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\. | Szegedi Egyetemi Ifjúság Magyar Szó 

— Min tűnődött ugy el? _ kérdezik ' Munkaközössége pénteken délután a 
néha az embert . 1 Horthy Miklós-tudományegyetem Szu-

Már most hogy magyarázzam meg,' kováthy-téri auditórium maximumában 
hogy nem nőre gondoltam, legkevésbé fesse l és nagy műgonddal összeválo-
emlékre, ismerősökre egyáltalában gatott müsoru szavalóelőadást tartott, 

, nem, mert tűnődésem menete ilyenfor- a m e l Y e n Nyikos Gyula, Csenei Mag-
ma volt " raa, Gyulai Lenke, Zolnai László, K. 

\ni„űn „„ - a-, x ÍKiss Ilona, Kiss Ottó Miklós és vitéz 

h ^ K r e téhefeu1Tit A < * B f i t 8 L J t á s z á G y u ; 
mikor, adtak ezért legkevesebb h u h ^ Sík Sándor, József Attila Reményik 
szonöt koronát, de lebút, hogy har- í 'S a n d o . r és Revmzky Gyula karácsonyi 

mincat is. Vájjon kinek az udvarán a d U k * 
hízott a disznó, amelyiknek a bőréből a , á z a t ? s •«> gálatában megihletett sza-
készitették, húsra tartották-e, vagy va]ó™vés«:He. Szerepelt a műsoron 

Szolgálatos gyógyszertárak: Franki zs irra, kifizette-e magát a felneveié-1 ?„ A f J r é l u ™ 

Szegedi utmutaté 
A Somogyi - könyvtárban 

euyetcnii könyvtárban vasárnap 
ax 
ÁS 

ünnepnap kivételével 
gálát 

A Városi Muzeum 
nvitva. 

könyvtarexoi-

egész évben 

József Szent György-tér 6, Frankó 
Andor Dugonics-tér 1, Surjányi Jó-
zsef Kossuth Lajos-sugárut 31, Sel-
nieczi Béla Somogyi-telep IX. n. 489. 

Városi Szinház: D e n e v é r . 
Mozik giiisorn: Belvárosi Mozi: 

Te v a g y a d a l . . . Korzó Mozi: 
N é g y l o v a s h i n t ó , Széchenyi 
Mozi: F e k e t e l i l i o m . 

— ° 0 ° — 
ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTE 

S-KOR, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR, 

—oQo— 

— Ma délelőtt 10 órakor kezdődik 
ií városi közgyűlés. A törvényhatósá-
gi bizottság közgyűlése ma délelőtt 10 
órakor kezdődik a városházán. A köz-
gyűlés tárgysorozatának legfontosabb 
nanirendi pontja a jövő évi kölségve-
tési tervezet tárgyalása, ami előrelát-
hatólag hosszabb időt fog igénvbe 
venni Éppen ezért a közgyűlést előre-
láthatólag délután is folytatják s mind-
addig tárgyalnak, amig el nem készül-
nek egy egyébként is gazdag anyagú 
tá rgysorozattal. 

— Zadraveez püspök szenteli fel a 
szegedi nemzetvédelmi keresztesek 
zászlaját. A szegedi nemzetvédelmi ke-
resztesek az elsők az országban, akik 
rövidesen saját zászlójuk' alatt vonul-
hatnak fel ünnepié? alkalmakkor. A fe-
hér selvem lobogó egyik' oldalán a 
nemzetvédelmi kereszt, másik oldalán 
pedig a magyar eimer van, fölötte su-
gárzó napkoronggal és körötte ez a 
felírás: >Civitas Solis*. A nemzetvédel-
mi keresztesek zászlaját a tervek sze-
rint a közeljövőben Zadraveez István 
ny. tábori püspök szenteli fel ünne-
pélyes keretek között. 

— Dr. Valkó László szociális fel-
figyelő esongradvármegyei kőrútja, Dr. 
Valkó László szociális felügyelő, az 
Országos Nép- és Családvédelmi Alap 
szegedi kerületének vezetője csongrád-
megyei körútra indult, hogy a helyi 
haóságokkal és népjóléti vezetőkkel 
mindenütt megtárgyalja az aktuális 
szociális kérdéseket. Szegeden dr. I kincstárnak. 
R i a c s y Béla tb. tanácsnokkal, 
népjóléti ügyosztály vezetőjével és 
K o v á c s Sándorral, a Közjóléti Szö-
vetkezet igazgatójával tárgyalt dr. 
Valkó László. A szegedi megbeszélé-
sek súlypontja a családi házépítések-
kel kapcsolatos kérdéseken volt. Sze-
gedről Hódmezővásárhelyre ment Val-
kó, ahol szintén fontos tárgyalásokat, 
folytatót, pénteken pedig Szentesre 
utazott, hogy a vármegye szociális és 
népjóléti vezetőivel is letárgyalja az 
aktuális kérdéseket, 

_ Megállapították a enkrászfészfák 
árát. Budapesttől jelentik: A közellá-
tásügyi miniszter megállapította a cuk-
rászsütemények', mézesk alács-sü tömé-
nyek és mézeskalácsipari készítmé-
nyek legmagasabb fogyasztói árát. Az 
erről szóló rendeletek a Budapesti 
Közlönv szombati számában if lennek 
meg. (MTI) 

— A Bajtársi Szolgálat kérelme. A 
Raitársi Szolgálat ezúton kéri azokat 
i jószívű adakozókat, akik a harcté-
ren küzdő honvédek ítthonmaradt csa-
ládtagjainak főleg gyermekeinek í 
karácsonyra egv kis örömet akarnak ! 
ízTezni juttassák el mindennemű 1 

ajándékukat a Vöröskereszt irodájá-
ba: Szeged. Korona-utca 18. szám alá. 
Átvételi idő legkésőbb december 20-ig, 
sanonta 9-től délután 5 óráié.. 

se? 

Közben keresztgondolatom támad. 

— Aligha élt magánháztartásban, 
abban az időben a disznó bőröstül 
jelentette a disznót, elképzelhetetlen 
volt a meztelen szalonna, gusztusta-
lan. Emlékezhetsz rá a téli hónapok-
ból. Disznót vágó családnak lehet-e 
lemondani a bőrös pecsenyéről? Te-
hát nvilván üzemben élte az életét, 

Snl fontos volt ipari szempontból a 

re is. 
Ez azonban csak megalkuvás, hi-

szen nem ebből indultam ki, sőt el-
tereli az alapgondolataimat. Szemet 
hunvok hát a kitérő felett, ugy foly-
tatom. 

— Persze, tort csaptak, taíán meg-
jelent a hulladékok tiszteletére a ci-
gánybanda is. Ki itta vacsorán a leg-
több bort, hogyan tudott másnap reg-
gel orgonálni a kántor? Mennyi zsi-
ros viccet mondtak a sok zsiros étel 
után? Sikerült a töltött káposzta és 
szép gyűrűje volt a fánknak? Szerel-
met vallottak-e a vacsora közti zűr-
zavarban, a béres meggyanusitotta-e 
a feleségét, hogy túlságosan sokáig 
takarította a vendégur szobáját? A 
hélmosó asszonyok hoztak-e a kol-
bászból, kóstolót kinek küldtek', há-
nyan élnek még belőlük és egváltalá-
ban hánv kilométerre vagyunk a né-
hai disznó származási belvétő]? Eset-
leg énpen Szerbia volt a hazája! 

Igy megv tovább', amig a koffert 
nézem. Hogy mi van benne, az eszem-
be se jut, nem érdekel. Azonban gon-
dolatmenetemet hogyan áruljam el 
Érdeklődőnek? Azt tálaiig hinni, hogy 
megbolondultam. 

—oQo— 

— Héthónapi börtönre ítélt a tör-
vényszék egy okmányhamisitó lóke-
reskedőt. Fried György budapesti ló-
kereskedő 1937-ben lovakat adott el a 

Tudta, hogy a kincstár 

a | csak közvetlenül a gazdáktól szerzi be 
' a lovakat, ezért az általa összevásá-
rolt lovak járlajleveleit meghamisítot-
ta és nemlétező gazdák neveit irta be 
eladóknak, holott a lovakat ő vette a 
gazdáktól és közbeékelődése következő 
tében a kincstár darabunk int 200—300 
pengővel drágábban jutott a lovakhoz. 
A különbözetet természetesen Fried 
Gvörcy vágta zsebre. A szegedi tör-
vénvszék a pénteken megtartott főtár-
gvaláson Fried Gvörgvöt 16 rendbeli 
közokirat és 17 rendbeli magánokirat 
meghamisításában mondotta ki bűnös-
nek és hélhónani börtönre Ítélte. A 
vád képviseletében dr Szarras János 
ügvészsfgi alelnök" súlyosbításért fel-
lebbezést jelentet be. mig a vádlott 
r>nvhi'ésé,-f fr»!lfliLf>7rlt 

elmélkedése is. Az előadás keretében 
Szabolcsi Gábor régi magyar karácso-
nyi énekeket adott elő. Valamennyi 
szereplőnek megérdemelten nagy si-
kere volt. Az előadás szinvonala mél-
tó volt azokhoz a nemes célkitűzé-
sekhez, amelyek a SzEI munkaközössé-
gét életrehivták és beigazolták, hogy 
az egyetemistáknak ez a kollektivitá-
sa szívvel és lélekkel akar és tud vál-
lalt hivatásának megfelelni. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-

gedi rendőrség révkapitánysága je-

lentése szerint * Tisza vízállása 

december 18-án reggel 7 órakor 

_ 89 cm, hőmérséklete + 1 fok Cel-

jsius, a levegő hőmérséklete + 1 fok 

Celzius volt. 

_ Hatósági légoltalmi szolgálato-
sok térítési dija. A hatósági légoltalmi 
szolgálatosok térítési diját december 
19-én délután és december 20-án dél-
előtt a tüzoltólakanyában fizetik ki. 
Légoltalmi és személyazonossági iga-
zolványát mindenki hozza magával. 

A Magyar Szárnyak nj száma. 

Megjelent a Magyar Szárnyak, a ma-
gyar repülés népszerű folyóiratának 
gazdag tartalmú karácsonyi száma. 
Bisits Tibor repülőalezredes Légihá-
boru-cikksorozatának a legújabb idők 
rohanó eseményeinek áradata különle-
ges érdekességet ad. A legújabb és 
legjobb háborús felvételek diszitik 
ezeket az oldalakat, amelyek repülő-
szempontból világítják meg a nagy há-
ború fordulatait. A kassai repülőaka-
démia badnagvavatásáról is részletes 
beszámolót kapunk, fényképekkel tar-
kítva. Uj repülőhadnagyaink avatásá-
nak minden részletét megismerjük itt. 
A lap riportanyagából kiemelkedik 
Raczkó Lajos helyszíni beszámolója 
Lovász Sándor, a kiváló modelező 
MAV-altisztrŐl, aki eddig több orszá-
gos pályázaton feltűnt és az Ifjú Re-
pülő nagy pályázatán is több dijat 
nyert. Két kis székely fin karáesonvi 
történetét is találjuk a lap uj számá-
ban. Vitéz Szentnémedy Ferenc ezre-
des ismét a hadi légiszállitásról ir ér-
dekes fejtegetést. A bolgár repülésnek 
szentel egy oldalt a lap, ismertetve a 
testvérnemzet repülésügyét. Részletes 
felvételi tájékoztatót ad a lap a Hor-
thy Miklós Nemzeti Repülőalap pá-
lyázati feltételeiről. Udvarv Jenő re-
pülőőrnagy a világ minden tájáról a 
repülés letrfrissehb híreit adja egy cso-
korban. Kádár Gyula érdekes cikke 
főleg repülőkörökben tarthat számol 
nagv érdeklődésre. Számos más érde-
kes cikk mellett ismét egy oldalt ka-
punk a magvnr repülőkarikaturisták 
legjobb rajzaiból. A lapnak egy az nj. 
állandó derűs sarka mindenkinek örö-
mére szolgál. A Mngvar Szárnyak ka-
rácsonyi számának ára is csak 50 fil-
lér, Mutatványszámot a kiadóhivataltól 
'VTT. Tvirálv u 03 I I \ Vériünk. 

Felmentették 
a váltóhamisítással vádolt 

(A Délmagyarország munkatársától 
A szegedi törvényszék U n g v á r y-la-
nácsa pénteken tartott folytatólagos 
főtárgyalást a közokirathamisitással 
és váltóhamisítással vádolt A e z é ! 
Béla könyvkiadó bűnügyében. Az eljá? 
rás a vádlott ellen különváltan élő fe-
lesége feljelentésére indult meg. Á* 
ügyészség közokirathamisifág és hat" 
rendbeli váltóhamisítás miatt emelt vá-
dat Aczé) ellen. A vádlott azzal véde-
kezett, hogy felesége Írásbeli és szó-
beli felhatalmazást adott npki megál-
lapodások és igy váltók aláírására is 
és ennek alapján irta felesége nevét 
a vád tárgyát képező váltókra, vala-
mint ügyvédi meghatalmazásra. A no-
vember elején megtartott főtárgyalá-
son kihallgatott tanok nagvrészben 
igazolták is ezt a védekezést és a pén-
teki tárgyaláson kihallgatott két tanú 
is kedvezően vallott a vádlód melled. 
A bizonyítás befejezése után dr. B a r-
t a Dezső ügyvéd védőbeszédéhen ki-
fejtette, hogy a kihallgatott tanuk val-
lomásai, az okirat és az ügy körülmé-
nyei beigazolták, hogy a vádlott kü-
lönváltan élő feleséire esak hosszúból 
emelt ilven súlyos vádat férje ellen 
annak olyan cselekménvei miatt, ame-
lyekéi házassági együttélésük tarlaroa 

dence félmenrrsút." A" tÖrvényszék~flv 
értelemben hozta meg ítéletét, amellvel 
Aezél Bélát úgy a kőzokirnthamisitás, 
mint a váltóhamisítás vádjai alól fel-
mentette. Az ítélet ellen ugy azügvész, 
mint a sértett is fellebbezést jelentet-
tek- be és igv az nem jogerős. 

megtör! Ozv. Hirschl Ignácné és gyermekei fájdalomtól 

szívvel jelentik, hogy a legjobb férj és apa 

h i r s c h l i g n á c 
magánzó 

életének 84. évében csendesen elhunyt. 

Gyászolják még bátyja, menyei, veje és unokái. 

Temetése vasárnap délelőtt fél 10 órakor a cinteremből. 

Előfizetőink tiavi 

8 © f i l l é r é r t 
mindennap cserélhetnek könyvet 1 
DÉLMAGYAHORÜZAG köicsonkftnyv. 
tárában. 

— Folynak a kisajátítási tárgyalá-
sok a városházán. A dómtéri telek-
tömb telkeinek kisajátítására irányuló 
tárgyalások gyors tempóban'folynak a 
városházán, A kisajátítások előkészí-
tésére összehívott bizottság minden 
nap ülést tart, hogy lehetőleg még ka-
rácsony előtt lebonyolíthassák az ösz-
szes tárgyalásokat, illetőleg megsze-
rezhesse a város az egyetem központi 
epületének felépítéséhez szükséges 
négy utcára szóló telektömböt. Értc-
sülésünk szerint a tárgyalások kedve-
ző mederben folynak s remény van a 
gyors befejezésére. A telek tömb igény-
bevételének fedezetére felhasználandó 
összeg előteremtése ,ügyében a mai 
közgyűlés fog dönteni. 

— Háromszorosára emelte fel a táb-
la a gondatlansággal vádolt droguista 
büntetését. A szegedi törvényszék Ró-
nay-tannrsa október 24-én feltételesen 
200 pengő pénzbüntetésre itéltc Szűcs 
Róla szegedi drogéria tulajdonost, mert 
Szakáll Zoltán 12 éves diákfiunak fosz-
Tort és klórkálit szolgáltatott ki, 
amely később a gj'ermek vigyázatlan-
sága következtében felrobbant és bal-
kezét összeroncsolta. A tárgyaláson a 
drogérista, aki okleveles gyógysze-
rész, azzal védekezett, hogy a köteles 
gondossággal járt el a veszélyes cikk 
kiszolgáltatásánál, mert bár a tör-
vény erre nem kötelezi, mégis elővi-
gyázatosságból nyilatkozatot iratolt 
alá a kisfiúval, amelyben tudomásul 
veszi, hogy a kezeihez kiszolgáltatott 
vegysz.erí dörzsölni, hevíteni nem sza-
bad. A biróság csak részbeni igazo-
lásul fogadta el ezt a védekezést és 
a gondatlanságot megállapítva, hozta 
meg marasztaló Ítéletét. Fellebbezés 
folytáb a szegedi ítélőtábla Elemy-ta-
nácsa pénteken tárgyalta Szűcs Béla 
'"övét és a vádlott büntetését 600 pen-
siőre emelte fel, egybeD mellőzte a 3 
évi próbaidőre szóló felfüggesztést is 
Az elitélt felfolvamodájsaLélt az ítélet 
ellen a Kúriához, 

4 


