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— Üzenet Oroszországból. A 357/11. 
számú tábori postáról a Délmagyar-
ftrszág utján kivannak boldog kará-
csonyi ünnepeket családtagjaiknak, ro-
konaiknak, jóbarátaiknak és ismerő-
seiknek Batbi József, Csanádi István, 
Tóth Szilveszter, Temesvári András, 
Csanádi Antal, Vigb László, Krisztián 
Ferenc, Kolimár Sándor honvédek. — 
A 229/90 számú tábori postáról Szűcs 
Borús János tizedes, Vig István őr-
vezető, Dunai János, Tanács János, 
Katona István, Ábrahám Lajos. Ko-
vács János, Mulati György (Puszta-
mérges), Deák Sándor, Csánvi Mihály 
(Sándorfaiva), Dicső Jenő (Aisótanya) 
honvédek és Szakáll Mihály őrvezető. 

— A 223/17. számú tábori postáról Bu-
ta József őrvezető. — A 131/05. szánul 
tábori postáról Jjjger József bonvéd. 
— A 254/83. számú tábori postáról Var-
nyu István őrmester, Tóth István és 
Biigárszkv Sándor honvéd. _ A 
201/56. számú tábori postáról azt üze-
nik honvédeink feleségeiknek, roko-
naiknak és barátaiknak, hogv jól van-
nak, egészségesek, ne aggódjanak ér-
jük és boldog karácsonyi és újért fin- j _ H 6 t h ó n a p o t k a p o t t e g y b a m i s 

nepeket kívánnak: Mtholcz József őr- t másfélévet * felbujtó. A szc-
vezető, Égető Sándor tizedes, Maróti d , t ó r v é n y s z é k Ungváry-tanácsa 
Ferene, Tofh Ferenc- Béres Antal, Do- * é t f Ö D t á j t a B l e k Sándor é^ fele-
monkos András Gnnyi fmre őrvrzr- h a m i s t a m l z á s i b Q np e rét . Elek 
tők, Borosok Mihálv tizedes, Solvmo- B 

Hítimű magas árat 
ffzetiisifc könyvekért 
KERESÜNK MEGVÉTELRE: 
Malonyai: Magyar népművészet 5 köt. 
Révai lexikon 21 kötet 
Pallas lexikon 18 kötet l 
Zenei lexikon 2 kötet ) 
Technikai lex kon 2 kötet ; 
Klasszikus regény tár 55 kötet 
Élő könyvek, magyar' klasszikusok 

60 kötet 
Bréhm állatok világa 18 kötet 
Bréhm állatok világa 10 kötet 
Gárdonyi összes munkái 41 kötet 
Jókai összes munkái 110 kötet 
Surányi összes munkái 20 kötet 
Erdélyi Szépmives sorozat 
Katolikus lexikon 4 kötet 
Marczaii: Világtörténet 12 kötet 
Ezeregyéjszaka meséi 7 kötet 
Móra összes munkái 20 kötet 
Tömörkény munkái 
és mind°n más könyvet! 
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— Halálozás. Dr. B e r t é a y l R©-

zső nyugdíjas MAV-titkár, m Berlini 
Victória Biztosító R t szegedi fiókjá-
nak volt vezértitkára, 60 éves korában 
elhunyt. Temetése december 22-én dél-
után 3 órakor a belvárosi temető ku-
polacsarnokából. 409 

_ A mentők htrei. Hétfőn délben 
özvegy P ' á l i n k á s Mártonné 32 
éves és D e á k Sándorné 54 éves sán-
dorfalvi asszonyokat ismeretlen tette-
sek Horthy Miklós-ut 11. szám alatti 
lakásukban összeverték. Deákné ko-
ponyaalapi törtést, Pálinkásné pedig 
zúzott sebeket szenvedett. Mindkettőjü-
ket súlyos állapotban szállították a 
közkórházba. A két sérült asszonyt 
kedden a kórházi ágyon kihallgatja a 
rendőrség és ezzel a kihallgatással 
tisztázódik, hogy kik a bántalmazók 
és mi is történt voltaképpen a Horthy 
Miklós-uti lakásban. — Makra Rozália 
23 éves hajadon a Lengyel-utca 12. sz. 
házban levő lakásán ismeretlen mé-
reggel megmérgezte magát. A mentők 
a közkórházba szállították. 

— Szeged vároa Árverési Cs*r*<*h« 
1942 december 21. és 22-én délután fél 
4 órakor hivatalos helyiségében árve-
rést tart, mely alkalommal az összes 
szegedi zálogházaknál 1942 októberré* 
géig lejárt tételek kerülnek árverésre. 
A közbeeső ünnep miatt ajánlatos te* 
uát a meghosszabbításokat a kell® 
időben eszközölni Az Árverési Csar* 
nok legkésőbb 22-én délig magánosok* 
tói is elfogad árverésen megbízás©* 
kat. Az időközben beérkezett tárgyak, 
(szőnyegek, festmények, dísztárgyak*] 
ruhanemüek, stb.) az Árverési Csar-
jókban naponkint délután fél 4-től 4 
óráig díjtalanul megtekinthetők. Igaz-
gatóság. 

— Három hónapot kapott a honvéd 
tolvaja- Káplár Piros, 26 éves kocsérf 
lakos, aki már kétszer volt büntetve 
lopásért, november 28-án éjjel a sze* 
gedi vasútállomáson Kis Miklós bon* 
védtői, aki Sopronba akart utazni, el* 
lopta 100 pengőjét és ruhaneműt tar-
talmazó katonaládáját. Kozma egyes-
biró jogerősen 3 hónapi fogházra 
ítélte a katona tolvaját. 

M Ű V É S Z É I 

si József szakaszvezető, Dorn István 
tizedes, Kovács István őrvezető, Ko-
rsó Pál szakaszvezető. Tóth Imre tize-
des. Szűcs János szakaszvezető, Tlli 
Díván őrv.. Mafuszka Szilveszter karp. 
tizedes. Kádár Lajos. Szőke Ferenc, 
Máté Albert. Körös János. Vass Lász-
ló, Czene György, Korom János, Mar-
csinkó Béla. Lovász Ferenc és Szabó 
Jenő honvédek. 

— Elitéltek egy kártya vetéssel szét-
hámoskodó eigányasszonyt. Radics 
Géz.áné Sztojka Júlia kiskunhalasi ci-
gányasszony július 29-én Apjok Ist-
vánné ötlömösi asszonynak kártvát ve-
tett, majd a kártva által mutatott ka-
tasztrófa elhárítására vállalkozva, 
nagymennyiségű élelmiszert, háztartá-
si cikket és ruhaneműt csalt ki a hi-
székeny asszonytól. A hétfői tárgvalá-
son a törvénvszék jogerősen 3 hónapi 
fogházra Ítélte. 

_ Vöröskeresztes gyüjtée. Alsó-
központon az alábbi vöröskeresztes 
gyűjtés érkezett: Szélpál István 15 kg 
burgonya, Márki Antal 3 P, Ábrahám 
Ferenc 2 P, Szekeres István 1 P, Olt-
ványi Ádám 2 P, Szél Mihály 1 P, 
özv. Horváth Szilveszterné 50 fillér, 
Kiss Lukács István 1 P, Bagi István 
1 P] Tóth János 50 fillér, Bagi Mihály 

1 P, Hajós János 1 P, Szekeres József 
2 P, Király Józsefné 1 P, Jójárt Já-
nos 1 P, Nyári János 3 P, ördög An-
talné 1 P, Tanács Ferenc 3 P, Németh 
János 1 P, Lovászi István 1 P, Kó-
szó István 1 P, Szekeres József 2 P, 
Szekeres Imre 2 P, Komócsin József 
í kg bab', Savanya Tstván 2 kg bab. 
Papp István T P, Módra János 1 kg 
bah és 2 P, Savanya István 1 P, Né-
meth Ferenc 4 kg burgonya, özv. Sa-
vanya Istvánné 2 kg bab, Szekeres 
István 1 kg liszt, ifj. Börcsök József 
l kg liszt, 2 kg bab, 1 P, id. Börcsök 
József 2 kg bah, Szélpál Lipót 5 P, 
Kószó Imre 10 kg burgonya, ördög 
\ntal 1 pengő, Csóti József 3 kg bab. 
"izv. Dobó Szilveszterné 1 kg alma. 1 
kg bab. Kirí János 1 P, Farkas An-
tal 1 P, Császár Rudolf 1 párna, Csá-
szár Ferenc 1 kg tarhonya, Csonka 
József 1 P, Kolonics Györgv 2 P. Er-
dödi Tstván 1 kg bab, Engi Imre t 1 
P. Szekeres Vince 2 P. Kiss Ferenc 
5 P, Szekeres Miklós 2 P, Batancs 
Ferenc 10 kg burgonya, 1 kg bab, 2 
P, Bába János 2 ka alma, 50 kg bur-
gonya, Szekeres Mihály 2 P, özv 
Negysrvörgy Józspfné 2 P. Nagvgvörtv 
József 15 kg burgonva. özv. Fodor Al-
bérlőé 2 kg bursonva. Engi Vince 1 
P, Koncsik László fé] kg bab, Gár-

Sándor hódmezővásárhelyi kisbirtokos 
perbe keveredett Zsarkó Pálnéval a 
földhaszonhér miatt A per tárgyalá-
sán Elek Sándorné férje javára ked-
vező vallomást tett, amelyről azonban 
a biróság megállapította, hogy valót-
lan. Hamis tanuzás miatt vonta most 
kérdőre a törvényszék és megállapít-
va bűnösségét. 7 hónapi börtönt sza-
bott ki rá büntetésül. Férjét, Elek 
Sándort, hamis tanuzásra való felhaj-
tásért másféiévi börtönre Ítélték. Az 
ítélet nem jogerős. 

— Elitélt tolvajok- Dr. Kozma End-
re egyesbiró lopás vétsége miatt Ró-
zsa András 20 éves átokházi lakost 
négyhónapi fogházra, bűntársait: Ró-
zsa Imre 29 éves legény 3 havi fog-
házra, Dvornik István 20 éves fiatal-
embert pedig 4 hónapi fogházra Ítélte, 
mert Szegeden tavaly decemberben ki. 
fosztották Kispéter József Atokháza 
186. szám alatti pincéjét, ahonnan szer-
számokon kívül 80 liter bort vittek el 
egy hordóban és két kannában. Az Íté-
let jogerős. — Sáricz István 20 éves 
szegedi napszámost, aki Szegeden ju-
niusban kétizben betört Posta Miklós-
né lakásába és élelmiszert, két arany-
láncot, karikagyűrűt és 5 kiló szalon-
nát ellopott, az egyesbiró jogerősen 3 
hónapi fogházra Ítélte. A lopott hol-
mik megvásárlója, Börcsök József 21 
éves szegedi napszámos orgazdaság 
cimén 15 napi fogházat kapott. 

— Órákat lopott egy besurranó tol-
vaj. Kása István Óbébai-sor 3. szám 
alatti lakos bejelentette a rendőrsé-
gen, hogy ismeretlen tettes álkulccsal 
behatolt a lakásába és egy ezüst férfi-
zsebórát és egy ezüst női karórát el-
lopott. A rendőrség keresi a tolvajt. 

Elitélték a Sándor-utrai titkos 
sertésvágókat. A szegedi törvényszé-
ken dr. Újvári István uzsorabiró hét-
főn tárgyalta a Sándor-utcai titkos 
sertésvágó üzem négy »alapitójának« 
árdrági.tásí bűnperét. Mint ismeretes, a 
rendőri megállapítás szerint öt ser-
tést vágtak le >feketéni és további'35 
sertés levágására tették meg az elő-
készületet. A bizonyítási eljárás le-
folytatása után a biróság mind a négy 
vádlottat bűnösnek mondotta ki ár-
drágító visszaélés vétségében és Cson-
ka István kereskedőt, aki vezető sze-
repet játszott a sertések vásárlásánál 
és értékesítésénél, 1000 pengő pénz-
büntetésre, Kurucz Istvánt 1 hónapi 
fogházra, Doba Pétert 2 hónapi fog-
házra, Kis Józsefet pedig 100 pengő 
pénzbüntetésre Ítélte. Elrendelte a bi-
róság a Palotás Ferenc törzsőrmester 
által lefoglalt 75 kiló sertéshús elkob-

. I . 

gyán István 3 P, Rózsi Antal 3 kg zását, továbbá mind a qégy elítéltet 
bah. Nógrádi Lajos 15 kg burgonva, egyetemlegesen kötelezte 330 pengő el 
Ábrahám Antal 2 kg burgonya, Csi- nem kobozható áru értékének megfi-
szár Szilveszter 3 pengő. jzetésére. .Valamennyi itciet jogerős. 

Kerényi professzor előadása 
Vinkler László képkiáilitásán 

Vasárnap délben dr. K e r é n y i 
Károly egyetemi tanár tartott előadást 
>Beszélgetés a művészetről* címmel 
a városi muzeum kupolatermében, 
V i n k l e r László festőművész kép-
kiáilitásán. Szeged intellektuel előkelő-
sége képkiállitáson ritkán látott nagy 
számban hallgatta Kerényi professzor 
előadását. 

— Mi nem mint művészek, hanem 
mint nem művészek léptünk olyan hely-
re — kezdte előadását Kerényi pro-
fesszor —, ahol egy művész alkotását 
figyelhetjük. — Felmerül bennünk a 
kérdés, hogy és mikép kell értenünk 
azt, amit e kiállitáson látunk és mit 
jelent az, hogy műhöz értő? 

— Oly módon kell erről gondolkoz-
ni, mint a zeneértésről. Vannak muzi-
kális emberek és vannak botfüiück. Ez 
utóbbiak sem elveszettek a zene szá-
mára, mert a szakemberek szerint a 
zenére való fogékonyságnak legalább 
a minimumát mindenkiben ki lehet ne-
velni. A zeneértést tehát felfoghatjuk 
olyan általános emberi tulajdonság-
nak a botfülüek ellenére is —, 

amely emberi tulajdonsággal számolni 
lehet s amelyet nevelni mindenesetre 
érdemes. Ugyani,gv állunk a képzőmű-
vészet megértésével is. Fel kell ten-
nünk, hogy » teremtő mag, amely a mü- ' 
vészeit keresztül alakokban és színek-
ben nj világot teremt, nem olyan egé-
szen egyedülálló világ, hogy nem mű-
vész emberbe is többé-kevésbé meg ne 
lett volna. Vissza kell menni, meg 
kell keresni azt az áhitatos álláspon-
tot, amelyet mi. emberek mindannyian 
elfoglalunk, amikor a szó teljes értel-
mében teremtéssel, isteni müvei állunk 
szemben. Tehát önmagunk legmélyén 
egy alapvető álláspontot keresünk: az 
áhitatos befogadás álláspontját. A mai 
kiállítást látogatók rendszerint ritkán 
keresik az állásfoglalásnak ezt a mód-
ját. Felvetődik a kérdés, vájjon csak 
most van-e, hogyha művészi alkotások 
nem találnak megértésre. Az irodalom 
azt igazolja, hogv a görög művészet 
kibontakozása a Krisztus előtti VI. szá-
zadtól a klasszikus koron keresztül 200 
év folyamán olyan rohamos fejlődést 
mutatott, bogy ez a fejlődés lehetetlen 
lett volna, ha a művészeknek állandóan 
azz.al kellett volna lörődni, hogy most 
megsértették valami módon a közíz-
lést. 

Előfordulhatott a későbbi olasz mű-
vészet virágzásában eey Savanarola 
diihe bizonyos művészi formák, kife-
jezések ellen, de a müértés egységcsen 
haladt a korral. Feltehetjük tehát, 
hogy a teremtő erő, szorc ^bb közös 
ségben, egységesebben líáladt * talán 

produktívabb élet sokkal magosabb 
I pontján állottak, mint ma. Művész * 
a többiek között nem volt szakadék1 

észlelhető. Ma ez a szakadék kétség-
telenül fennáll. A mi modern életünk 
sok tekintetben kényelmesebb, civili-
záltabb, nem tudom, mennyivel érez-
zük jobban magunkat, mennyivel va-
gyunk boldogabbak, mint a régi görö-
gök és latinok az ő világukban. Min-
denesetre az leszögezhető, hogy a tu-
dománynak és technikának sok olyan 
vívmánya van, amellyel a régiek nem 
érhettek fel. Emberi szempontból a, 
mü értékelése mindig ott a legna-
gyobb, ahol kibontakozást látunk ma* 
gunk előtt. A görög és olasz művé-
szetben végig az ragad meg legjobban, 
ahol látjuk a teremtő erő előretöré-
sét. 

Dr. K e r é n y i Károly ezután rá* 
tért Vinkler László művészetének 
méltatására. Felemlítette a somogvi-
telepi templom freskóit, amelyek fo-
kozatosan mutatják — függetlenül » 
végső fok értékétől — egy teremtő 
egyéniség kibontakozását. Ennek a 
fokozatos kibontakozásnak pedagógiai 

{értékére hivta fel a hallgatóság fi* 

(gyeimét. I 

A mindvégig nagy figyelemmel kí-
sért előadás után a közönség a kiálli-1 

tás anyagán próbálta ki az előadó 
legvéni és érdekes szempontjait. 
" n n B n a M H H M i ^ H M a B H i 

Női kabát és ruha 
gyapjúszövetek kaphatók 

szabü IVIÍHIŰS divatáruházában 

Feketesas-ufca 20. 

Szeged sz. kir. város polgármesterétől 
62.530—1912. E. szám. 

Hirdetmény 
A Szegedi Lemezgyár és Faipari 

rt. szegedi cég kérelmére a ni. kir. 
Államvasutak Kiskundorozsma-szállás-
vagányának 11—12 számú szelvényei 
közül kiágazó iparvágány folytatóla-
gosan tovább történt kiépítésének mü-
tanrendöri bejárását a m. kir. keres-
kedelem- és közlekedésügyi miniszter 
ur elrendelte és az eljárás megkezdé-
sének idejéül 1943. évi január hó 4. 
napjának délelőtt 9 óráját, összejöve-
teli helyül pedig a részvénytársaság 
gyártelepének irodáját tűzte ki. 

Erre a mütanrendőri bejárásra « t 
érdekelteket meghivom. 

Szeged, 1942 december 18-án. 

Dr. Pálfy József polgármester 

Előfizetőink hovt 
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