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1943-ban. Paraszkay Gyula törvény-

széki elnök most bocsátotta k i a 

törvényszék tanács- ós ügybeosztá-

sát az 1943 évre. A beosztás szerint 

az elsőfokú polgári tanács elnöke 

Paraszkay Gyula törvényszéki el-

nök, helyettes elnöke dr. Zöld Jenő 

tanácselnök, bírák: dr. Szász István 

és dr. Láng Ádám törvényszéki bí-

rák. Az első számú polgári felebb-

viteli tanács elnöke dr. Zöld Jenő, 

helyettoe elnöke dr. Putnoki Mik-

lós, tagjai: dr. Szász István tör-

vényszéki bíró, dr. Hábermann 

György berendelt járásbíró. A má-

sodik számú polgári fellebbviteli ta-

nács elnöke dr. Putnoki Miklós ta-

nácselnök, helyettes elnöke dr. Zöld 

Jenő, tagja i : dr. Máté telki .Dezső 

ós dr. Zétényi János törvényszéki 

bírák. A vegyesbíróság elnöke dr. 

Putnoky Miklós tanácselnök, he-

lyettes elnöke dr. Zöld Jenő tanács-

ainők. Az elsőosztályú büntető-ta-

nács elnöke Ungváry János ta-

nácselnök; tagok: dr. Félegyházi 

Pá l törvényszéki bíró és dr. Kozma 

Endre berendelt járásbíró. A máso-

dik számú büntetőtanács elnöke dr. 

Molnár István tanácselnök, tagok: 

dr. Zolnay Imre ós dr. Paner Ló-

ránd. A harmadik számú büntető-

tanács (egyúttal a fiatalkorúak ta-

nácsa és nzsorabíróság) elnöke ér. 
Novak J e n ő tanácselnök, helyettes 

elnök az uzsorabíróságban Ungváry 

János tanácselnök, tagjai : vitéz dr-

Hárs László törvényszéki bíró ós 

esetenként kijelölendő bíró. Vádta-

náos és büntetőfelebbviteli tanács 

elnöke dr. Molnár Jenő törvény-

széki tanácselnök, tagjai: vitéz dr. 

Hárs László és esetenként kijelölt 

bíró. ö t tagú külön tanács elnöke: 

Paraszkay Gyula törvényszéki el-

nök, rendes tagok dr. Nóvák Jenő 

ós Ungváry János tanácselnökök, 

akik egyúttal az elnök állandó he-

lyettesei. dr. Bókay János és dr. 

Zolnay Imre törvényszéki bírák, 

póttagok: dr. Zöld Jenő, dr. Mol-

nár István és dr. Mátételki Dezső 

tanácselnökök, dr. Rónay Dezső, dr. 

Szász István, dr. Láng Ádám, dr. 

Újvár i István, dr. Kiss László, dr. 

Daróczy Bál int , dr. Jancsó Károly, 

dr. Radnóti László, dr. Hetényi Já-

nos, dr. Paner Lóránt, dr. Félegy-

háaj Pá l és vitéz dr. Hárs László 

törvényszéki bírák. Rőgtönítélő bí-

róság elpöke Paraszkay Gyula tör-

vényszéki elnök, helyettes elnök dr. 

Putnoky Miklós tanácselnök, ren-

des tagok: dr. Nóvák Jenő és Ung-

váry János tanácselnökök, dr 

Radnóti László és vitéz dr. Hárs 

László, póttag: dr. Ú jvár i István 

törvényszéki bíró. Egyes bírák: el-

rőfokú vagyonjogi perekben! dr. 

Daróczy Bál int és dr. JanCsó Ká-

roly törvényszéki bírák. Házassági 

és személyállapotokat tárgyaló pe-

rekben dr. Láng Ádám. Csődbiz-

tos: dr. Láng Ádám. Cég- és csőd-

ngyekben, csődönkívüli kényszer-

egyességi és felszámolási, valamint 

a többi fellebbivteli ügyekben dr. 

Láng Ádám törvényszéki bíró. Vizs-

gálóbírók*- dr. Rónay Dezső, he-

lyettese: dr. Radnóti László tör-

vényszéki bírák. Egyesbírói elinté-

zés alá tartozó elsőfokú bűnügyek-

ben: dr. Radnóti László és vitéz dr. 

Hárs László törvényszéki bírák. 

Fiatalkorúak bűnügyében dr. Kli-

véuyi István. Helyettese: dr. Rad-

nóti László tőrvényszéki bírák. Jö-

vedéki kihágási ügyekben dr. Ró-

nay Dezső, uzsorabírósági ügyek-

ben d r J H j v á r y István tőrvényszé-

ki bírák. A tárgyaláson kívül elő-

terjesztett szóbeli kérelmeket és 

nyilatkozatokat polgári perekben 

dr. Láng Ádám, a büntető följelen-
téseket dr. Rónay Dezső és dr. Rad-
nóti László foglalják jegyzőkönyv-
be. 

— Kisorsolták az Erdélyi Nyere-
ménykök'Sön egymillió pengős főnyere-
ményét. Budapestről jelentik: Szombat 
délelőtt kisorsolták az Erdélyi Nyere-
ménykölcsön egymilliós főnyeremé-
nyét. Az egymillió pengős főnyere-
ményt a 48-as sorozat 334-es sorszámú 
kölcsönkötvénye nyerte. A 300.000 pen-
gős főnyereményt a 166-os sorozat 
883-as kötvény boldog tulajdonosa 
nyerte. A két 50.000-es tételt a 433-ös 
sorozat 401-es és a 373-as sorozat 
95-ös számú kötvénytulajdonosa kapja. 
A tiz darab 10.000 pengős nyeremény! 
a 340-es sorozat 110-es, a 350-es soro-
zol 148-as, a 106-os sorozat 970-es, a 
81. sorozat 18-as, a 64. sorozat 695-ös, 
a 304. sorozat 759-es, a 450. sorozat 
251-es, a 111. sorozat 135-ös, a 80-as 
sorozat 893-as és végül a 429-es soro-
zat 563-as sorszáma nyerték. 5000 pen-
gőt a 469. sorozat 113-as, a 32-es so-
rozat 519-es, a 408-as sorozat 231-es, a 
340-es sorozat 693, a 77-es 375, a 266-os 
283, a 11-es 847. a 21-es 727, a 473-es 
3, a 371-es 952, a 326-os 200-as sorszá-
mok tulajdonosai nyertek. Ezeken kí-
vül 150 100 pengős és 625 500 pengős, 
nyereményt sorsoltak ki. 

— Mi újság a budapesti élelmiszer-
nagyvásártelepen? A Magyar Vidéki 
Sajtótudósitó fővárosi jelentése sze-
rint 1942 december 24-től 31-ig az 
élő- és vágottbaromfipiacon az árak 
változatlanok. — A tojáspiacon a ha-
tóságilag megállapított legmagasabb 
árak voltak égvényben. A izöldség-
és főzelékfélék piacán a leveles kar-
fiol ára 20, a tisztított karfiol ára 
40 fillérrel csökkent; viszont a sóska 
ára 100. a paraj ára pedig 170 fillér-
rel emelkedett kg-kint. A gyü-
mölcspiacon a héjas dió ára 20 fil-
lérrel csökkent; viszont a nemes faj-
tájú alma ára 20, a körte ára pedig 
40 fillérrel emelkedett kg-kint. 

— Adományok a Főméltóságu Asz-
Szony akciójára. A Főméltóságn Asz-
szony inségenyhitő adciójára 1942. évi 
december 28. és 1943. évi január 2-ika 
között a főispáni hivatalba a követke-
ző adományok folytak be: Szegedi 
Központi Társadalmi Kör 10.—, Ta-
kács Terézia 10 , Balogh Károly 
(Daptármegváltás) 30 , Bdnyi-illat-
szertár 10.—, Szegedi Armentesitő Tár 
sulat 50—, Szilassy Lajos 10.—, dr. 
Juray Imre 10.—, összesen 130 . Az 
előző hetek gyűjtésének eredménye 
26.136 P 60 fillér, eddigi gyűjtésünk 

( eredménye 26266 pengő 60 fillér. — A 
1 január 1-én megjelent elszámolási köz-
í leményben sajnálatos tévedés folytán 
az 50Ö pengőn felüli adományok nyug-
tatásából a legnagyobb összeget ado-
mányozó Szegedi Kenderfonógyár Rt. 
1433 pengő 70 filléres juttatása kima-
radt, ezt a tévedést ezennel helyreiga-
zítjuk. 

— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az el-
múlt héten 19 leány és 30 fiu született. 
Házasságot kötöttek: Tityán László és 
Tanács Rozália, Post György és Ka-
kuszi Margit, Pálfi Antal György és 
Kurbi Margit, Frommer János és Csi-
kós Eszter Rozál, Prokop Sándor és 
Németh Katalin. Elhaltak, özv. Far-
kas Bálintné 53, Domokos Mihály 60. 
Széli Andrásné 59, özv. Rácz Józsefné 
82, Kriván Lajos László 32, Pintér 
Károly 71. Ovuna Jánosné 48, Csordás 
Borbála 18. Bárányt Illés 65, Kalász 
Mária Hajnal 2 napos, Balogh József 
67, Verebélyi Kornél 77, Zöldi Vincé-
né 66, özv. Bórcsök Józsefné 70, Csa-
bekov Illja Kristóf 51, Erdélyi János 
3 napos, Erdei József 22, Hajek Miksa 
46, Vanyó Ilona 18, dr. Gáspár Ignác 
77, Fábián Mihály 75, Wessel Miksa 
84, Dobos István Ferenc 17, alsóieho-
tai Skultéty Rudolf 68, Vass János 84, 
özv. Ifkovics Mihélynr 82, Páli Mi 
hály 58, Saékelybidy A utal 78, özv 
Weltspacber Gyuláne 67, özv Hrg< 
düs Ferencné 73, Hammer Jánosné 41 
Barna István 33, Zsiga László 79 Bo-
dor Mária Jozefa 5. Csendei András 
21, Lebóczky Andrá- ;>•• Matyasovszky 
János 75 éves korában 

Kerényi Károly professzor 
előadásainak kü.földi 
sajtóvisszhangja 

Kerényi Károly professzor 

„Hermés a lélekvezető' című elő-

adásairól, amelyeket legutóbb 

Asconában tartott, a svájci sajtó 

hasábos tudósításokban emléke-

zik meg. A Basler Nachrichten 
szerint Kerényi szabadelőadásá-

nak megvan az az adománya, 

hogy a nehezet egyszerűen és 

könnyen teszi láthatóvá s azután 

úgy bontakoztatja ki, hogy vé-

gül plasztikussá alakítva, a je-

lenség egész teljessége körül-

zsong bennünket. A zürichi Die 
Tat szerint ezek a Hermésről 

szóló előadások a legtökéleteseb-

bek közé tartoztak, amit értel-

mezésben, beleérzésben és alakító 

megjelenítésben e nehéz tárgyról 

valaha is mondottak A Neue Zű-
riékor Zeitung, Die Weltwoche 
ós a Neue Schtveizer Rundschau 
kimerítő részletességgel közlik a 

tudományos előadások tartalmát. 

Ez az utóbbi folyóirat, abból az 

alkalomból, hogy a német kö'té-

szetnek két klasszikus alkotása, 

Hölderlin Hyperionja és Goethe 

Faustja második részének tenge-

ri jelenete a szegedi ókortudós 

magyarázó-tannlmányainak kisé 

retében jelent meg, cikket közöl 

tőle ,,Hölderlin misztériumai" 

címen. A Münchener Neuste 
Nachrichten is Kerényi profesz-

szor legújabb Goethe-magyaráza-

tára hivatkozik, amikor külön 

tanszéket kíván a német egye-

temeken Goethe értelmezése szá-

mára. Ha hozzávesszük, hogy a 

görög és római tárgyakról szó-

ló Kerényi-könyvek Németor-

szágban és Hollandiában egy-

más ntán érnek ú j kiadásokat a 

háború alatt, akkor megállapít-

hatjuk. hogy a klasszikus hagyo-

mányok ú j értékelése Enrópa-

szerte mindinkább egy magyar 

tudós nevéhez fűződik. 
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Paplan elsőrendű kivitelben 
gyári áron készülnek 

Soos L a j o s - e 
papianüzemében. bzegeu, L)eak r. u. z 

Amíg Oh ah tik 
a Oarmol dolgozik. Nyugodt 
alvását nem zavarja, mégis 
meghozza reggelre az enyhe 
és fájdalmatlan kiürülést. 

K S \33S2Ea 

Boxeres verekedés egy étterem-
ben. Szombatra virradó éjjel fél 2-kor 
Devics Lajos Berlini-körut 8. szám 
alatt lakó piaci árustól a Raffay-étte-
remben egy ismeretlen férfi boxerrel 
fejbeverte. Devicset súlyos fejsebéve! 
a mentők részesítették első segélyben, 
majd beszállították a közkórházba, ahol 
ápolás alá vették. A rendőrség az is 
meretlen támadó kilétének megállapí-
tására meginditotta a nyomozást. 

— Kifosztottak egy lakást. Csikáu 
Sándorné szegedi lakos feljelentést tett 
a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, 
aki december 25 és január 1. között, 
mig ő Szegedtől távol volt, álkulccsal 
behatolt a lakásába és onnan négy 
pár férficipőt, két pár női cipőt, félfi-
öltönyt, kabátot, 11 férfiinget, 5 pár-
nát és más ruhaneműt ellopott. A 
nyomozás megindult a tettes kézreke-
ritésére. 

— öngyilkosság. Berta István 56 
éves gyulapüspöktelepi lakos szómba' 
reggelre virradóra felakasztotta magát 
és meghalt Holttestét az orvostani in-
tézetbe szállították, ahol felboncolják. 

— Tábori posta. A szinibali postá-
val négy tábori levelezőlapot kapott 
a Délmagyarország szerkesztősége. 
Boldog újévet kivannak a 223/06. szá-
mú tábori postáról családtagjaiknak, 
barátaiknak, ismerőseiknek: Saliai 
Sándor tizedes, Szikes András honvéd, 
Császár Ferenc honvéd, Szécsi l-crenc 
honvéd, Feketii István honvéd, Kasza 
Mihály tizedes, Hegedűs Ernő honvéd, 
Szilák József őrvezető, Szécshényi An-
tal honvéd, Lados István honvéd, MoI-
nár Mihály honvéd, ifj. Temesvári Jó-
zsef honvéd. — 131/18. számú tábori 
postáról Szécsi Antal honvéd, Seres 
László szkv„, Kovács Istvá őrv., Kéry 
Mihály, Lengyel szkv., Kitti Mi-
hály honv., Marton Mihály honv„ Si-
mon Mátyás honvéd küldik jókívánsá-
gaikat az újévre mindenkinek, akii 
illet, a 223/06. pedig egy másik tábori 
lapon Ludvig András, Bozóki József, 
Vidács György, Kis István őrvezetök, 
Halmos István őrvezető, Széli Antal, 
Hegedűs Ernő honvédek, Borbély Ár-
pád szegedi tüzérek kívánnak boldog 
újévet. — Dóra Antal, a 23078; szá-
mú tábori postárol ugyancsak a Dél-
magyarország utján kiván boldog új-
évet családjának, rokonainak, barátai-
nak, ismerőseinek. 

Iskolaválasztási tanácsadás. A 

Székesfővárosi Fláiyaválasztásg Ta-
i nácsadó (és Képességvizsgáié intézet 
i (VIII., Mária Terézia-tér 8.) igazga-
tósága felhívja a szülök és az iljuság 

'figyelmét arra, hogy az intézet a 
! meghosszabbítóit karácsonyi szünidő 
alatt is állandóan nyitva van és ren-
delkezésére áll a képességvizsgálatra 
jelentkező vagy pályaválasztási (is-
kolaválasztási) tanácsadást kérő if-
júságnak. Csoportos képességvizsgá-
latok vannak: hétfőn délelőtt a 10—13 
éves, szerdán a 14—17 éves, pénteken 
a 18 éves ós idősebb ifjúság részere 

1 Célszerű a vizsgálatokra levélben 
vagy telefonon (144-767) előzetesen je-
lentkezni. Vidékről érkező tanulók 
soronkiviil is kérhetik a képesség-
vizsgálatot. Az iskolaválasztáshoz 
szükséges képességvizgsálatokat Idő-
szerűvé teszi az a körülmény, hogy 
számos magasabbfoku tanintézetben 
már az I. félév befejezése után be 
kell nyújtani a felvételi pályázatokat. 
A szülők helyesen teszik tehát, ha a 
gyermek egész életére döntő fontos-
ságú iskolaválasztási elhatározás előtt 
kikérik a képességvizsgáló és tanács-
adó intézet tudományos sznkvélemé-

Inyét, amire most jó alkalmat nyújt a 
hosszú karácsonyi szünidő is. 

1 Rommel vezértábornagy napló-
ja. Rendkívül figyelemre méltó könyv 
jelent meg a karácsonyi könyvpia-
con. Szerzője: Rommel vezértábor-
nagy, aki kétségtelenül a mai kor 
egyik legérdekesebb és legrejtélye-
sebb egyénisége. A könyv naplószerii 
írás, cime: Gyalogság, előre! (Élmény 
és tapasztalat.) Katonák számára er. 
a könyv a hadvezetés iskolája, az 
ifjúság számára ragyogó oélda. A 
könyvet Rommel saját rajzai díszítik 
A kötet a Danubia kiadásában je-
lent meg. Ara kötve: 9.80 P. 

— Lopás a templomban. Zöldi An-
na Londoni-körút 9b. szám alatti la-
kostól szombaton reggel a Jézus Szi-
ve-templomban imádkozás közben is-
meretlen tettes ellopta retiküljét, amely-
ben 29 pengő és egész hónapra szóló 
élelmiszerjegyei voltak. 

II E L I T E " hölgyfodrász és kozmetika szalon 
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