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H I R E K 
Szegedi utmutató 

A Somogyi - konyvtarban c» az 
egyetemi könyvinrhnu vuaarnup e» 
ünnepnap kivételé?*! Uönyvtárszol-
gátat. 

A véroai inuzCurn egész évben 
nyitva. 

Szolgalata* gyógyszertárak: Tu-
báén István Klauzál-tér 3, Ju»t Fri-
gy •» Petőfi Sátuíor-eugérut 41b, s*l-
tnrcrl Béla iSomngyitetcp IX. «. 4*9, 
Török Márton ,C»<»nCádi-sna:áriit II. 

Városi Szinház: Á r t a t l a n va-
g y o k . 

A mozik miiSora; Belvárosi Mozi: 
Ben g á t i , Korzó Mozi: P a s e n l 
ké t é l e t e . Széchenyi Mozi: A he-
g y e k I r á n y a . 

— U Q O — 

KI/SÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTE 
S-SGR, VÉGB REGGEL 5 OKAKOR. 

— O O O — 

A zentai ka'ottkit® legényegylet 
IV éri díszközgyűlése. A zentai kato-
likus legényegylet kedden délután tar-
totta meg fennállásának 45. évfordu-
lója alkalmából "nagy érdeklődéstől kí-
sért disz.közgyfiilését, amelyen a Le-
gényegyletek Országos Szövetséget 
Fábián Ferenc délkerülrtl titkár kép-
viselte. A közgyűlésen Tamás Ferenc 
esperes-plébános mondolt ünnepi be-
szédet. hangoztatva, hogy ugyanakkor, 
amikor katonáink az orosz, földön har-
colnak. mindenkinek • kötelessége min-
den erejével dolgoz.nl az ország érde-
kéhen a szebb jöéő reményében. A 
közgyűlés hódoló táviratot intézett a 
Kormányzó úrhoz.. 

— Ezüstkalászos gazdák Alsóköz-
ponton. llároinliónapcis tanfolyam vé-
geztével most avatlak 26 alsótanyai 
gazdát ezüstkalászos gazdává. Az sva-
tfust a miniszter képviseletében Ilai-
drkker Andor gazdasági felügyelő vé-
jgezte. A háromliónapos tanfolyam ve-
i/.eiője Bors Ignác gazdasági iskolai 
Igazgató volt, előadók pedig dr. Ba-
logh István plébános, dr. Árendás 
üvörgy jegyző és Dosztig Ferenc ta-
nító. 

A Tömörkény Irodalmi Kör fel-
olvasó iilcse. Kedden délután a vá-
rosháza közgyűlési termében felol-
vasó ülést tartott a Tömörkény Iro-
dalmi Kör. Dr. Némedv Gyula: •Ba-
lassi Bálint napjainkban* cimen be-
vezetőt mondott, Sz. Csorba Tibor Ba-
'Inssi Bálint lengyel kortársai között 
cimmel, székfoglalóként, ismertette 
azokat a kutatásait, amelyeket lengyel 
tájakon végzett, Horkits Erzsébet 
inélv átérzéssel emelte ki előadásával 
néhány Balassi-versnek szépségéi. I)r. 
Télbisz István népi rajzát: Szomszé-
dok a törvényben cimmel dr. Hajnal 
István olvasta fel. Szilassy Lajos szék-
foglalóként Tgaz történet, Szól a szirt-
harang és Alvó gyermek ágya melleit 
cimü versét adta elő. A zárószavakat 
Yeressnó. ecsedi Csapó Mária, az Iro-
dalmi Körnek Sopronba távozott volt 
tagja mondotta. 

— A balatonfüredi orvoshét. Eb-
hen a/, évben is megtartják Balatonfü-
reden az országos orvoshetet máius 
17-től 22-ig. Délelőtt előadások, dél-

' után tanulmányi kirándulások lesznek 
a balatoni üdülőhelyekre. Orvosok 
díjtalanul kapnak lakást, hozzátarto-
zóik jelentős kedvezménnyel. Jelent-
kezni lehet a halatorifüredi fürdőkor-
mnnyzóságnél. 

— Elitéit határátlépő. Szlavkó Pé-
ter 27 éves nagylaki brntes 1943 ja-
nuár 20 sn Csanáripylotánál engedély 
nélkül átlépte a magvar—román ha-
tárt. A törvényszék Ungváry-tanácsa 
tiltott határátlépes vétségéért lü napi 
fogházra ilé.lte, büntetését azonban az 
ílft/ctcs letartóztatással kitöltöttnek 
yettc. 

N é p s z e r ü s é g , e h f 

Somlay Artúr legutóbbi' szegedi 

vendégszereplése alkalmával tőr-

fent az alábbi úgynevezett „édes" 

eset. Soinlay nem sokkal nx indulás 

olőtt szállt be Iludnpesteu a sze-

gedi gyorsra. Ülőhelyet természete-

sen nem kapott. Kedvetlen arccal 

csörtetett végig a kocsik zsúfolt 

folyosóin és megállapodott a ,fülbe 

elült, ahol én is üllőm. A es^pjug-

tarlóbau ínég volt bely, feltette ki,s 

táská já t A tömött kocsi közönsége 

kíváncsi tekintettel szemlélgette a 

hircs színészt, A következő pilla-

natban alacsony termetű kopasz ur 

fordult hozzá, udvariasságtól csö-

pögő mézes hangon: 

— Kérem művész ur, én szívesen 

megosztom önnel a helyem. Majd 

ülünk fe lvá l tva . . . 

A művész kissé kelletlenül hárí-

totta el magától az ajánlatot. Az 

alacsony ur meg folytatta 

— Az adott bátorságot, bogy is-

meretlenül megszólítsam önt. hogy 

ezelőtt 15 évvel a Vígsz ínházban. . . 

már nem is tudom mi volt a szín-

darab c íme . . . együtt tetszett' 

repelni a feleségem sógornőjével 

X Ilonkával. Tetszik ugye emlé-

kezni. . . ő volt a szobalány. . . 

— ö kérem nem emlékszem már 

vissza, bogy ki mindenkivel szere-

peltem 15 évvel ezelőtt — mondotta 

Somlay. 

Hangjából kiérzett az ndvarias 

visszautasítás, hogy nem hajlandó 

ismeretséget kötni. Az udvariasko-

dó urat nem zavarta, fáradhatatla-

nul folytatta: 

— Hát csak tessék kérem leülni 

a helyemre. Meddig tetszik utazni? 

— Utazom. . . egy darabig — mond-

ta keserves arccal —, megemelte ka-

tapját s otthagyta a kis szívélyest 

Lejött a fülkénkbe, levetette kabát-

ját . mi többiek kicsit összébb szo-

rultunk és helyet adtunk neki. Pá r 

perc múlva halljuk, amint az előbbi 

ifimerkedő ur a folyosón magyaráz 

a kalauznak. 

— En felajánlottam a helyemet, 

de nem fogadta el. Ugyan kalauz 

ur keressen neki egy helyet, még-

sem állhat Szegedig egy ilyen nagy 

művész. Végeredményben tekintettel 

kell arra is lenni, hogy az ő neve 

fogalom az országban. Kalauz Irt* is 

bizonyára ismeri a f i lmjeiről; ő„ a 

Csortos művész u r . . . 

(t.) 

Igazo ian mér eqképes köny-
velőt keresünk üzemekhez. 

Nyugdíjas banktisztviselő is lehet. 

Cim: KSzlisztasáii hivatal, Paesirta «. I. sz 

— A Magyar Csillag február 1-i 
szániának élén Sohöpflin Aladár irt 
cikket Asszonyok Ady körül cimen. 
Németh László folytalja és befejezi 
cikksorozatát a népi Írókról ezúttal 
Illyés Gyula szerepéről ir. Kosztolá-
nyi Dezső humorát Halász Gábor 
elemzi, IJoffaiann Edith az irodalmi 
és képzőművészeti stíluskritika kü-
lónhségét fejti ki. Illyés Gyulától nap-
lójegyzeteket és verset közöl a folyó-
irat, Szrutiinrci Jenő az uj erdélyi irók 
tömörüléséről tájékoztat. Novellát Mó-
ricz Virág és Balázs Sándor, verset 
Keresztury Dezső, Barialis János,Tűz 
Tamás, Vas István és Rába György 
irlak. Különös érdeklődésre tarthat 
számot az >Ady Endre, önképzőköri 
tag* cimü nagyobb közlemény, mely-
ben Koválovszkv Miklós ismerteti Ady 
zilahi diákéveiről, első szárnypróbál-
gatásairól szóló, most felfedezett do-
kumentumokat. Gazdag Firvelő-rovat 
egészili ki az uj szám tartalmát. Ara 
2 pengő. Negyedévi előfizetés 11 P. 
Vilnius csuszá'-ut 34. 
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—05. számú tábori postáról a Délma-
gyarország utján küldik üdvözletüket 

szüleiknek, testvéreiknek, családtag-
ijaiknak és jóbarátaiknak Jambrik Gé 
! za, Farkas Ferenc, Győri Jenő Árpád, 
I Hevesi Árpád és Kovács György. — 

\ 112/1L számú tábori postáról ugy a 
tisztikar, mint a legénység üzeni a 

'Délmagyarországhoz intézett tábori 
lapon [családjaiknak, rokonaiknak, 
hogy . mindannyian egészségesek, jól 
vannak, ne aggódjanak értük és kérik, 
láÜgy minél sűrűbben Írjanak nekik az 
itthoniak.' , .. 

— Janik vendéglőben ma flekken 
és rarenhélea. 

— Árdrágító * tábla elölt Suhaj-
da Károly 24 éves békéscsabai gép-
lakatosmester a mult év augusztusá-
ban egy uj kerékpár-külsőgumit 18 
pengő 50 fillérért adott el és ezzel 
túllépte, az előirt hatósági árat. A bé-
késcsabai járásbíróság inint büntető-
bíróság árdrágító visszaélés vétségé-
ben mondotta ki bűnösnek és 3 hónapi 
fogházra ítélte, A tábla Curry-taná-
csa most a büntrtést jogerősen 300 
pengő pénzbüntetésre változtatta át. 

—/Aa árdrágítás szándekát is bün-
tetik. Santa Antal szeged—kiralyhai-
nii fuvaros és soítír 1013 szeptembe-
rében Tóth Ferenc nevü társával 27 
mazsa vöröshagymát lasárolt. Lbbül 
szeptember 27-én 6 mázsát átvett es 
Bácstopolyára leszállított — suját be-
vallása szerint — azért, hogy keres-
sen az üzleten. A vöröshagymát 27, il-
letve 28 fillérért vette és Bácstopolyán 
3S—40 fillérért akarta árusitaul. A 
vöröshagymát nyilt piacon árulta, de 
mielőtt egy kilót is eladhatott volná, á 
rendőr figyelmeztette, hogy csak 32 
fillérért adhatja. Sánla a bat mázsa 
vöröshagymát el is adta 32 fillérért. 
Bár Sánta ilyen módon nem követett 
el árdrágítást, mégis a törvényszék 
elé került, mert maga az árdrágítás 
szándéka is büntetendő cseJekménv. 
Dr. Újvári István törvényszéki uzsó-
rabiró szerdán tárgyalta Sánta ügyét. 
A törvényszék súlyosbító körülmény-
ként mérlegelve a vádlott büntetett 
előéletét, árdrágítás vétsége miatt 1 
hónapi fogházra Ítélte. Mellékbünte-
tésül 1 évi hivatalvesztést, 100 pengő 
pénzbüntetést szabott ki, 144 pengőt 
pedig a királyi kincstárnak meg kell 
térítenie a vádlottnak. Sánta Antal 
tehát hiába »snntikált* abban, hogy 
egy kicsit keressen. Az itélct jogerős. 

— Megbüntették, mert megfenye-
gette a végrehajtót. Frenkel Lipótné 
55 éves békéscsabai lakost a békés-
csabai járásbíróság hatósági közeg 
elleni oroszak vétségéért 300 pengő 
pénzbüntetésre Ítélte, mert 1912 má-
jus 22-én a náln feglalas cél jából meg-
jelent Gludovácz Ferenc járásbirósági 
végrehajtót hivatali kötelessége telje-
sítésében megakadályozta, az iratokat 
ki akarta tépni a kezéből és fenyegető 
fellépésével megakadályozta a hatóság? 
személyt kötelessége teljesítésében. A 
szegedi tábla Curry-tanácsa Szerdán 
az elsőfokú biróság ítéletét helyben-
hagyta. 

— Értesítés. A szakszervezeti bi-
zottság közli, hogv február 5-én, pén-
teken este 7 órakor a Munkásotthon-
ban (Hétvezér-utca 9.) tudománvos 
előadást tart. Az előadást Kéthly An-
na Budapest, országgyűlési képviselő 
• A munka és pihenés* cimen tartja 
meg. Belépődíj nincs. 

— Szabadegyetemi előadás. A Hor-

thy Miklós-tudományegyetem Barátai-

nak Egyesülete ma, csütörtökön dél-

után 6 órakor nz egyetem . a.ulájábar 

szabadegyetemi előadást tart. Előad: 

Padánvi-Gulyás Jenő építészmérnök, 

országgyűlési képviselő Népépitész.el 

— magyar építészet cimmel (vetítések-

kel). Üléselnölc dr. Rafizfolv.v Jánof 

egyetemi ,tanár, az egyesület ügyveze-

tő-elnöke. Belépés díjtalan 

Felejthetetlen drága jó fiunk 

Szántó Ernő 
távol szeretteiiül, 28 éves korá-
ban elhunyt. 

A mindenható adjon néki bé-
kés nyugodalmat nekünk vi-
gaszt a pótolhatatlan vesztesé-
gért. 

Gyászolják szülői: Szántó La-
jos és neje. buga Elza és az 
e^osz családunk. 

líészvétlálogatások mellőzé-
sét kérjük. 

— Leforrázta magát egy, kisfia 

Szerdán délelőtt 11 órakor Domaszék-

ro hívták ki a mentőket, A 270. számú 

házban lakó Fürtőn Imre gazdálkodó 

2 éves kisfia a tűzhelyről magára 

rántotta a forró vízzel telt fazekat es 

sulyos égést sebeket szenvedett. A 

mentők a kisfiút életveszélyes álla-

potban szállították a bőrgyógyászati 

klinikára. 

— Szurkolás lett a hógolyózás vége. 
Király Ferenc röszkei gazda feljelen-
tést tett az ügyészségen Szekeres ücr-
gelv 19 éves. Miskolczi István 21 éves 
és irj. Tóth András 22 éves - röszkei 
legények ellen, akik a feljelentés sze-
rint a mult esztendő február 17-en 
mellén, fején és karján összeszurkál-
ták. A hatósági orvosi látlelet sze-
rint az elszenvedett sérülések 20 na-
pon tul gyógyultak, ezért az ügyész-
ség sulyos testi sértés dinen emelt 
vádat a három verekedő fiatalember 
ellen. Szerdán tartott az. ügyben fő-
tárgyalást dr. Kozma Eridre törvény-
széki egyesbiró, aki előtt a vádlottak 
valamennyien tagadták, hogv Király 
Ferencet bántalmazták volna. Egybe-
hangzóan azt vallották, hogy csupán 
ártatlan hógolyózást rendeztek és sej-
telmük sincs róla, hogyan s/onvedte 
Király I'crenc a sérüléseket. Minthogy 
a sulyos testi sértés a halósági orvos 
megállapítása szerint feltétlenül töb-
bek bántalmazásától származott, vi-
szont a vádlottak tagadásával szem-
ben nem volt megállapítható, hogy kik 
és mikor okozlak a sérüléseket. Az 
e.gvesbiró a bünper iratait a törvény-
szék tanácsához, mint további eljárás-
ra illetékes hatósághoz tette át. Igy 
tehát majd a bünletőtanács ujabb tár-
gyaláson tisztázza, hogyan lett az ár-
tatlan hógolvózásből a végén« sulyos 
kimenetelű bicskázás. 

Értesítés. 
Igen tisztelt iizleHe'cinknrk 
szíves tudomásukra hozzuk, 
hogy irodánk.T Szent Gvörgy 
utca 13. sz. í lú helyeztük at. 
le cfon: 33-62. 

RibizsárGyulaósTsa. KFT 
héntes és mészáros 
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