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— ANYAKÖNYVI HIREK. Az ei-

H I R E K 
Elitéit árdrágítók. A szegedi tör-

nuilt héten született 29 fiu és 14 leány.] vényszék árdrágitási ügyekben itélke-
liázasságot kötöttek: Magda József cs zó egyesbirája, dr. Újvári István, 
Valeán Flóra. Vőneki Mihály és GáJ szombaton Kálmán Sándor 41 éves 

Szegedi u tmu ta tó 
A Somogyi. könyvtárban és ur 

egyetemi könyvtárban vasárnap es 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. . . . 

A várogj múzeum egcsz évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertáruk: Bar-
csay Károlv Tisza Lajos-körut 32, 
Rillcsu Barna Kálvária-tér 7, dr. 
Lőlil Imre Gróf Klebelsberg-tér 4, 
Moblován Lajos Újszeged. Vedres-
n. t.. Selmeezi Béla Soraogvltelep IX. 
uten ISO. 

Városi Színház: délután: Kata-
K i t t y-K a t i n k a. este: 8 z i b i 11, 
hétfőn este: A b o l o n d A s v a y n á. 

A mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
• T á b o r i m u z s i k a s z ó és Jöj-

j ö n e l s e j é n . Korzó Mozi: Ovrt-
v a s á g, Széchenyi Mozi: Szén 
e s i It a g. 
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ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETI? ESTE 
S-KtJÜl. VÉGE RFOC.ET, 5 ÓRAKOR. 
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Erzsébet, Vineze István és Muskó Vik 
tória, Péter József és Szappanos Lí-
dia, Iklódy József és Sehuk Mária, 
Söregi Mihály és Farkas Anna, J.uft 
Péter Pál és Szabó Margit, Ujvati 
Nándor és Zador llozsa, Boka István 
és Ludvig Etelka. Elhaltak: dr. Syas-
tits Benő 75. Csépé Antal 54, luire Sán-
dor 78, Barna István .58. Bene József 
60, líenkö József 40, Kovács György 
12,. Tonigold György 15. • Dobos istvaü 
72, Szabó Eerencné 50, Szalma János-
áé 72,.özv. Vecsernyés Antalné 80, Ba-
kai József né 41, özv. Petrovics József-
né 56, Budai József 34, Zádori And-
rásné 3g. özv. Hoss Balázsné 73, Mé-
hes Katalin I napos, özv. Kapitány 
Istvánné 76. Juhász János-83, -Kála.y 
Lajos 77, Gsányi András 71, Molnár 
Julianna 19, Papp Jslvun 60 Ilantba/.i 
András 75, Gombos István 65, özv. 
Kiss Istvánné 73, özv. Erdélyi Sán-
dorné 86, Csorba József 86,' Kánfór 
János 57, özv. Kongó Lajosné 74,£tein 
Jakab 87, özv. Szikora Sándorné 70, 
Cabafil József 74, Jankó Pál 50 éves 
korában. 

— Tettenért bpromfitolvaj. Mihály 
Rozália 21 éves csongrádi cigánylány, 
aki. a Ynlvogos-telepcu lakik, pénteken 
reggel 9 órakor besurrant Vineze'Já-
nos penk Eerenc-utcn 4. számú házá-
nak udvarába és ott egv. jókora ityuköt 
felkapva, azt a szoknyája belső felére 
varrott zacskóba rejtette. Vjiiiezéné'fi-
gyelmes lett a tyúk lármájara cs el-
csípte a cigányleányt, akit. átadott a 
rendőrnek. A szegedi ügyészség lopás 
vétségéért előzetes letartóztatásba he-
lyezte az enyveskezü fáraéívadéköt. 

—oO«— 
— Bizottsági ülések a városházán. 

A törvényhatósági bizottság jayadal-
mi bizottsága Jiétfön délben 12 órai 
kezdettel iilést tart. Az ülés tárgysoro-
zatán a szikviz fogyasztási adó sza-
tJiályrcndelet módosítása szerepel. Iíed 
den délelőtt a januári közgyűlést elő-
készítő iilést tartják meg, csütörtök 
délután 4 órai kezdettel pedig a ja-
nuari kisgyüicst, amely saját hatás-
körébe tartozó ügyek elintézésén kivül 
Blőkésiitl a közgvülé§ anyagát is. A 
januári közgyűlést szombaton délelőtt 
10 órára bivta össze dr, Tukats Sán-
dor főispán. 

A Katol ikus Növédö a magyar 

•i'Jk érdekeinek megvédéséért. A Sze-
gedi Katolikus Nővédő Egyesület a 
magyar nők érdekeinek megvédése cél-
jából tömöríteni akarja a keresztény 
családanyákat, háziasszonyokat és 
dolgozó nőket az egyesület kebelén be. 
dűl létesítendő szakosztályban, amely 
nx akluális életkérdések megoldásá-
ban is segítségükre lesz. Az ebben a 
i érdesben megtartandó első értekezle-
tet február 2-án délután 4 órakor tart-
ják az egyesület székházéiban, amelyre 
n kérdés iránt érdeklődő keresztény 
nőket szívesen látja az egyesület el-
nöksége. 

— Bittó János X-ik Magyar Dai-
hokretáju február 7-en, vasárnap dél-
ulán pontosan 4 órakor a Tiszában! 
Jegyelővétel: Oroszlán-utca 3. 404 

— Dr. Yölgyessy Ferenc képgyüj-
feményéprk kiállítása. Ma, vasárnap 
délelőtt J1 órakor nyílik meg a mu-
zeum földszinti nagytermében dr. Yöl-
gycsy Ferenc, szegedi orvos képgyűj-
teményének kiállítása. A kiállításon 
előadást tart dr. K 'e rény i Károly 
egyeit mi tanár. A kiállüás tejjes jöve-
delme! w b«i.!ba\otm)lak 
*cgét.\ i-zóséí t ioid>i;aL 

kiskundorüzsinai földművest árdrágí-
tó ' visszaélésért jogerősen egyhónapi 
logházrd ilelté. mert a mult esztendő 
decemberében a libazsír kilóját a 8.80 
pengős tnixnnális ár helyett 15.90 
pengőért árusította. Székely Andrásne 
57 éves ferencszallási földmüvesasz-
'szortv a kiszdttrbori piacon a mult év-
augusztus 30-án a csirkét a maximális 
2 60 filléres ár helyett 3.50 pengőért 
árusitotta. Az uzsorabiéó jogerősen őt 
is egyhónapi fogházra ilélte. 

— iparosok figyelmébeI Ma délelőtt 
10 órakor az ipartestületi székház 
emeleti üléstermében dr. Demény Ala-
jos kamarai főtitkár, adóügyi, utána 
dr. Bárkányi Ferenc ipartestületi al-
elnök a kisipari áreierozcsről tart elő-
adást. Amidőn az előadások fontossá-
gára iparostársaink figyelmét felhív-
juk, egyben kérjük, hogv az előadáson 
minél nagyobb számban megjelenni 
szíveskedjék. Az elnökség. 44*2 

— Folyóirat a katolikus-— reformá-
tus közeledés , elősegítésére. Egység 
Htja cimen uj folyóirat első szánja 
hagyta el most. a sajtót. A havonta 

tolikus 
k elő-

I KAN 
léséne 

megjelenő folyóirat célja a 
és protestáns hivek kőzetedé 
mozdítása. A folyóirat szerkesztője F. 
König .Kelemen O.-F. M., akinek köny-
ve jelent tneg a keresztény .•egyházak" 
egységéről. j 

_ lfázibetegápoIAsi tanfolyam. A 
Magyar Vöröskereszt : városi fiókja, 
házibetegápolási tanfolyamot rendez, . 
amely február 3-án nyílik meg és két 
hétig tart. Jelentkezni lehet a lanto-
lva niszwhelyén, a Korona-utca 13. 
szám alatt febraár 1-löL 

— Köszönetnyilvánítás. A MANSl 
szegedi csoportja ezúton fejezi ki há- -
lajat mindazop áldozatkész tagjainak, 
bankoknak, vállalatoknak, intézetek-
nek és kereskedőknek, akik önzetlen 
adományaikkal ugy pénzben mint ter-
mészetben az egyesület karácsonyi ak-" 
ciójához hozzájárultak. 

— Nyolcvan méter vásznat loptak 
egy magántisztviselőtől, .Bálint San-,, 
dorné, egy magántisztvi * lő felesége... 
szombaton elpanaszolta n rendőrségen, 
bogy ismeretlen tettes pénteken ál-„ 
kulccsal- behatolt a Tisza Lajos-körut 
22. szám alatti lakására és a szek-
rényéből 80 méter vásznat, valamint,^ 
női cipőt és ruhaneműt ellopott. A k á r / 
meghaladja az 1000 pengőt. A rendőr-.j 
ség a feljelentés ügyében megindítót-/ 
la a nyomozást. 

— A mentők hírei. Szombaton dél-
előtt Gocsik Ferenc kocsis, aki a Bá-, 
ró Jósika-utca 24. szám alatt lakik, az 
ujszegedi ládagyárban munka közben ' 
jobbkarját eltörte. A mentők a sebé-
szeti klinikára szállították. — Nógrá-
di Illés 83 éves földműves a Rákóczi- : 

utca 63. számú ház előtt egy megra-
kott kocsi tetejéről leesett és lábát 
törte. A mentők a közkórházba szállí-
tották. 
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Z E N E 
A iX. Szimfónia 

es Ko Jáiy Te Deumja a szegedi 
filharmonikusok műsorán 

< l 

Özv. Szerencsi Soniáné, anyja, távollevő Sclrwartz Miksa, 
Szerencsi László és Ede, testvérei, sógornői cs az egész ro-
konság. -mélységes szomorúsággal tudatják, hogy a leggyöngé-
debb fiu, testvér és.rokon, . / 

Schwcartz Adolf 
kereskedő 

hosszú szenvedés után Szegedén 1943 évi január 23-án dél-
után elhunyt. Végtisztessége január 25-én délután 2 órakor 
lesz a cinteremből. 

Külön villamoskocsi a Dugonics-térről negyed 2-kor indul. 

Reis Vilmosné sz. Szabó Rózsa fájdalomtól megtört szivvel lu-

datja, hogy felejthetetlen, nagyon szeretett férje 

v Reis Vilmos 
1912 szeptember 21-én 41 éves korában elhunyt. 

Gyászolják édesanyja Reis Albertnő Alt Gizella, gyermekei: 

Auny, András, anyósa özv. Szabó Edéné, sógora Szabó Imre és 

rokonai, barátai. 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 

Dr. Szécsi Györgyné szül. Tass Ibolyka felesége, Ági kislá-

nya, Szécsi Izsó és neje szüle}, Szécsi Dániel testvére fájdalomtól 

megtört szivvel tudatják, hogv 

\ 

Dr. Szécsi György 
ügyvéd 

1943 január 7-én, távol szeretteitől elhunyt. 
. y » i 

Szerető emlékét örökké őrizni fogjuk. 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 

s leyes jove- MQ 
családjainak I 

\m 

A szegcdi fiiba rmooikusok már- , 
is serény előkészületeket tesznek és ,v 

szorgos próbákat tartanak legközelebb „ 
bi, február 2-án tartandó hangverse-
nyükre, amely kivételes müsorértéké? 
nél fogva a legnagyobb érdeklődésre,, 
tart számot. Beethoven IX. Szimfónia-,' 
jának, minden idők leghatalmasabb ,, 
szirafónikus alkotásának megszólalta, 
tása ós vele egy műsoron a nagy ma-
gyar zeneköltő, K o d á l y Zoltán vi- . 
lágsikeres remekének, a budavári Te... 
Deumnak előadása csak a legnagyobb 
zenekarok műsorán szokott elhangza-
ni . és mindenütt ritka ünnepét jelenti 
a muzsika hívőinek. Mind a Kilence-
dik, mind pedig a Te Deum előadása 
nagy kórus közreműködését kívánja 
meg. A szegedi hangversenyen ezeket 
a hatalmas,kórusrészeket a budapesti 
kórus 100 tagu énekkara adja elő hír-
neves .karnagyának, Bárdos Lajosnak, 
a kitűnő zeneszerzőnek vezetésével. Ea 
az európai, hirnevü magyar kórus szá-
mos nagy külföldi sikerének babérá-
val most első izben jelenik meg a sze-
gedi közönség előtt. Csak nemrégen 
aratta a kitűnő vegyeskar egvlk Óriá-
si sikerét Beethoven rendkiviili méretii 
Missa Solomnis-ének ragyogó előadá-
sával. amit a rendkívüli sikerre való 
tekintettel meg kellett ismételnie. Ért-
hető tehát, ha Szegeden fokozott vára-

' kozns és érdeklődés előzi meg a nagy-
nevű énektestület szereplését. Egyéb-
ként is megállapítható ma már, hogy 

• a hangverseny iránt példátlan érdek-
I lődés nyilvánul meg a közönség széles 

rétegeiben. A február 2-i matinékon-
certrc például már alig van néhány 
jegy, úgyhogy a filharmónia • vezető-
sége akként határozott, hogy a február 
1-i délutáni főpróbahangverseny meg-
hallgatását lehetővé teszi azok szá-
mára, rendes helvárak mellett, akik 
már a matinéra nem kaphattak je- ' 
gyet. A hangversenyen/amelynek első 
részében a Te Dcumot Bárdoss Lajos 
vezényli, a második felében a Kilence-
diket pedig Fricsav Ferenc dirigálja, 

.• a szimfónia előadásában résztvesznek, 
j mint szólisták Ráskay Gizella, Soly-
* mossv Margit, Littasy György és Ker-
tész Lajos is. Az ifjúság részére a 
fenséges szépségű müvek a főpróba-

j hangverseny keretében kerülnek elő-
adásra, amelyet kivételesen azok ifl 
meghallgathatnak — mint emiitettük 

akiknek a matinéra jegy már nem 
\ I Sütött. 


