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Szegedi ut mutató 

A Somogyi - könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gátat 

A váro»| ranzeum egész évben 
nyitva. 
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ELSÖTÉTITÉ8 KEZDETE ESTE 
8-KOR. VEGE RFOGETJ B ÓRAKOR. 
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A Délmagyarország legközeleb-
lii számé Gyertyaszentelő keddi 
ünnepe miatt csütörtökön reggel 

* rendes Időben jelenik meg. 
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_ A szegedi MOVE tisztújító köz-
<j ulese. A MÜVE szegedi társadalmi 
os sportegyesület nagy érdeklődés 
mellett tartotta meg vasárnap délelőtt 
évi rendes tisztújító közgyűlését a 
Vár nagytermében. A közgyűlésen vi-
téz dr. Bárgyún Itnre, az egyesület 
elnöke rtagyobb bestédben számolt be 
a MOVB elmúlt ért működéséről s ki-
emelte -TZökai a szolgálatokat, ame-
lyeket a i egyesület fennállása óta a 
magyar (ís/alias eszmények szolgála-
tában végzett. A " főtitkári jelentést 
Vajtay Iúkszló terjesztette elő. A tiszt-
újítás során elnökké ismét vitéz dr. 
Gárgyán Imrét választotta meg az 
egyesület, alelnök: dr. Doroszlai Mi-
hály, főtftyár: .Vajtgy László, föpénz-
táros: Stuippf Károly. A közgyűlés 
hódoló táviratot intézett Magyaror-
szág kormányzójához s táviratilag kö-
szöntötték dr. Varga József minisz-
tert és Szeder János országgyűlési 
képviselőt, a MOV$ országos elnö-
két. « 

Március 7-éo lesz az Ipartestület 

közgyilléfe, A • szegedi ipartestület 
elöljárósága hétfőn esto 6 órakor az 
Ipartestületi .székház emeleti üléster-
mében rendkívüli ölést tartott Rainer 
'Fereno elnök vezetésével. Az elöljáró-
ság kimondotta, hogy az ipartestület 
évi rendes közgyűlését február 28-án, 
illetve határozatképtelenség esetén 
március 7-én tartják. Az 1912. évi zár-
számadást, az 1942. évi vagyonkimu-
tatást Veres József ipartestületi tit-
kár ismertette, majd Rainer Ferene 
elnök indltvánvozta. hogy az Ipartes-
tületek Országos Központját 10 éves 
fennállásának ünnepe alkalmából táv-
iratilag üdvözöljék Az elöljáróság az 
irilitványt elfogadta. 

— A sör nj ára. A hivatalos lap 
vasárnapi száma közli az n j sörára-
cat, A vidéki városokban és községek-
ven a 8 hl-fokos sör luTUsvcndéglök-
ben 38. .12. 78 fillér. I. osztályú üzem 
hen 34. 50 74 fillér. TI osztálvu üzem-
hen 30 70 fillér. |H osztálvu üzem-
ben 26 44. 64 fillér A 12 hl-íokos sör 
ára luxusverdéplőben 42. 56 86 fillér 
T osztálvu üzemben 38. 54. 8? fillér 
II. osztálvu üzemben 34. 52. 78 fillér 
TIT. osztálvu üzemben 30. 48 7? fillér 
\ 12 bl fokot rrch-ladó sörárnk: lu-
TPsvendé«löb«n 50. 6*. 96 fillér T osr 
tí lvu üzemben 16. 64. 92 fillér. TT 
osztálvu üzemben 4° 63. 88 fillér. TIT 
Osztálvu, (izemben pikn'ó 38, pohár 58. 
korsó 82 fillér. -

— Bittó .Tános T-ik Magyar Dal-
Mokrdtáía február 7-én vasárnap dél-
után pontosan 4 órakor 3 Tiszában' 
Jegyelővétel: Oroszlán-utca 2 404 

a leventezenekar indulókat játszik. — 
9. Magyar asszony irja a frontra. Sza-
valja Bárány Pál né urnő, 10. Magyar 
nótákat játszik a leventék cigányze-
nekara, 11. Tréfás jelenet. Előadják: 
Bodnár Mici és Károlyi Vilmos, a Vá-
rosi Szinház művé ze. 12 A győzelem 
utja. Színpadi játék- Irta Pohárnok 
Jenő. Előadják: Szabó András, Dénes 
Annié, Szánthó Mária, Mikéi Lili, a 
Városi Szinház művészei, leventék és 
leventeleányok, 13. Szózat, játsza a 
leventezenekar. Bemondó: Gömöri 
László, a Városi Szinház művésze. 

— Pályázat egyetemi ösztöndíjra. 
Dr. Fröbltch Pál, a szegedi egyetem 
rektora a >Szeged sz. kir. város kö-
zönsége áltai tett egyetemi alapit-
vány«-nak uz 1942—43. tanévben ki-
adásra kerülő évi 600 pengős kamat-
jövedelmére pályázatot sirdet. Az ösz-
töndíjra pályázhat a szegedi egyetem 
bármelyik karának szegedi születésű, 
kiváló tehetségű és előmenetelő, pél-
dás magaviseletű rendes hallgatója. A 
pályázati határidő 1943 március 20. 
Bővebb felvilágosítást a tudományka-
rok. dékáni hivatalai adnak. 

— Légoltalmi gyakorlat és vizsga 
Rókuson. A rókusi légoltalmi aIkör-
zet légoltalmi gyakorlatát vasárnap 
délután 4 órai kezdettel tartották meg 
a most befejezett egészségügyi tanfo-
lyam záróvizsgájával egybekötve. A 
gyakorlaton, amely dr. Horváth József 
rendöröftanácsos, a város légoltalmi 
parancsnokának helyettese és vitéz dr. 
Tóth Béla tiszti főorvos jelentétében 
folyt le, 130 női segédszolgálatos je-
lent meg. A gyakorlat és a vizsga 
ugyanolyan körülmények között folyt 
le, uiint a mult vasárnap a Belváros-
ban megtartott vizsgajellegü gyakor-
lat, amelyről a Délmagyarország rész-
letesen beszámolt. A gyakorlat befe-
jeztével vitéz dr. Tóth Béta tiszti fő-
orvos meleg szavakkal köszönte meg 
a segédszolgálatosoknak és a kiképző 
orvosoknak, dr. Oláh József tiszti or-
vosnak, Fricsavné dr. Telbisz Mártá-
nak, dr. Jánossy Gergelynek és dr. 
Patakv Dezsőnek, valamint dr. Lévay 
Ferenc szakelőadónak a hazafias cél 
érdekében kifejtett önfeláldozó mun-
ká t 

— A Biztosító Intézetek Országos 
Szövetségének tagintézetei a Föméltó-
ságu Asszony védnöksége alatt ál ló 
országos gyűjtőakció keretében 100 
ezer pengőt adományoztak a hadba-
vonultak és elesettek hozzátartozóinak 
támogatására. 

— A fodortelepi ifjúság jótékony 
kulturestje. A Fodőrtelepi Polgári Kör 
Ifjúsági Egyesülete vasárnap kultiir-
estet rendezett, amelynek tiszta bevé-
teléből február 7-én 20 sebesült hon-
védet vendégel meg a Fodortelepi Pol-
gári Kör helyiségében. A vasárnapi 
kulturesten Balla János ügyvezefő-el-
nök megnyitó beszédet mondott. Radlcs 
I.ittke szavalata után az egvesület mű-
kedvelő gárdája nagv sikerrel adta 
elő »A motor* cimü bohózatot. A Fo-
dortelepi Polgári Kör énekkara má-
gvar nótákat énekelt, usvancsak ma-
gyar dalokat adott elő Hódi Sándor 
nagv tetszés mellett. Kőrössv Péter 
szájharmonikával szórakoztatta a kö-
zönséget I f i Goldra Gvnrgv ifjúsági 
elnök mondotta a záróbeszédet, míg-
iköazönve a jótékony adakozási 

— Ítéletet hirdetett * tábla, aa uj-r — Tiltott határátlépésért 16 *ep| 
vidéki lakásfosztogatók bűnügyében. í fogház. Balázs András 35 éves őscsa-
A szegedi tábla Curry-tanácsa a mult nádi földműves Apátfalva határában a 
kedden tárgyalta az újvidéki lakás- mult év október 14-én átment román 
fosztogatók bűnperét, amelyről részié- területre és onnan e/év január 18-án 
tcsen beszámoltunk. Amint emiékeze- j visszatért anélkül, bogy a batár átlépé-

sére engedélye lett volna. A szegedi 
törvényszék Alolnár-taiuicsa tiltott ha-
tárátlépés vétségéért jogéi ősen 15 na-
pi fogházra Ítélte Balázs Andrást. 

Előleget vett tel a haza»»ágár*. 

Kónya Ambrus Jü éves szegedi hentes-
segéd özv. Katona Mátyásné született 
Baka Erzsébet 32 éves szegvári la-
kosnak 1942 februárjában házasságot 
ajánlott feL Elmondta az asszonynak, 
hogy neki Orosházán julmenő hentes-
üzlete és báza van, viszont leleségo 
nincsen. A szerény anyagi viszonyok 
között élő asszony a szépen ecsetelt 
anyagi körülmények batasa alatt a 
házassági ajánlatot komolyan vette. 
Annál inkább, inert Kónya Ambrus el 
is akarta vinni édesanyjához, bogy be-
mutassa. Annkor az asszony menni 
akart, mégis visszatartotta azzal, hogy 

— • vasárnapi laventeumiepseg mű-
sora. Megirta a Délmagyarország, 

bogy a hotivédcsaládok megsegítésére 
indított nagyarányú társadalmi akció 
méltó záróakkordja lesz az a levente-
ünnepség, amelyet Szeged város le-

venteegvesülete február 7-én, vasárnap tes, egy négytagú család behatolt a z ' 
délelőtt 11 órai kezdettel 'rendez a üresen maradt lakásokba és azokat 
Városi Színházban. Az ünnepség rnü-1 fosztogatta. A tábla hétfőn hirdetett 
sora a következő: 1. Himnusz, játsza Ítéletet és az elsőfokú Ítéletnek az el-
a leventezenekar, 2 Köszöntő beszéd, ső- és másodfokú vádlottra: Schnaufer 
mondja Iván László leventfclegény, 3. Sándorra és Keserű Bélára vonatkozó 
Magyar nóták, énekli a leventeenekkar, részét helybenhagy ta, igy Schnaufer 2 
4 Ritmikus gyakorlatok, bemutatja a évi és 6 hónapi börtönbüntetése és 
levente tornászcsapat, 5. Rákóczi meg- Keserű Béla volt rendőr 3 évi fegy-
térése, enekli Czimer István leventele- 'bázbüntetése jogerőre emelkedett. El-
gény, 6. Magyar gyöngyszemek, játsza lenben Gyarmati László újvidéki cipő-
a leventezenekar, 7. Énekel Radnóthy felsőrészkészitöt, akit az újvidéki tör-
Éva, a Városi Szinház művésznője, 8. vényszék tulajdon elleni kihágásban 
Egyszeregy királyfi. Népi játék, bemu- talált bűnösnek és 21 napi elzárással 
tatják a levetiteleányok. — Szünetben sújtott, a tábla orgazdaság bűntettéért 

10 hónapi börtönre Ítélte, mert az el-
rendelt és lefolytatott bizonyitáskiegé-
szités során beigazolódott hogy Gyar-
matinak tudomása volt róla, bogy 
Schnauferék lopott holmit kínáltak 

neki megvételre. Purós György volt édesanyja uazareuus és nem nagyon 
rendőrt, akit a törvényszék hivatalos szereti, ba vasárnap világi dolgoskai 
hatalommal való visszaélésért 6 hó- zaklatják. Kónya az asszonynal ma* 
napi bőrtönre ítélt, mert az elfogott radt négy napig. Bekvártélyozta ma* 
lakásfosztogatókat később szabadon gát mint vőlegény, a rokonság is ko-
engedte, a tábla felmentette a vád alól, tuolvan vette a jövendő frigyet es a* 
minthogy beigazolódott, hogy utasitás-1újdonsült vőlegény élte világát. Aa 
ra «elekedetl. | ötödik napon 2 pengőt kért kölcsön 

_ Kitté János jubiláris magyar í az asszonytol azzal, hogy arra az tra-
nótadélutánja, Bittó Jáno?, akinek or- tok beszerzéséhez vau szüksége. Ds 
szágosan ismert neve van már a ma*, eszeágábau sem volt az iratokat be-
gyar aótaéneklés terén, vasárnap ren- szerezni, hanem fogta magat es eluta-
dezi tizedik nótadélutánját. Azt je- zott Katonáim várt rá egy darabig, 
lenti ez, hogy 10 éve rendezi mar Ilit- aztán megunta a várakozast es fclje-
tó ezeket a hangversenyeket és évről- lentette Kónya Ambrust. A szegedi 
évre nagyobb tudással, több ered- ügyészség csalás miatt adott ki ellene 

vádiratok Az ügyet hétfőn délelőtt ménnyel szolgálja a magyar dal kul-
tuszát. Mindent összevéve, 17 éve dol-
gozik Bittó a magyar dalért, ezalatt a 
17 év alatt az ország csaknem minden 
nagyobb városában megfordult és Bu-
dapesten is nagyon sokszor fellépett. 
Az elmúlt évben például 16 izben éne-
kelt budapesti hangversenydobogón, a 
legutóbbi időben pedig a honvéd hadi 

tárgyalta dr Kozma Endre törvény-
széki büntető egyesbiró és a tárgya-
lást bizonyitáskiegészités végett el-
napolta. 

_ Kéthónapi fogházat kapott a 
csirketolvaj cigányasszony. Rostás Ro-
zália lakás- és foglalkozásnélküli ci-
gányasszonyt, akit csirlselopásért 

kórházakat kezdte el sorra látogatni,! nemrégen tettenértek, dr. Kozma Lnd-
hogy « sebesült honvédeket szórakoz-1 »e egyesbiró Bakacsi Józsefné esNagy 
tassa nótaszóval. Bittó vasárnapi j Antalné szegedi lakosok karara elké-
hangversenye irónt n é p s z e r ű s é g é n e k vetett lopások vétségéért a hétfői fő-

kijáró nagy érdeklődés nyilvánul meg 
A jubiláris hangverseny a Tisza nagy-
termében lesz és délntán pontosan 4 
órakor kezdődik. A műsoron régi nép-

tárgvaláson 2 hónapi fogházra itélt©. 

Az Ítélet jogerős. 
Mi újság a budapesti élelmis/er-

nagyvásártelepen? A Magyar Vidéki 

dalok és az trj daltermés legszebbjei Sajtótudósitó fővárosi jelentése sze-
szerepelnek. Tóth Ágoston és Vidó ' int 22-HH 28-ig az élő- és va-
Mária szavalata, a MAV Hazánk-Dal- gottbaromfipiaoon az arak változat-
kor.énekszáma egészíti ki a műsort. A lanok. A tojáspiacon is a halosagilag 
dalokat Boldizsár Kálmán és Gábor megállapított legmagasabb arak vol-
Pista zenekara kisért. tak érvényben. _ A zöldség- és főze-

« - u- . lékfélék piacán a paraj ára 50 fillér-
~ U

i
a

t ,° P ,L ? r^ n r eL- Í W I r T rel emelkedett; viszont a leveleskar-
« f7 e|»lo ügynököt. Dr Kozma Endre f j o , á n j 1Q [ m é r r c | a S kk*n\ k g . k l n L 

törvényszéki egyesbiró hetfon tar- E h é t e n m e g je lent — mint újdonság 

gyal ta Szántó Sándor 45 éves föl- __ a melegágyi fejessaláta darabon-

deáki ügynök csalási bünügyét . kmt 20—80 filléres ke/.dő áron. — A 

Szántpt többen U feljelentették, gyümölcsfélék piacán 'a sárgatiélü na-

igy Csik JánoB szegvári lakos is,. rancs á r a 10, a körte ára pedig 60 

aki előtt a uralt év február 12-én • fillérrel csökkent; viszont az alma 

ára 10, a külföldi gesztenye ára pe-
dig 70 fillérrel emelkedett kg-kint 
Ezen a héten megjelent — mint ujdoiv 
ság — a vörősbélü narancs kg-kint 
S00—550 filléres kezdő áron, 

— Négyhónapi fogházat kapott or-
gazdaságért egy cigányasszonyjfc öz-
vegy Matyi Jánosné Ferkovics Roza-
lia 37 éves hódmezővásárhelyi cigány-
asszonyt lopás és csalás bűntettével 
vadolta az ügyészség, mart Keuéz Ja-
uosné hódmezővásárhelyi lakos nyitóit 
lakasába besurranva, egy dunnára 
való agytakarot ellopott A mult év 
december 27-én Tóth Rozalia háztar-
tási alkalmazottól pedig azzal a mesé-
vel, hogy megszabadítja öt egy csú-
nya rontástól, 250 pengőt, egy pár 
arany fülbevalót, cipőt és rubat csalt 
ki. A főtárgyaláson a sértettek vallo-
másán kivül egyéb bizonyíték nem me-
rült fel arra, hogy valóban ő követte 
el a terhére rótt bűncselekményeket, 
viszont az elidegenített holmikat an-
nakidején megtalálták nála, igy dr-
Illyés Tivadar királyi ügyész a vá-
dat orgazdaság vétségére módosította 

jés dr. Kozma Endre egyesbiró ebben 
mondta ki bűnösnek Matyi Jánosnét. 

i Düntetésül 4 hónauot szabott ki re i 

Lehóozky György tótkomlósi cirok-

seprőköszitö ügynökeként jelentke-

zett és nagyobb megrendelést vett 

fel. Ugyanekkor a dr. Szabadkai 

Béla szegedi paprikanagykereskedő 

u tazó jának is k iadta magá t és 

Csik Jánostó l 2 k i l ó csemegepapri-

kára felvett megrendelést. Tizenegy 

pengő előleget is felvett, a megren-

delt á ru t azonban nem szólította 

le. A főtárgyaláson kiderült , hogy 

Szántó a megrendelés felvételekor 

afor nem ál lott esy ;k eég alkalma-

zásában sem, ' de egyébként sem 

volt soha pénzfelvételre jogosítva. 

Hasopló trükkel kárositotta rneg 

Eng i I s tvánné nagykopáncs! lakost 

is, aji i előtt a Na f t a Ásványo la j 

Kereskedelmi K f t . u tazó j ának adta 

ki magá t és 25 ki ló gépzsirra vett 

fel megrendelést ós előleget. A bi-

róság va lamennyi büncsetekméuy 

elköyeté-ráben bűnösnek mond tta 

ki Szántó Sándor t és csalás bűn-

tettéért hathavi börtönre ítélte. A 

vádlott az Ítéletben lueguyug. dótt, 

igy á3 jogerős 


