert hiszen a még min-
dig gyengélkedő érsek-főpászíor már 
hosszú idő óta el sem hagyta Szege-
pet s orvosi utasitás alapján egyelőre 
tnom is foglalkozik sem hivatalos, sem 
jteagánügvekkel és közéleti munkássá-
got sem fejt ki. 

— Tettenértek egy árdrágítót Hor-
jváth Jánosné, Farkas Etel 53 éves sze-
gedi piaci árus Páva Györgynek a bő-
<rös libaszalonna kilóját 5 pengő 80 fil-
lér helyett 12 pengőért akarta eladni. 
Tettenérték és előállították a rendőr-
ségre. Kihallgatása után átszállították 
SPZ ügyészségre, ahol letartóztatták. 

— A mentők hirei. Hétfőn délelőtt 
órakor a Dugonics-téren egy villa-

puos elütötte Hajdú Ilonát. Agyrázkó-
dással szállították a mentők a köz-
fkórbázba. — Hétfőn délután fél 3 óra-
kor a Zs u rk ó-cipőgyárban Kucsera 
•Rozál Hétvezér-utca 22. szám alatt la-
k ó munkásnö balkezét elkapta a gép 
lés összeroncsolta a kezefejét. A sze-
rencsétlenül járt munkásnöt g közkór-
házban vétték ápolás alá. 

Megharapta az útőrt. Mézes Béla 

40 éves kevermcsi napszámos Kever-
nres és Dombiratos között az utmenten 
legeltette a tehenét. Szemák Miklós 
actőr figyelmeztette, bogy tilosban jár 
az állatával, Mézes azonban a felszó-
lításnak nem engedelmeskedett, hanem 
botot emelt az útőrre, majd rávetette 
magát és a földre teperve összevissza 
harapdálta. Szemák a mellén 20 napon 
kul gyógyuló sérüléseket szenvedett. A 
szegedi törvényszék Ungváry-tanácsa 
•hatóság elleni erőszak vétségében 
mondotta ki bünösDek a harapós Mé-
zest és jogerősen egyhónapi fogházra 
itélte. 

— Az előszobában lógó bahátból 760 
•pengőt kiloptak. Koller József Hetek-
utca 43. szám alatti lakos bejelentette 
a „rendőrségen, hogy ismeretlen tettes 
ivasácnapu délelőtt lakásának élöszobá-
ijábaB a fogason lógó felsőkabátja zse-
béből Ttíft ̂ pengőt kilopott. A rendőr-
i g . a toRás ügyében megindította a 

JGY oBb&táM. 

—< Honvédeink lovelei a harctérről. 
Szép és megható levelekben tárul 
elénk a keleti harctéren küzdő ma-
gyar honvédek lelkivilága, gondolko-
zasmódja, hősi életszemleiete, abban a 
sorozatban, amelyet a >Magyar Kato-
naújság* közöl íllonvéd olvasóink Ír-
ják tábori levelezőlapon* cimmel. A 
lap eheti száma is bővelkedik érdekes 
cikkekben, szóveg- és képriportokban. 
Egyes szám ára, a négyoldalas képes-
melléklettel együtt, változatlanul tiz 
fillér. 

_ A TISZA VÍZÁLLÁSA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
december 14-én regge] 11 órakor 
—127 cm, a levegő hőmérséklete 
0 fok Celzius volt. 

— Mi újság a budapesti élelmiszer-
nagyvásártelepen? A Magyar Vidéki 
Sajtótudósitó budapesti jelentése sze-
riut december 4-től 10-ig az élübarom-
fipíacon a tyúk ára 10 íiüérrel csök-
kent, a vágott baromfi piacon viszont 
a beles csirke ára 20, a lyuk ára pe-
dig 40 fillérrel emelkedett kilónként. 
A zöldség- és főzelékfélék piacán a 
paraj ára 30 fillérrel csökkent, vi-
szont a íőzőtök ára 10, a tisztitott kar-
fiol és a sóska ára 20 fillérrel emelke-
dett kilónként. A gyümölcspiacon a 
héjasdió ára 10 fillérrel emelkedett 
kilónként, a többi árucikkek ára vál-
tozatlan, 

— Elitélt árdrágítók. Dr. Újvári 
István uzsorabiró Batki György 19 
éves szegedi napszámost, azért, mert a 
tej literjet 40 fiiler nelyett 40 filléreit 
árulta, 15 napi fogházra itélte. llovor-
ka András 47 éves tótkomlósi gazda a 
szemes tengeri 23 pengős mázsankinti 
ára helyett 120 pengöert, az árpát pe-
dig 24 pengő helyett 100 pengőéri 
árulta. Újvári biró 2 üónapi loghazra 
és 500 pengő pénzbüntetésre itélte, 
azonkívül kötelezte, hogy az el nem 
kobozható áru értékének megtérítése 
cimén 180 pengőt fizessen a kincsias-
nak. Mindkét Ítélet jogerős. Tóth Fe-
renc 41 éves szegedi napszámos, Rauch 
István 46 éves, Rózsa István 35 éves 
és Csiszár Ferenc 45 éves szegedi föld-
művesek. Szegeden, Szabadkán és Bács-
topolyán a vöröshagyma mázsáját a 

1 hatóságilag megszabott 20 pengőt má-
'zsánkinti ár helyett 35 pengőért árul-
ták. Tóth, Rózsa és Csiszár fejenkint 

12 hónapi, Rauch István pedig másféi-
1 hónapi fogházbüntetést kapott. A vád-
lottak megnyugodtak az Ítéletben. 

— Baj származik a kontármunkáboi. 
Mándoki Péter 40 évse makói szabó-
segédet gondatlanságból okozott su-
lyos testi sértésért vonta felelősségre 
hétfőn a törvényszék Ungváry-taná-
csa. Mándoki október 8-án Borka Ist-
ván napszámost megbízta azzal, hogy 
házának tetejét emelje fel. Borka nem 
volt szakember, a felemelt tetőt nem 
támasztotta alá kellően, igy az rábil-
lent a napszámosra, akit sulyos bor-
datöréssel szállítottak kórházba. A 
biróság 80 pengő pénzbüntetésre itélte 
a nem szakemberrel dolgoztató háztu-
lajdonost gondatlanságból okozott su-
lyos testi sértésért, az Ítélet végre-
hajtását azonban 3 évi próbidőre fel-
függesztette. 

— Tovább garázdálkodik a kisgyer-
mek fosztogatója. Dudás Sándor Szé-
chenyi-tér 5. szám alatti lakos beje-
lentette a rendőrségen, hogy ötéves 
kisleányát ismeretlen tettes a Stefánia-
sétányra csalta és ott mindkét füléből 
kiszedte az arany fülbevalóját. A nyo-
mozás megindult. 

— Három hónapot kapott a kehes 
ló eladója. Kollár József 54 éves kist© 
leki földműves kehes lovat adott el 
egészséges helyett. Csalás vétségéért 
3 hónapi fogházra itélte Kozma Endre 
egyesbiró, az Ítélet végrehajtását azon. 
ban 3 évi próbaidőre felfüggesztette. 

— Életveszélyesen összeégett a kis-
fiú, aki torró sülttökbe ült. Tóth Sán-
dor 2 éves sándorfalvi kisfiú anyja 
tököt sütött. A kisgyermek egy óvat-
lan pillanatban beleült a forró sült-
tökbe és harmadfokú égési sebeket 
szenvedett. Az összeégett gvermeket 
életveszélyes állapotban szállították a 
bőrgyógyászati klinikára, felgyógyulá-
sához kevés a remény. 

— Letartóztattak egy sikkasztó nap-
számost. Tóth József 57 éves ujszegedi 
napszámos ellen feljelentést tett Boch-
kor Nóra tanárnő, hogy tűzifa elszál-
lításával bizta meg és előre ki is fi-
zette a 3 pengő 20 fillér szállitási 
költséget, Tóth azonban a fát nem 
szállította el rendeltetési helyére. A 
rendőri nyomozás megállapította, hogy 
Tóth a fát eladta 1 pengő 30 fillérért, 
a pénzt pedig elitta. Időközben több 
más feljelentés is érkezett a rendőr-
ségre Tóth ellen. Igy ruhalopással is 
vádolják, felesége pedig életveszélyes 
fenyegetés cimén tett ellene feljelen-
tést. A rendőrség Tóth Józsefet átadta 
a királyi ügyészségnek, ahol letartóz-
tatták. 

Domán Sándorné Róth Mariska (Arad), dr. Révész Gézáné 

Róth Sarolta (Abony), dr. Vörös László és Vörös Ernő (Arad) 

ugy a maguk, mint az egész család és a jóbarátok nevében mély-

séges fájdalommal jelentik, bogy szeretett testvérük, 

ö z v . D o m á n M á t y á s n é 

Róih Erzsébet 
1942. évi december hó 13-án fájdalomtól megtört szivvel követte 

hűséges férjét és imádott, egyetlen fiát a halálba. 

Kedden, f. bó 15-én délután egynegyed 1 órakor temetjük öt a 

zsidó temető ciuterméből. 

Délben háromnegyed 12 órakor 

Dugonics-térről. 

külön villamoskocsi indul a 
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Vinkier László képkiáliitásá-
nak ünnepélyes megnyitása 

Fővárosi verniszázsok emiékét 
idézte Vinkier László képkiállitásának 
vasárnapi megnyitója. Nagyszámú elő-
kelő közönség jelenlétében dr. £>ik Sán-
dor egyetemi tanár érdekes előadás-
ban méltatta a fiatal művész munkás-
ságát Jóleső elégtétellel szemlélték »• 
kiállítás közönségének nagy érdeklő-
dését azok, akik akkor is bíztak Sze-
ged kulturigényéhén, a képzőművészet 
szeretetében, amikor kiállítások ritka-
ságszámba mentek. Vinkier László el-
ső gyűjteményes kiállítása megkapta 
azt a megérdemelt érdeklődést, amit a 
sokat tanult és kísérletezett* festő ko-
moly munkásságával kiérdemelt, 

A muzeum kis kupolacsarnoka, 
amely még egy év előtt is csak nagy-
ritkán kapott látogatót, tavasz óta 
frekventált találkozó helyévé vált Sz© 
ged müértékelő közönségének. Remél-
jük, hogy a forró sikerű megnyitók, 
kiállítások a jövőben fokozni fogják 
művészeink munkakedvét s a nagykö-
zönség érdeklődését és igényét 

j Vasárnap, december 20-án K e r é -
' n y i Károly egyetemi tanár tart elő-
adást a művészetekről a kupolacsar-
'nokban. 

Bélyegeit 
ismét jól értékesítheti nálam, 
karácsony hetében. 

Bélyen&ereskedés, 
fogadalmi templommal szemben. 

Szeged városi kö/.kórhá* 
gondnoki hivatala, 

ad. 15—1942 ikt. sz. 

Versenytárgyalási 
hirdetmény 

Szeged sz kir. város közkórháam 
a/. 1943. évi január 1-tól március bl-ig 
szükséges; L kenyér, zsemlye szálli-
tasara 

1942 december 17-éa délelőtt 10 óm-
kor a közkorjjáz gondnoki hivatalába* 
nyilvános verseny tárgyalást tart. A 
beérkező ajanlatok ugyanezen helyen 
10 óra 10 perckor bontatnak fel s ei 

Í
alkalommal ajánlattevők, vagy megha-
talmazott képviselőik jelen lehetnek. 

Az ajánlati minta, vállalati é» 
.szerződési feltételek a gondnoki hiva-
talban délelőtt 9—1 óráig rendelk© 
zésre állanak. Csakis az itt nyert 

| nyomtatványok felhasználásával lehet 
[ajánlatot benyújtani. 
} Az ajánlatokat sértetlen borítékban 
elhelyezve és pecséttel lezárva fenti 

t időpontig a kórház gondnoki hivatálá-
!ban keit benyújtani Az ajánlat borí-
tékját a következő felirattal kell el-
látni: »Ajánlat az ad lö—1942. ikt. s© 

: versenytárgyalási hirdetményben kö-
zölt élelmiszerek szállítására.* 

} Bánatpénzül az ajánlati végösszeg 
2 százalékának megfelelő összeget kell 
a város letétpénztárába befizetni s * 
Jetéti nyugtát az ajánlathoz mellékel-
ni. Amennyiben az ajánlati végösszeg 
15.000 pengőt nem halad meg, a Köz-
szállitási Szabályzat 30. §-ában megne 
vezeti kisiparosok, stb. bánatpénzt 
nem kötelesek letétbe helyezni 

Szeged, 1942. december 12. \ 
Dr. Kovács Kálmán efc-, 

mb közkórházi igazgató-főorvos. 

Vasarnap deleiött 
760 pengőt loptak el tőlem 
uj papir 20 pengősökben. A pénz nem 
sajátom volt. A bankjegyek száma: G 
U76—080186 előtti számokból álló so-
rozatú. Kérem azt, akinél a fenti so-
rozat számú uj papir busz pengősök-
kel fizetnének, ngy ezen körülményt * 
rendörséggel tudatni szíveskedjék. A 
nyomravezető illő jutalomban része-
sü l 


