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_ Újpesti városi tanácsnok láto-

igwtáaa » sasgedi városházán. Dr. Bakó 
Oszkár újpesti városi tanácsnok ked 
de* délben tárgyalásokat folytatott a 
wtegedi városházán dr. Pálfy József 
polgármesterrel és dr. Katona István 
tanácsnokkal. Az újpesti tanácsnok 
szegedi látogatása értesülésünk sze-
rint közellátási kérdésekkel volt kap-
csolatban. 

— StrttM nyugtalankodik a serté-
áí* vett fa miatt. Szentesi jelentés 
alapján nemrég megírtuk, hogy Dés 
városa megkereséssel fordult a szen-
tesi polgármesterhez Azt kérte a dési 
polgármester, hogy szállítson Szentes 
kost Désnek és az erdélyi városka a 
kosért cserébe tát ad. Szentes becsü-
letesen állta is az alkot és még kará-
tsony előtt elküldött három vagon 

, sertést Désre. A küldött sertések el-
lenértékeként 2I) vagon fát kellett vol-
na kapnia Szentesnek A dési polgár-
mesteri hivatal karácsony után értre 
ritette a várost, hogy a sertéseket 
köszönettel megkapták és a város er-
dejéből megkezdték a szállítást Szen-
tesnek s rövidesen utbainditják a 20 
vagon fit. E« veit karácsony után 
néhány nappal. Azóta idestova több. 
mint félhómtp teM el. dc a beigért 20 
vagon fa nem érkezett meg, sőt még 
Jelentést sem kapott Szentes arról, 
hogy útban volna K. Nagy Sándor 
polgármester megkísérelte, hogy telre 
fenon érintkezésbe lépjen a dési pol-
gármesterrel, azonban nem sikerült 
neki. Táviratot is küldtek a dési. pol-
gármesteri hivatal címére, amelvben a 
fa szállítását megsürgették, azonban 
a táviratra sem kapott választ a vá-
ros. Szentesen nyugtalanságot okoz a 
sertésen vett 20 vagon fa elmaradásai 

— A mentők hirei. Kedden délután 
fél 3 óra tájban Kovács Mihály Otha-
lom-utca 28. szám alatti lakos a Tisza 
Lajos-kőrút csúszós gyalogjáróján el-
esett és lábát törte. A kihívott raen- , 
tők a csúszós járda sérültjét a közkór- ! 
házba szállították. — Délután 5 óra. 
kor az iparostanonciskolában Jevő ha r , 
dfkórház folyosóján Bacsa Józsefné 
elcsúszott és eltörte a lábát A mentők 
a sebészeti klinikára szállították. 

— ítéletek légoltalmi kihágás miatt 
A honvédtörvényszék . illetékes biró-
sága a légvédelmi szolgálatra vonat-
kozó rendeletbe ütköző kihágás miatt 
egy fiatalkorú szegcdi lakost 1 havi 
fogházra, egy fiatalkora szegedi lakost 
3 heti fogházra, Balogh István 19 éves 
szegedi lakost pedig 2 heti fogházra 
Ítélte jogerősen. 

_ Felhiván. Szeged sz. kir. város 
légoltalmi parancsnoksága felszólítja 
a IV. s®, alsóvárosi Légó-alkörzelbe 
beosztott hatósági scgédszolgálatoso-
kat, hogy Légo-igazolványaik átvétele 
•égett az alkörzet parancsnokságánál 
(földmüvesntcai elemi iskola) f. hó 20, 
2L 22, vagy 23-án délután 4 és 7 óra 
közt jelentkezzenek. 

f — A törvényszék felmentette, a 
tábla elitélte a hitelsértéssel vádolt 
csendestársat Rákos László 39 éves 
fcaidapesti lakost hitel sértéssé! vádolta 
meg a szegedi ügyészség azért, mert 
mint Tóth József bádogosmester és 
villanyszerelő >csendestársa« a Brack 
ner Testvérek szegedi cég kárára 
mintegy 1574 pengőnyi, előzőleg már a 
régre engedményezett összeget felvett 
A törvényszék Rákos Lászlót feJtnen 
tette a vád alól azzal az indokolással, 
hogy nem látta megnyngtatótag bízor 
Zvitottnak, hogy a vádlott a sértett 
cégnek már adósa lett volna az összeg 
felvételének időpontjában. A felmentő 
ítélet ellen az ügyészség fellebbezett 
a táblához. A tábla Cnrry-tapácsa a 
kedden tartott főtárgyaláson megvál-
toztatta az elsőfokú Ítéletet és bűnös-
nek mondva ki Rákos Lászlót hitel-
sértés vétségében, őt háromhónapi 
fogházra ítélte. Az elitélt az jtélet el-
ten felfo) vamodáss a 1 élt a Kúriához. 

A tábla bunösne - találta 

az árdrágítás alól felmentett 

hentest 
(A Délmagyar ország munkatársa 

tói) Prókai Pá l 35 éves temerini 

mészáros és hentes y mult év nya-

rán a maximális ár túllépésével 

sertést vásárolt Verseczi István 27 

éves hadiknépei gazdától. A csend-

őrök tetten érték a vásár nyélbeüté-

sékor és árdrágítás vétségéért eljá-

rást indítottak ugy a vevő, mint 

az. eladó ellen. Az újvidéki uzsora-

bíróság az eladó, Yerseczi Istvánt 

1000 pengő pénzbüntetésre és 3 évi 

hivatalvesztésre Ítélte, Prókai Pált 

ellenben a vád és következményei 

alól félmentette. Az ügyészség Ver-

seezi ' elitélésében megnyugodott, 

Prókai felmentésé ellen semhiisségi 

panasszal élt. • 

A szegedi tábla Curri/-tanácaa 
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szóialtatása helyenkint több erőtrt-
jességet és főként több ünnepiességet 

I igényelnek Legjobban Dohnányit ire 
A színházi iroaa közleményei terp'retálta. Az Esz-uioli rapszódia 

H E T I M U S U U : 
Szerdán este: Szibill (1. és I I . berau 

tatóbérlet, Madarász L. felléptévei. 
Klasszikus ciklus III.) 

Csütörtökön este: Szibill (A- és 
Klasszikus bérjetben). 

Pénteken este: Szibill (Tisztviselő-
zérlet). 

Szombaton este: Szibill. 
Vasárnap délelőtt 11 órakor: Első 

irodalmi matiné. >Klassztkus jelene-
tek« (Mérsékelt heíyárak). 

Vasárnap délután: KatreKitty-K*-
tinka (Mérsékelt belyárak). 

Vasárnap este: Szibill 

—»Oo— 

Ma este kerül felújításra a Szibill. 
Ma este I. és II. bemutató bérletben a 

sem állt szándékában árdrágiást 
elkövetni. A vételár kifizetése előtt 

ugyanis hatóságilag meg akarta 

állapíttatni a fizetendő árat, azon-

ban — állítása szerint — a Csend-

őrség idő előtti fellépése megaka-

dályozta ebben. . 

A táblai tanács nem fogadta el 

ezt a semmiféle bizonyítékkal alá 

tiejn támasztott védekezést, hanem 

bűnösnek mondotta ki Prókai Pá l t 

árdrágító visszaélés vétségében és 

jogerősen 1 hónapi fogházra ítélte. 

- o o o -

• — A Magyar Szárnyak uj szama. 
Megjelent a Magyar Szárnyak, a ma-
gyar repülésügy „ népszerű folyóirata 
nak második januári száma. Elöljáró-
ban egy, az arcvonalról érkezett re-
pülőverset közöl a lap, hősi halált halt 
Kormányzó helyettes urunk emlékeze-
tére. Sugár László honvéd a költe-
mény írója. Vitéz Hefty Frigyes serre 
setlea szavakba® méltó megemléke-
zésben búcsúztatja el a magyar repü-
lés nagy halottját. Horváth Ernő ta-
nárt, akinek élete munkája - fűződik a 
magyar repöíés fejlesztéséhez. Újvi-
dékről hqz nagy riportot Nagy Ernő, 
aki repülőszerelőink műszaki kiképzé-
sét tekintette meg s onnan boz üzene-
tet a magyar ifjúságnak. Vitéz SZent-
nómedy Ferenc ezredes a szállitóre-
pülőgépek jelentőségérő) hoz ujabb 
adatókat, érdekes részleteket. Érdekes ' 
és élvezetes apróságokat közöl a lap 
repülőink arcvonalbeíi életéből, majd 
a magyar sportrepülés nagy terveit 
veszi sorra Raczkó Lajos tollából és 
beszámolt a. műegyetemi sportrepülők 
egy mozgalmas hónapjáról. Nagy Bé-
la százados érdekes kis oiasztárgyu 
elbeszélést ir. ezenkívül a lap folytat-
ja mult számában megkezdett érdekes 
repülőregényét-. Számos más érdekes 
és műszaki vonatkozású cikk, nagysze-
rű képes oldalak és a repülőhumor 
derűs -sarka egészítik ki á változaio-
tartalinu. szép kiállítású lapot, amely 
nemesupán repülőinknek, hanem min-
den magyar embernek élvezetes, la 
nulságos olvasmány A |ap ára 50 fij-
íér, mutatványszámot a kiadóhivatal 
, VI I . Király-utea 9,v kívánatra küld 

Sw-sred sfe. kir. város árverési 
eeaimokh 1943 'január 20 és 21 napokon 
árverést taft. : ntelv alkalommal az 
összes szegedi zálogházaknál 1942 
november hó végéig leiárt tételek ke-
rülnek sprra -és pedls 20-án délután 
fél 4'kor ékszerek. 21-én ingóságok 
Ez aikalmommal magán megbízásból 
egy hagvatékot árverezünk. Az árve-
résre kerülő nagyobb inennvlsfgü fe-
hérnemüek, bútorok és egyéb holmik 
előzőleg naponként fél 4-től 6-ig a 
csarnokban dittalanul mratekíhtb "k 
Egyéb magán meghízó sekat 21-én ói ( 
fogadunk ;el. 

kedden tárgyalta az árdrágitási , 
ügyet. A vádlott azzal védekezett a j , e « s z e " » operettek egyike, 

1 8 Srtbill kerül bemutatásra uj rende-
fj o t t- h 0 £ y n c m zésben és uj díszletekkel. A Szibill 

re vette a sertést, csupán azért, c im s z e repét Radnóthy Éva, a szinház 
hogy vevőit kielégítse és különben ^ kitűnő primadonnája alakítja, a tób-

" " ' b i szerepekben Szentirmai Mikey Lili, 
Harczos Irén, Márkus Lajos, Solymos-
sy Imre, dr. Várady Szabolcs, Bató 
László, Bakos Gyui® Varga József és 
Bcsse Miklós lép fel. Petrov testőr-
tiszt szerepét a szegedi közönség régi 
kedvence, Madarász László, a Fővá-
rosi Operettszínház tagja alakítja. A 
Szibiil előadását Ihász Aladár rende-
zi, karnagy: T. Török Emil. Díszlet-
tervező: Molnár Sándor A Szibill elő-
adása csütörtökön A- és klasszikus 
bérJetbeu. pénteken este tisztviselői 
bérletben kerül szinre. , 

Vasárnap délelőtt irodalmi matinét 
rendez a szinház igazgatósága, ame 
lyen a társulat legkiválóbb erői lép-
nek fel szcenirozott klasszikus jelene-
tekben A matiné jegyei mérsékelt 
áron válthatók. A jegyeket a pénziár 
niár árusítja. 

Vasárnap délután a nagy sikert 
aratott Kata-Kitty-Katinka van műso-
ron. Jegyekről ajánlatos előre gondos-
kodni. 

Hétfőn este A bolond Asvayné ti-
zenötödször. 

Kedden este munkáselöadást tart a 
színház Szinre kerül a Donna Diana 
cimü zenés vigjáték. A szinház igaz-
gatósága kéri, hogy az egyes gyárak, 
testületek és vállalatok vezetői mi-
előbb váltsák k> a jegyekel a szinház 
felső : irodájában, a szokásos munkás-
helyárak mellett délelőtt 10—12 és dél-
ntán 5—7 óra kőzött 

benső motivumaii teljes átéléssel szó-
laltatta meg és sziporkázóau szelle-
mes, színes volt Dohnanvi T o c c a t á -
ja is C s i b i előadásában. A második 
részben Debussyt játszott színién mo-
dern kidolgozásban s őszinte siker 
mellett A közönség hálásan tapsolt 
a fiatal művész teljesítményé elisme-
réseként. 

Meg kell jegyeznünk még. hogy a 
rendezés körül hibák vannak, a közön-
ség rászokott már a pontos kezdésre. 
7 órakor csaknem mindenki ott volt — 
a hangversenyt mégis fél 8-kor kezd 
ték meg s igv későig elnvuít 

'<•«. p.) 

Ma Tisza fél 7 : 

G v u r h o u i c s — S d r i f y 
Jegyek elfogytak) 
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Di t ró i-Cs ib i J ó z s e f z o n g o t a -

e s t j e 

Csaknem telt hangversenyterem Kö-
zönsége eJőtt mutatta be művészetét 
kedden,este D i t r ó i - C s i b y József a 
Tiszában. A tiatal zongoraművész, aki 
a Zeneművészeti Főiskola tanár® szí-
nes és sokoldalú tehetségét s ráter-
meltscgfíi csillogtatta meg; műsorát is 
ugy állította össze, hogy .alkalma volt 
széles skálájú tudását es képzettségéi 
bemutatni Beethoven, Chopin, Dohná-
nyi, Debussy, Liszt ,és Scrabin szere-
pelt műsorán. Beethoven variációit 
játszotta bevezető számként. Nehezen 
melegedett bele a bravuríogásokra al-
kalmas számba, dc az utolsó variá-
ciókba már hiánytalanul élvezhettük 
fejlett ' technikáját és előadókészségét 

G b o p i n B-moll szóló-szonátája 
helyes felfogásban, finoman árnyékolt, 
színes előadásban hangzott a fiatal 
művész ujjai alól. A Scherzo romanti-
kus, széles motívumait szépeu kihozta 
a gyászindi.lónál részben helyeselhető, 
hogy, ii u/narad' a sZor.atd siilusplL, 

1 mégis te. legfenségesebp, dallamok, meg- J 

BUDAPEST i. 

a.10: Üzen az ottiiou. A Vöröske-
reszt bajtársi rádiószolgálala. 6.40: 
Ébresztő, torna. 7: Hirek, közlemé-
nyek, reggeli zene 10: Hirek. 10.15: 
A Rádiózenekar műsorából. Hangfel-
vétel. 11.10: Nemzetközi vizfblzőszol-
gálat. 11.15: Operettrészletck. 11.40: 1. 
Egy érmelléki kis állomáson 2. Já-
nos bácsi aranyszőrűjc Móricz Pál 
elbeszélései. 12: Harangszó. Fohás® 
Himnusz. 12.10: A Budapest honvéd 
őrzászlóalj zenekara. Vezényel Pong-
ráez Géza. 12.40: Hirek 120: Időjel-
zés, vízállásjelentés 130: Honvédetek 
üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rá-
diószolgálata. 2: Weidinger Ede sza-
lonzenekara. 2.30: Hírek. 3: Arfolyam-
hirek, piád árak. élelmiszerárak. 3.20: 
Horváth Jancsi cigányzenekara muzsi-
kál. 3.56: Látogatás a Gyermeklélek-
tani Intézetben. Hangfelvétel. 4.20: Hi-
rek német, román, szlovák és ruszia 
nyelven. 4.45: Időjelzés, hírek. 5: A* 
Országos Közegészségügyi intézd 
Közleménye. Felolvasás. 5.10: Wald-
bauer-vonósnégves. 6: Honvédmüsor 

1650: Hirek. 7.Ó5: Rádiózenekar. Köz 
remüködik Marjay Erzsébet. Vezényel 
Fridi Frigyes. 7.50: A rögtönzéstől a 
remekműig. Pünkösti Andor csevegé-
se. 8.10: Hlaszny Béla tiarmonikaszá-
niai. 8.30: Állatkert Vers és próza a i 
állatokról, összeállította Kádár Er-
zsébet. Felolvasás. Közreműködik Gob-
bi Hilda és Naszódy Sándor., 9: Nép-
szinmürészletek. Közreműködik Nagy 
Izabella. Raffay Erzsi. Csongor Ist-
vá® a Rádiózenekar, Turaj Mihály 
vezényléséve). Hangfehrétel. 9.40: Hí-
rek. 10.10: Bura Sándor cigányzeneka-
ra muzsikái a Hungária-szállóból. 1€ 
óra 50: . Ki mit szeret? 11.15: Hírek 

BUDAPEST H 

ö: Olasz nyelvoktatás lartja Gal-
lerani Bonaventura. 6.30: A Nemzeti 
Zenede Kodály hangverseuyenek köz-
vetítése a Zeneművészeti Föiskoia 
nagyterméből. Közreműködik Eyssen 
Irén, Faragó György, Szervánszky 
Péter, Závodszkv, Zoltán. Vásárhelyi 
Zoltán, Szőke Tibor és a Nemzeti Ze-
nede ének- é« vonószcncknrn 

M á r k á s ' f e s t m é n y e k é r t , 

keleti cs magyar 

pevzsa szőnyegeket 
magas áron veszek 

MODERN képszalon 
ftÚKÓ-utca L a® 


