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Hétfőn megkezdődött a tanítás
az Iskolákban

HIREK

Merrövidü! a húsvéti vakáció
0

(A Délmagyarország
munkatársá
tói) Az i-koláb karácsonyi vakáció
Szegedi utmutató
j j á t az idén négyszeresére nyújtót
A Sumogyj - könyvtárion ég az tn a háborús szénhiány. A kultusz
egyetemi könyviárban vasárnap és miniszter rendelete értelmében jaíinnrpnop kivételével künvvtárszol- nuár 24-ig bezárólag az ország vaíálot
lamennyi elemi és középiskolájában
A városi mn/fnm egész évben szünetelt a tanitás, azokban is, ahol
nvttva.
a téli tiizelőszerellátásban nem volt
Szolgálatos gyógyszertárak: Frank) ff nnakadús.
József Szent György-tér (I. Frankó
Andor Dugonics-tér 1, Surjánvi JóA takarékossági szempont diktálta
zsef Kossuth Lajos-sugárut 31, Sel- kényszerszünet a vasárnapi nappal
niiyzf Béla Somogyi-telep IX. u. 1S9. végétért és hétfőn reggel az országVárosi Szinház: D o n n a D i a n a . ban mindenütt,
igy
Szegeden is
A' mozik műsora: Belvárosi Mozi: megkezdődött a tanítás. A négyheT á b o r i m u z s i k a s z ó és J ö j - tes karácsonyi vakáció természetej ö n e l s e j é n . Korzó Mozi: G v á v a a A g, Széchenyi Mozi:
S z é p sen a tanévben is bizonyos eltolódásokat okoz. Igy hir szerint a
o s i 11 a g.
húsvéti valcáció az idén
elmarad.
—0Q0—
ilet.ve az csak a szorosanvett pirosELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTE betüs ünnepekre korlátozódik. Azt
8-KOtt, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR,
u hirt, hogy az iskolaév az idén be-

lenyúlik majd a nyárba is és junlu*
közepe helyett julius derekáig fog
•ltartani, illetékes helyen nem erőitették meg. Ellenkezőleg: hivnta
ion forrásból azt az értesülést kaptuk, hogy az iskolaév nz eddigi tervok szerint változatlanul a szokott
időben — juniusban —
fejeződik
he, hacsak
valami ujabb ok nem
hátráltatná megint a tanitás menetét.
Ezidőszerint- az a helyzet, hogy a
szegedi iskolák közül az államiak
el vannak látva a. szükséges tüzelővel és a többi iskolák tilzclősztikségletéhek biztosítására is megtö.rtént minden intézkedés. Minden remény megvan tehát rá, hogy az iskolaév hátralevő része zavartalan
lesz ós a tanításban nem lesz semm i fennakadás.

—oOő—

_ Megnyitották a Mátyás királyira onteévet Kolozsvárról jelentik: A
• Mátyás király-leveutekiképzési év«
ünnepségei vasárnap kezdődtek Kolozsvárott. Délelőtt a templomokban
iinncpi istentisztelet volt, majd a Mátyás király-diákházban 53 levente-csapatzászlót avattak fel. A diáktiázból
az cgyliázi, katonai és polgári előkelőségek a zászlódiszbe öltözött Fő-térre
vonultak, ahol n lltmnusz eléneklése
illan vitéz Béldy Alajos altábornagy,
az ifjúság országos vezetője hirdette
ki beszéd keretében a Mátyás királykiképzési évet. Az ünnepség befejezése
után «/. ifjúság országos vezetője
megkoszorúzta Mátyás király szülőházát. Este a kolozsvári Nemzeti Színházban ünnepi díszelőadás volt.

A vasárnapi kubikoskongresszus programja
(A Délmagyarország
munkatársától) Jelentette a Délmagyarország,
hogy január 31-éu, vasárnap knbikoskougresszus lesz Szegeden a
Nemzeti
Munkaközpont rendezésében. A kongresszus programja a
következő:
8 óra 30-kor a kongresszus résztvovöi a Hősök Emlékművére
koszorút helyeznek el.
A kongresszus
tárgyorozata: L
Megnyitó. 2. Kubikos szakmai* országos elnökség beszámolója, oddig
elért eredinéuyekről, jövőbeni reformtervezetekről
(vasúti kedvef'tnéuy. családi
bérpótlók
kérdése,
társadalombiztosítás, stb.) Előadó:
Gulyás Imre. 3. A kubikosság szakmai kérdésének rendezése és a kubikos kataszter fölállítása. Előadó;
Túri A. László. 4. Kub kos otthon
biztosításának
gazdasági előfelVlItclei. Előadó: Gombás Kálmán.
Munkaügyi
közigazgatási és szervezeti kérdések. Előadó: Noe Lajos. 6. Zárszó.

A kongreszuson az egyes napi— Halhónapi börtönt kapott egy rendi kérdésekhez az igazolt részt_ Halálos ítélet Szabadkán. Szabad-T
káról jelentik
A szabadkai tőrvény-1 besurranó tolvaj. Laczkó Ferenc 29 vevők nyomban az előadói előterszék rügtöoitélő bírósága hétfőn ha éves pusztaszeri gazdasági cseled a jesztés után HZ elnök által megbaIáira ítélte Mészáros Márton munkást. mult év novemberében besurrant Kál- tározott
sorrendben
szólhatnak
Mészáros Márton az elsötétítés ideje mán László küzgyátn házába és az hozzá.
alatt megtámadta Gyulai József ács- előszobafogason felakasztott férfifelsőmestert, leütötte és elrabolta 341 pen- ka bát zsebéből kiemelt 1700 pengő Férfi és női k a b a t j a t és r u a a i t
gőt tartalmazó pénztárcáját. Mészáros bankópénzt. A szegedi törvényszéken l e g s z e b b e n l e s t i és t i s z t i t j »
icgiiccaea i s i n <
beismerte tettét, ittasságával védeke- dr. Kozma Endre egyesbiró hétfőn
k e mefestö
zett. A bíróság kegyelmi tanáccsá ala- vonta felelősségre a tolvajt és 6 hóéa v e g y t i i i '
napi börtönre ítélte. A vádlott az ilé
kult át.
lltó Üzem.
létben megnyugodott.
Üzlet: Mérey-uica 6b.
Telefon: 30-67.
A mentők hirci. Vasárnap este 7
— Kifosztották egy marstéri ü/Ioi
Ü em: C aba-ut a 46.
óra tájban Tandari Jánosné Zárda-ut- kirakatát. Gyarmati Sándor férfiszabó
ca 15. szám alatti lakos a ház előtt a délben panaszt tett a rendőrségen, bogy
Dr. Völgyesy Ferenc fcyüjteniésikos gyalogjárón elcsúszott és kifica- a Mars-téren levő üzletének kirakatat
mította a lábát A mentők a sebészeti védő dróthálót az éjszaka ismeretlen IIJB a városi muzeuiubun. Vasárnap
klinikára szállították. _ Hétfőn este tettesek felfeszítették, a kirakatüveget délelőtt nyitotta meg a városi múzeum
dr. Völgyesy Ferenc orvos mügyüjte— Eltemették Peidl Gyulát. Buda- fél 7 órakor a Somogyi-utcai tejivóban benyomták és a kirakatot teljesen ki- niénvének kiállítását. A jólékouycélu
Tóth
Erzsébet
kiszolgálóleány
kezéfosztották.
Gyermeksportöltönyöket,
pestről jelentik: A Kerepesi-temetőben
kiállításra összegyűlt népes közönség
vasárnap délután nagy részvét mellett ben felrobbant a szikvizes iiveg és jobb férlisportöltönyöket, szürke és kékesi- előtt dr Kerényi Károiy egyetemi tatemették cl Peidl Gyulát. A Magyaror- alsó karján sulvos sérüléseket oko- kos férfiöltönyöket, továbbá felsőba- nár méltatta a mügyüjtemények hatászági Szociáldemokrata Párt és a zott. A mentők a sebészeti klinikára bátokat loptak az ismeretlen tettesek, sát és értékét a város szellemi éleiéakiknek felkutatására a rendőrség
Szakszervezeti Tanács nevében Szaka, szállították.
ben. Az előadás után Viukler László
megindította
a nyomozást,
sits Árpád főszerkesztő búcsúztatta.
— Ítélet a tollopási ügyben. Megfestőművész tárlatvezetés formájában
—
Élelmiszert
loptak
az
éjszaka
a
Méltatta Peidl Gyula érdemeit: 'Sze- írtuk, hogy a rendőrség őrizetbe vette
ismertette a gyűjtemény anyagát
repé a szociáldemokrata mozgalomban és az ügyészséghez átkísérte a Bodoni- Katolikus Növédő leányotthonából, Dr, í
Huszonegy napra ítélték a csonállamférfiúi formát mutatott akkor is félo tollfeldolgozó üzemben történt lo- N a h ó c z k y Eridréné igazgatónő pa- grádi csirketolvaj cigányasszonyt. Minaszt
tett
a
rendőrségen,
hogy
az
el— mondotta -f, amikor a szakszerve- pás gyanúsítottjait. A szegedi törvényhály Pálné Jakab Mária 21 éves csonzet területén dolgozott csupán. Később, széken dr Kozma Endre egyesbiró hétfőn múlt éjszaka ismeretlen tettesek beha- grádi cigányasszonyt, aki pénteken
finnkor a politikai életben szerepet már tárgyalásra is tűzte az ügyet és toltak a Katolikus Nővédö Korona-utca Vincze Jánosné csongrádi gazdáikodé
vitt, ezek a kvalitások még fényeseb- az előállí tott gyanúsítottak, a tanuk és I 18. szám alatti leányotthonának élés- felesége tettenért, amikor az udvaráben bontakoztak ki benne. Peidl Gyu- a károsult kihallgatása,' valamint a , kamrájába és onnan nagymennyiségű ról egy jércét elemelt, dr. Kozma Kiidla méltán képviselte a harcos szociál- sszakértők
meghall- élelmiszert loptak. A rendőrség meg- ( ro egyesbiró hétfőn lopás vétségéért
z a k é r t ő kvéleményének
^^BHlHfl
demokrata frakció élén a munkássá- 'gatása
után
itélelet
hirdetett, indította a nyomozást.
21 napi fogházra itéJtc. A bíróság eny— Elitélt betörő. A szegcdi törvény- hítő körülményként mérlegelte a cigot. A nyomdászszakszervezet nevé-jA gyanúsítottak közül kettőt: Bozó
szék
Uugváry-tanácsa
hétlőn
Pál
Imre
ben Brumillcr László, a Tipographia»j u üát és Morvay Gvörgynét lopás vétgányasszony nagy nyomorát és azt,
szerkesztője vett bucsut Peidl Gyulától. segében mondotta ki bűnösnek, Bozó 20 esztendős kőrösladányi csavargót, hogy gyermekeinek akart ennivalót
akli ellen egész sor betöréses lopásért
— A TISZA VÍZÁLLÁSA. A sze- Júliát egyhónapi. Morvaynét pedig két- indult bűnvádi eljárás, a folyamaiban szerezni. Az ítélet jogerős.
hónapi
fogházra
ítélte
özvegy
Szabó
gedi rendőrség révkapitánysága je— Elitélt árdrágítón. Dr. Újvári Istlevő ügyeiben összbüntetésül 2 évi és
lentése szerint a Tisza vízállása Antalnéra tulajdon elleni kihágásért 3 hónapi börtönre ítélte. Pál Imrét az ván egyesbiró, a szegedi törvényszék
január 25-éu reggel 7 órakor —190 50 pengő pénzbüntetést szabott ki. Szá- összbüntetést kiszabó ítélethirdetésre uzsorabirája hétfőn özvegy Hódi istem, a levegő hőmérséklete
4 fok lló Máriát és Kurucz Andrást pedig a a hartai fegyintézetből vezették elő. A var.né Bán lloua tápéi loidmuvesas^vád és következményei alól felmentetCeUius volt.
szunyt árdrágító visszaélés vétségéért
vádlott az ítéletben megnyugodott.
te Valamennyi ítélet jogerős.
2U0 pengő pénzbüntetésre ítélte, mert
— Mégis felépül a bódmCzőváSárlietíodiué a gyékénykévéjét a mult oklyi OTl-székház. Hódmezővásárhelyről 1
•'.óherben 3 pengő 50 filléres megengejelentik: Sokszor szóba került már a |
dett ar helyett 6 pengő 20 fillérért advásárhelyi OTI-székház megépítésének |
ia eL Az ítélet jogerős. — Czombos
özv. dr. Stark Istvánne szül. Grot Kató telesége, Sturk
kérdése. Endrey Béla polgármester lefái vásárhelyi lakos szombaton négy
Miksa és neje szülei, dr. Stark Emil és neje, Stark György
velet kapott Temesváry Imre ország
kiskocsi
szénát hozott he Szegedre és
gyűlési képviselőtől, aki a magn réés neje, testvérei illetve sógornői vigasztalan gyásszal jelenazért 1200 pengőt kért, holott a négy
széről szintén forszírozta a székház
tik, hogy imádásig szeretet) férje, ragaszkodó ,hü fiuk, felejtkocsi egész rakománya összesen 174
építését. Temesváry Imre mellékelte,
hetetlen
jó
testvérük,
illetve
sógoruk.
pengőt ért. A nyolcszoros árat számíiizt a levelet, amelyet az OTI központtó gazdát dr. Újvári bíró árdrágításíalol kapott. A levélben nz áll, hogy a
ért jogerősen 3 hónapi fogházra Ítélte.
város telekadoinányozását az OTI el— Február elsején hirdet ítéletet *
fogadta, sőt az ügy már kormányzati
törvényszék az öncsonkítást biinperben,
jóváhagyást is nyert. Az építéshez
A szegedi törvényszék Molnár-tanácsa
s/iikséges hitcJ engedélyezése ügyében
távol szeretteitől 1942 december 12-én 34 éves korában elhunyt.
nétfőn folytatta Dimitrijin András és
szükséges előterjesztés rövidesen megGvászolják még anyósa özv. Gróf Gviiláné, nagynénje özv. Váhét társa öncsonkítással kapcsolatos
történik és ha ez is jóváhagyást nvet
mos Pélerné, unokahuga Stark Juditka, Vadász Ferenc és
biztosítási csalási bűnügyében'a fötarkiírják a tervpályázatot. Szóval mégis
gvulast. Miután a tanács a bizonyitnscsalád ja, kiterjedt rokonsága és baráti köre.
,
csak felépül az OTI' székháza, inert a
siegészitésre vonatkozó további indítaitel engedélyezése és a belügyminiszványokat elutasította, a perbeszédek re
Akik ismerték, tudják, mily nagy a ini veszteségünk
ter jó\ áhagyásánnk kieszközlése minkerült a sor. A vad és a védélcm álden bizonnyal nem tart olyan sokáig
Részvétlátogatások mellőzését kériük
láspontjának meghallgatása után a bt.
mint az eddig lezajlott előkészületek
róság ugy határozott, bogy az ítéletet
Az OTl-székház a Szent Islváu-téren
február elsején hirdeti ki.
épül feL

ROYAL

dr. Stark István

