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CSÜTÖRTÖK, 1943 február 18. 

_ Kardos* Gézáné jolmrzkölesön-
söt nvitott. A budapesti llctfő Reggel 
tciniű lap tnegirja, hogy Kardoss Géza, 
volt szegedi színházi vállalkozó fele-
sége Budapesten jelmezkölcsönző hul-
lott nyitott. 

— Tájjellegzetességek szerint oszt-
ják el a bőrtalpú lábbeliket. Budupcst-
rol jelentik: A bőrtalpú cipőéi látás kö-
rülményeinek felülvizsgálásánál kide-
rült, hogy az ország egyes vidékein 
igen sok bőrtalpú női és gyermekcipő 
marad raktáron, mert ezek a cipőfajtúk 
nem felelnek meg az ottani lakosság 
kívánalmainak, mig ugyanakkor az 
ország más íajékain ugyanebből az 
áruból nem tudnak a kereskedők ele-
get kiszolgáltatni, akkora a kereslet. 
Értesülésünk szerint a Lábbeli Köz-
pont ezentúl a tájjellegzetességet te-
kintetbe véve szervezi meg a bőrtalpú 
cipőellátást és igy többé nem marad 
heverő készlet, hanem minden pár ci-
pő a közellátási fogja szolgálni. 

— Értesítés. A szakszervezeti bi-
zottság közli, hogy dr. Berkes Pál or-
vas Szeged, a Munkásotthonban (llél-
vezér-utca 9.) február 19-én, pénteken 
rste >A fertőzőbetegségek és járvá-
nyok* elmen tudományos előadást tart. 

líeiépőOij nincs. 
pii i w — — — m n t m m m — — — — 

I »«nf| NYlKu J O / h b b : 

| EMBEREK A HAVASON | 

— A Jelenkor legújabb száma Ka-
tona Jenő szcrkeszlescbeu megjelent. 
A vezéreikkel Szekeres Károly irta 
XI I I . Leó papa, a békeapostol címmel, 
Passuth Laszio a minden spanyolok 
•ünnepéről, NVeninger Antal az orvos-
tudomány és a Katolicizmus viszonyá-
ról, Keresztury Dezső egy léleklátó 
magyar művészről, Mednyánszky 
Lászlóról, Kelemen János Manzonirol 
ir cikket. A tartalomból kiemeljük még 
A cusablaucai találkozó és a Chesler-
tton cimü cikkeket, Ady Endre, Bár-
dosi Nemet János verseit, Tóth Arpud 
es Székely László versfordításait. A 
(Zord idők rovata, Színházi szemle és 
IKönyvszcmle teszik teljessé a gazdag 
tóárn tartalmát. Előfizetési ára 1 év-
re 4, félévre 2 pengő. Egyes szám ára 
Lili fillér. 

I _ Három kacsáért 8 hónapi börtön. 
fHorválh József 46 éves, többszörösen 
büntetett, batlonyai illetőségű csavar-
gó a mult cv októberében Raffai Já-
{nosné szegedi lakos udvaráról 3 ko-
|ivér kacsát ellopott. Ügyében szcidán 

(tartott fötárgyalást a szegedi törvény-
széken dr. Kozma Endre egyesbiró, aki 
Jlorvátli Józsefet mint visszaeső bü-
Inőst, lopás bűntettéért 8 uónapi bör-
tönre Ítélte. Az Ítélet jogeiős. 

— Elkapta a gép a vigyázatlan mun-
kás kezét. Erdős Sándor Felhö-b.ca 8. 
szám alatt lakó gyári munkás szerdán 
délután munkahelyén, a lemezgyár-
ban munkaközben szerencsétlenül járt. 
Az egyik sajtológép elkapta a munkás 
balkezét és leszakította hüvelykujját. 
A mentők Erdős Sándori első segély-
ben részesítették, majd beszállították 
ti közkórházba. 
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— Elitélt árdrágítók. Dr. Újvári 

István, a szegedi törvényszék uzsora-
blrája szerdán 6 hónapi börtönre Ítél-
te Császár Illés feketeszélj lakost, 
mert a Tisza-szállónak maximális áron 
adta ugyan a tejet, de szállítás címén 
még literenkint 11 fillért számított fel. 
— Meleg Gyula 30 óves algyői bor-

bélysegédet ugyancsak árdrágító visz-
szaélés vétségéért Ítélte el az uzsora-
biró 3 hónapi fogházra, mert a mult 
esztendő januárjában, két külső ós kél 

| belső gumit 50 pengőért akart eladni, 
majd augusztusban 2 külső gumi da-
rabjáért 20 pengőt kért. Mindkét ítélet 
jogerős. 

— Háromhavi fogházra Ítélte a tör-
vényszék it sikkasztó lakatossegédet. 
Megírtuk, hogy az ügyészség kedden 
sikkasztásért letartóztatta Lévai Jó-
zsef 27 éves lakatossegédet, aki Ko-
vács Ferenc újszegedi lakatosmester-
lől a szénvasárlásra neki átadott 5.40 
pengőt, "továbbá egy zsákot és mestere 
kerékpárját ellopta. Dr. Kozma Endre 
törvényszéki egyesbiró szerdán a be-
ismerésben levő Lévait sikkasztás 
vétségéért jogerősen 3 hónapi fogház-
ra ítélte. — Kónya Ambrus 50 éves 
orosházi lakost csalás bűntettében 
mondotta ki bűnösnek az egyesbiró, 
mert özvegy Katona Mátyásné szeg-
vari lakostól 1942 februárjában 200 
pengőt meghaladó értéket kicsalt. A 
csalásért eddig már kétszer büntetett 
vádlóit az ítéletben megnyugodott. 

— Letartóztattak egy vásárhelyi 
volt orvost. Hódmezővásárhelyről je-
lentik: Dr. Huszár Lajos volt susáni 
orvos ellen, akit hasonló cselekmény-
ért az orvosi gyakorlattól eltiltottak, 
magzatelhajtás miatt két nap óta 
ujabb eljárás folyik. Héttőn tudomásá-
ra jutott az AllamrendŐrségnek, hogy 
egy susáni leányon megint műtétet 
bujtott végre. Huszár Lajost a leány 
beismerő vallomása és a bizonyítékok 
alapján a remiőrség letartóztatta és 
bekisértette a szegedi ügyészségre. Az 
eljárás a leányanya ellen is folyamat-
ban van. 

— Emberhalál lelt a 3 mázsa pap-
lika járandóság kincmfizetésébői. A 

szegedi törvényszék Ungvary-tanácsa 
erős felindulásban elkövetett halált 
okozó súlyos testi sértésért vonta fe-
lelősségre Nógrádi János 32 éves do-
maszéki földművest. Nógrádi a mult 
cv junius 11-én Zombori Szilveszter 
domaszeki tanyáján összeszólalkozolt 
a gazdával azon, hogy Zombori nem 
akarta neki kiadni a munkadíj fejében 
kikötött 3 mázsa pupnkát. A szóvál-
tásból tettlegesség lett és a dulakodás 
hevében a feldühödött Zombori egy 
vaslapáttal fejbesujtotta. Erre Nógrádi 
védekezésül felkapott egy dorongot és 
amikor Zombori újra ütni akart, a do-
ronggal rávágott. Az ütés beszakította 
a gazda koponyáját és Zombori más-
nap belehalt sérüléseibe. A bíróság a 
bizonyítási eljárás lefolytatásával bi-
zonyítottnak vette a jogos önvédelmet 
és ennek alapján jogerős felmentő íté-
letet hozott. 

Dr. Griinor István és dr. Hédervári Lajosné Griiner Mária 
egész rokonságuk nevében is mélységes fájdalommal jelentik, hogy 
drága jó édesapjuk. 

Griiner Géza 
n. kir. gazdasági főtanácsos, Algvö község díszpolgára. Csongrád 

vármegye törvényhatósági bizottságának öl éven át volt tagja, 

példásan jótékonv és szorgos földművelő munkában eltelt áldásos 
éleiének 83-ik évében csendesen elhunyt. Drága halottunkat f. hó 
19-én. pénteken déli 12 órakor temetjük a cintcremböl. 

Gyászolják még testvére, menye, veje, unokái és hűséges munkásai. 

Szeged, 191! február hó 17. 

Koszorúk és részvétldtogatások mellőzését kérjük,' 

Külön villamoskocsik a Dugonics-térről fél 12-kor indulnak. 

Déryné 

(Operettbemutató) 
A magyar színészet hőskorának ese-

! ményei jo tcmaul kínálkoznak operett-
szerzők számára, Déryné ifiasszony 
ma inar szinte tegendas alakja pedig 
egyenesen zeneszerzőéit és librettista-
ert kiált, de érzésünk szerint ennek a 
zeneszerzőnek egy Lehártiak, vagy leg-
alább is egy iluszkának, a libretlisla-
nak pedig oiyan ircnak kellene len-
nie, amilyet hirtelenében nem is tudunk 
találni operettlibretlistáink között. A 
• Déryné* cimü operett szerzői, Fischer 
Károly és Bekény László müvük 
megírásánál nem tudlak eltérni a meg-
szokott operetlsablóntul és ismert for-
dulatok, még ismertebb hatások kiak-
názásával vélték szolgálni darabjuk 
ügyét 

A szinház nagy lelkesedéssel és 
igyekezettel szolgálta az operettet, de 
meg nagyobbal is szolgálhatta volna 
s cz esetben még pergőbb, még össze-
vágóbb előadást kapunk. Az előadás 
sokat köszönhet a vendégszereplő pri-, 
madonnának, Zimonyi Mártának, aki-

j ben rokonszenves megjelenésű, bájos 
egyéniségű, széphangu színésznőt is- j 
mert meg a szegedi közönség. Mellet- i 
te a most is egyénien eredeti Harczos j 

i lrén, a hangban és játékban szépen 
fejlődő Nagy Anna, Károlyi Vilmos, 
és Solymossy Imre, a pompás komi-
kusok cs a szereplöknek szinte véget 
nem érő sora: Szapáry Sándor, Rutt-
ksy Mária, Sz. Szabó István, Bakos 
Gyula, Miskey József, Szántó Mária, 
Kun Ada, Surányi Ilona, Yárady Sza-
bolcs, Márkus Lajos, Sorr Jenő, Hed-
rich Éva, Lukács Ede, Bató László, 
Szemetby Endre tarka-barka sokasá-
gukkal ugyancsak hozzájárultak a si-
ker kivívásához, amiben tekintélyes 
része volt Ihász Aladárnak, az ötletes 
rendezőnek és Török Emilnek, a kitű-
nő karmesternek is. 
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R e n d k í v ü l n a g y é r d e k l ő d é s 

a l e v e n t e e l ő a d á s i r á n t 

A szombati leventeelüadás külön 
érdekessége, hogy a hadtest terü-
letén levő közsegekböl is megjelennek 
azon a leventeegyesületek küldöttségei 
is. A külföldön nagy sikert elért le-
venték műsorszámairól, amelyeket 
most Szegeden is bemutatnak, az el-
múlt évben egész Olaszország sajtója 
a legnagyobb szeretettel és lelkesedés-
sel irtak róluk és művészi és ügyességi 
számaikat mindenütt elismeréssel ta-
gadlak. 

Jegyeket a szombat délután fél 4 
órakor kezdődő előadásra a városi le-
veifteparancsnokságnál <Somogyi-utca 
24. sz. a.) lehet rcndkivül olcsó áron 
vásárolni. 
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A szinhózi i ioda közleményei 
H E T I M Ű S O R : 

Csütörtökön este: Déryné (A-bér-
let). 

Pénteken este: Déryné (tisztviselő-
bérlet). 

Szombaton este: Déryné (Bérlet-
szünet). 

Vasárnap délután: Mágnás Miska. 
Vasárnap este: Déryné. 

— o o — 

Ma este A-bérletben kerül szinre a 
tegnap este bemutatott Déryné, ame-

1 ivet tegnap este zsúfolt linz nézett vc-
•gig. A címszerepet inost is mint a be-
mutatón, Zimonyi Márta játsza és a 
többi szerepekben is a bemutató nagy-
szerű gárdája lép fel. A Déryné pénte-

i ken este tisztviselői bérletben, szom-
baton. vasárnap és hétfőn este bérlet-
sziinetben van műsoron, egészen mér-

sékelten felemelt helyarak mellett. Je-
gyekről ajánlatos előre gondoskodni. 

I Vasárnap délután műsorváltozás. 

Vasárnap délután, eltérőleg az eddl%' 
kiadott műsortól, nem az Ártatlan va-
gyok, hanem az óriási sikert aratott 
Mágnás Miska kerül ismét szinre mér-
sékelt helyárakkal. Az elmúlt vasár-
nap délután ugyanis a közönség olyan 
tömegesen rohamozta meg a pénztárt, 
hogy rengetegen mentek el jegy nél-
kül. így az igazgatóság a közönség 
sürgető kívánságára kénytelen tovább-
ra is kihozni ezt a rendkívül mulat-
ságos operettet, amelyre jegyek már 
válthatók. 

Bérlők figyelmébe! A szinház igaz-
gatósága felkéri az elmaradt bérlőket, 
hogy esedékes részleteiket a színház 
titkári irodájában befizetni szivesked 
jenek. 
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TÓISPE 
Budapesti értéktözsdezérlat. Jól tar-

tott irányzattal nyitott a szerdai tőaT^ 
de. Az üzleti tevékenység a kínálat tar-
tózkodása következtében igen vontatot-
tan indult és az előfordult kötések to-
vábbra is a tegnapi árak körül ala-
kultak. A Fegyver, Ganz, Trust cs 
Déli Cukor részvények ára kissé emel-
kedett. Árfolyamok: Magyar Bank és 
Ker. Rt. 96—, Magyar Alt. Hitelintézet 
132.25, Magyar-Olasz Bank ——, Ma-
gyar Nemzeti Bank 429.5, Pesti Ma-
gvar Ker. Bank 239.5, Pesti Hazai ElsB 
Takarékpénztár egyesület 168 75, Ma-
gyar Kender-, Len- és Jutaipar Rt. 
71.7, Szegedi kenderfonógyár —,—, és 
Szikra . 

Zürichi dcvizazárlnt. Páris 4 50, 
London 1735. Newvork 431.—, Brüsz-
szel 69.25, Milánó 22.66.25, Amszterdam 
229.37.5, Berlin 172.55, Szófia 5.37 fél, 
Madrid 37.75, Bukarest 3.37 fél. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos 
valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.45— 
11.75, lira 17.40—17.90, svájci frank 
76.60—80.60, svéd kor. 71.70—82.70.• 

A budapesti terménytőzsdéén cse-
kély forgalom mellett az árak válto-
zatlanok. 

Calkágói tej-ménytfízsdezárlat. Búza 

szilárd. Máj. 141.25, jul. 141.25, szept. 
142 háromnyolcad. Tengeri szilárd. 
Máj. 99 háromnvolcad, jul. 100, szept. 
101.5. Rozs szilárd. Máj. 83.25, jul. 85 
háromnvolcad. szept 875. 

Közellátási közlemények 
Az idei tavaszi vetöburgonyaellátái 

kérdését a Közellátási Hivatal 502494— 
1943. V. számú rendelkezésével a föld-
művelésügyi minisztériummal történt 
megállapodás alapján szabályozta. 

Hivatkozott rendelkezés szerint a 
vctőburgonyaellátás lebonyolítását ki-
zárólag a budapesti M. kir. Növényter-
melési Hivatal (IV. ker., Vámház-kőr-
ut 2. sz.. 1. em) fogja intézni. 

Az igénylések elbírálása a Növény-
termelési Hivatal feladata és hatáskö-
re. Az elbirálás alapján szükséges ki-
utalásról egyrészt a Növénytermelési 
Hivatal saját hatáskörében gondosko-
dik. nemesített és államilag elismert 
vetftgumó készleteiből, másrészt ped.g 
a mindenkor rendelkezésre álló kész-
letek arányában a kiutalások sorrend-
jében a Belföldi Biirgonynkcrcskedel-
mi Egyesülés. 

A M. kir. Növénytermelési Hivatal 
számolva az erős és sok indokolatlan 
érdeklődéssel, az igénvléseket igen 
szigorú eibirálásban fogja részesíteni 
ezért kívánatos, hogv a gazdák ne 
egyenként, hanem gazdaérdekeltségek-
!>e (gazdakörökbe) csoportosultan, meg-
felelő indokolással ellátóit kérései-
ket a városi közellátási hivatalhoz mi-
előbb juttassák el, hogy a M. kir. Nö-
vénytermelési Hivatalhoz felterjeszt-
hetők. tegyenek. 
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