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H I R E K 
S z e g e d i u t m u t a t ö 

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

A vAroai ranzenm egéss évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Lein-
ninger örök k. dr. Tukats Sándorné 
Horváth Mihály-utca 9, Pósa Balázs 
Kálvária-n. 17, dr. Korsis J . Endré-
né Földműves-utca 17, Selmeczi Béla 
Somocyitelep IX. n. 489. 

Városi Szinhás: D é r y i é . 
A mozik műsora: Belvárosi Mozi: 

A k n t á s ó l e á n y a , Korzó Mozi: 
Ü z e n e t a V o l g a p a r t r O j , Szé-
chenyi Mozi: E m b e r e k a h a v a . 
s o n. 
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ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTE 
•-KOR, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR, 

—oOo— 

— Kinevezés. A miniszterelnök" a 
gyakorlati közigazgatási vizsga tár-
gyában kibocsátott rendelet alapján az 
Országos Gyakorlati Közigazgatási 
{Vizsgabizottság tagjává 3 évi időtar-
tamra, 1945. év december 31-ig terjedő 
időre dr. Tóth Béla szegedi helypttes 
polgármestért kinevezte. 

— Hadigondozási feláras bélyegek. 
A m. kir. postavezérigazgatóság fel-
ikéri a közönséget, hogy a hazafias cél-
ra való tekintettel leveleinek bérmen-
tesítésére hadigondozási célra kibocsá-
tott, a további intézkedésig és vala-
mennyi postahivatalban árusításra ke-
rülő bélyegeket használja. 

— Az Osztály sors játék húzása. Az 
Osztály-sorsjáték pénteki búzásán a kö-
vetkező főbb nyereményeket sorsolták 
>ki: 20.000 pengőt nyert: 42209, 10.000 
pengőt nyert: 43318 73315, 8000 pengőt 
•nyert: 28851, 4000 pengőt nyert: 58155, 
BDOO pengőt nvertek: 15878"6-1590, lUOb 
pengőt nverlek: 40296 71764 78655 94956, 
K00 pengőt nyertek: 5458 8779 11573 
19215 2.3591 62530 68093 76566 84172 
88704 97417, 600 pengőt nyertek: 20292 
P3467 29023 36319 54929 95555 07914, 
Ü00 penaőt nverlek: 0608 12617 13«>i2 
J64Í9 27787 53295 69133 73631 8735C 
$1858 92798 99357 

— A hadisegélyesefc lakásváltozá-
bejelentése. A város hatósága 

felhívja a hadbavonultak badisegélyt 
iélvfző hozzátartozóit, hogy a lakás- és 
lakhely változásaikat saját érdekükben 
mielőbb jelentsék be. A belterületen, a 
.városkörüli feketeföldeken, Röszkénés 
Szentmhályteleken lakók a városi ha-
discgélyhivatalban, Vár-utca 7. szám, 
f. emelet, az alsótanyákon lakók az al-
sóközponti, a felsőtanyákon lakók a 
1 elsőközponti, a CsengeJe-kapitányság 
területén lakók pedig a csengelei í. fo-
Jcu közigazgatási hatóságnál tegyék 
meg a bejelentést. 

— Kinevezések a Szeged-Csongrádi 
Takarékpénztárnál. A Szeged-Csongrá-
di Takarékpénztár igazgatósága feb-
ruár 19-án tartott ülésén Dobó János, 
(Németh Jenő, Oberting Pál cégvezető-
ket aligazgatóvá, Frecot L Tamást cég-
vezetővé, vitéz Csikós Józsefet, Thiel 
Józsefet, Stibi Jenőt, Tárnok Istvánt, 
Martonosi Józsefet intézővé, Kárpáti 
Jmrét ellenőrré, Jeddi Emilt lőpénztá-
xossá kinevezte. 

— Légoltalmi kihágások. Légoltalmi 
kihágások miatt pénteken a rendőrség 
a kővetkező ítéleteket hozta: Kovács 
Jstvánt 10 pengő vagy 2 nap, özv. Me-
taei lstvánné 10 pengő vagy 2 nap, Ar-
Va Györgyöt 10 pengő vagy 2 nap, 
ÍKuti Györgyöt 10 pengő vagy 2 nap és 
(Varga Mihályt 150 pengő vagy 10 nap-
ra itélfck. 

— Janik-vendéglőben ma flekken 
JNs vargabelea. 

— Grftner Góea temetése. Ismerő-
seinek, barátainak és tisztelőinek nagy 
részvéte mellett temették el péntek dél-
ben Grüner Géza földbirtokos gazda-
sági főtanácsost, Algyő község disz-
polgárát. Temetésén nagyobb küldött-
séggel jelentek meg Algyő és Szegvár 
gazdái is, akik hulló könnyeikkel ki-
sérték utolsó útjára Grüner Gézát s 
maguk vitték ki a sirhoz a koporsót. 
A gyászszertartást dr. Frankéi Jenő 
végezte, aki megrázó szavakkal mél-
tatta Grüner Gézának, a magyar föld 
rajongó szivű művelőjének emberi 
nagyságát s maradandó érdemeit, 
amelyek megőrzik emlékét. Ezután ki-
vitlék a sirhoz a koporsót, abol a szeg-
váriak nevében egy odavaló gazda 
mondott utolsó istenhozzádot Grüner 
Gézának. 

_ A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vizáilása 
február l»-én reggel 7 órakor —332 
em, a levegő hőmérséklete + 2 fok 
Ceízius volt 

— Pénzbüntetésre ítélték a zsaroló 
cigányt és vadházastársát. Rácz (Réca) 
Rezső 36 éves magyarcsanádi napszá-
mos és Verebes Maria 27 éves kiszom-
bori cselédleány rablás vétségének 
kísérlete, magánlaksértés vétsége és 
zsarolás vétségének kisérlete miatt 
került pénteken a vádlottak padjára. 
Racz Rezső és vadházastársa, Verebes 
Mária 1911 augusztus 3-án este bemen-
tek Rácz hites feleségének, Lukács 
Krisztinának viskójába és kölcsönös 
szitkozódás után Rácz kérte elhagyott 
feleségétől a viskó felerészéért járó 
100 pengőt. Felesege azonban megta-
gadta a kérés teljesitését, a kezeügyé-
ben levő seprővel akart rátámadni 
hűtlen és követelődző férjére. Azon-
ban ezt megakadályozta a konyhában 
kenyeret sütő és verekedés előjeleire 
beszaladt cigányasszony. Rácz ekkor 
feleségét kétszer arculütötte. Vadbazas-
társa, aki az udvaron maradt, ablak-
vorcgetéssel hivta ki a férfit és a 
»csüudes< hivogalás közben az ablak 
egyik tábláját kitörte. Ezután bement 
a konyhába és kiráncigálta Ráczol. 
Rácz ki is jött, de bucsuzásul beleug-
rott az ablakba, amelynek mind a négy 
ablaktáblája, sőt mnga a tartó fa is 
kitörött. Felesége, Lukács Kriszti.ua, 
aki a feljelentést tette, a vádakat visz-
szuvonta és ennek alapján a kir. ügyész 
a két első vádat elejtette. A tőrvény-
szék Ungváry-tanácsa zsarolás vétsé-
gének kisérlete miatt bűnösnek mon-
dotta ki a két cigányt és Ráczot 100, 
Verebes Máriát pedig 50 pengő pénz-
büntetésre Ítélte. Az ítélet jogerős. 

— Értesítés. A szakszervezeti bi-
zottság közli, hogy február 21-én, va-
sárnap délután fél 5 órai kezdettel a 
Munkásotthonban (Hétvezér-utca 9.), 
műsoros délutánt rendez igen gazdag 
és szép műsorral. Belépődíj szemé-
lyenkint 60 fillér. 

Hoffmaiin István, Ferenc, Má-

ria gyermekei, mint két menye, 

veje, négy unokája, mélységes 

fájdalommal tudatják, hogy 

fizi>. Hoümenn ísnicné 
s z . S i n g e n A r a n k a 

a legjobb, legönfeláldozóbb 

anya és nagyanya életének 79-ik 

évéin n nemes lelkét visszaadta 

teremtőjének. 

Drága halottunkat február hó 

21-én, vasárnap d. u. 3 órakor 

temetjük a belvárosi róm. kath. 

temető kupolacsarnokából a ref. 

temetőbe. 

— Caánky Dénes előadása. Hétfőn 
{délután 6 órakor Csánky Dénes, a 
Szépművészeti Muzeum főigazgatója, az 
egyetem Szukováthy-téri nagy előadó-
termében »A XIX. század nagy magyar 
festői* cimen előadást tart vetítéssel. 

— Közszükségleti cikk jogellenes 
elvonása miatt elitéltek egy szegedi 
gazdát Korom FereDc 73 éves szegedi 
gazdálkodó közszükségleti cikk jogel-
lenes elvonásának vétsége miatt ke-
rült pénteken a törvényszék Ungváry-
tanácsa elé. Korom 1941 decemberében 
a birtokát képező 6 mázsa tengerit 
nem jelentette be a hatóságnak és az 
ellenőrző közegek előtt is elhallgatta. 
A tanács megállapította bűnösségét és 
50 pengő pénzbüntetésre Ítélte a vád-
lottat. Korom az ítéletben megnyugo-
dott, igy az jogerős. 

— Elitéltek egy kerékpártolvajt. 
Demeter Zoltán 19 éves kifutó február 
lü-án a Hay-üvegüzlet elől ellopta Hű-
lik János szegedi lakos kerékpárját. 
Ügyében pénteken hozott Ítéletet vitéz 
dr. Hárs László törvényszéki egyesbi-
ró és lopás vétsége miatt 2 hónapi fog-
házra, mellékbüntetésül 1 évi hivatal-
vesztésre ítélte. Az Ítélet jogerős. 

_ Letartóztatott tadrágitók. Pet-
róczi József és Tóth Antal pénteken 
délelőtt a marstéri fapiacra beszálli-
ttotak 1—1 kocsi akácfát. A maximális 
47 pengő helyett azonban 110 pengőért 
akarták adni a fát. A rendőrség letar-
tóztatta őket és ügyüket áttette az 
ügyészségre. Most ügyészségi letartóz-
tatásban vannak. 

— Elitéltek egy gondatlan anyát. 
Halász lstvánné 21 éves végegyházi 
földmüvesasszony gondatlanságból 
elkövetett emberölés vétségének 
vádjával került pénteken a tör-
vényszék Ungváry-tanácsa elé. Halász-
ná 1942 augusztus 8-án 8 bónapos kis-
gyermekét a konyhában hagyta min-
den felügyelet nélkül. A tipegő kisgye-
rek az ajtóban elhelyezett vizesfazékba 
beleesett és megfulladt. A tanács bű-
nösnek mondotta ki a vádlottat és 1 
hónapi fogházra ítélte, az Ítélet végre-
hajtását azonban 3 évre felfüggesztet-
te Az ítélet jogerős. * 

— Tolvaj napszámosasszony. Sebők 
Imréné született Csöke Rozália 31 
éves szegedi napszámosasszony lopás 
vétsége miatt került pénteken dr. Koz-
ma Endre törvényszéki egyesbiró elé. 
Sebőkné 1942 szeptember 3-án lopott 
kulccsal behatolt Szulcsány Jánosné 
zárt lakásába. Onnan 40 kiló búzát, 15 
—18 kiló lisztet, 7—8 kiló babot vitt 
el 35 pengő értékben. Dr. Kozma End-
re törvényszéki egyesbiró a vádlottat 
,(íl napi fogházra Ítélte. Papp lmrénét 
pedig, aki a lopott dolgokat megvásá-
rolta, tulajdon elleni kihágás miatt 30 
pengő pénzbüntetésre Ítélte. A vádlot-
tak az Ítéletben megnyugodtak, igy az 
jogerőre emelkedett. 

— Szeeed Árverést Csarnoka feb 

ruár 20-áo, szombaton és 22-én hét-

(főn. mindkét napon dclulán fél 4 óra-
kor hivatalos helyiségében árverést 
'.art, mely alkalommal az összes sze 
gedi zálogházaknál 1942 december hó 
végéig lejárt tételek kerülnek sorra 
és pedig szombaton ékszerek, héttőn 
ingóságok. Ajánlatos a közbeeső ün-
nep miatt a hosszabbításokat kettő 
időben eszközölni. A csarnokban ma-
gánmegbizásbói származó ingóságok 
naponként délután fél 4-től 6-ig megte-
kinthetők Megbízásokat hétfő' déli 12 
óráig fogadunk el. Igazgatóság. 131 

— Hathónapi börtönre Ítélte égy 
tolvajt. Frányó Ferenc sikkasztás bűn-
tettének vádjával került pénteken a 
törvényszék elé. Frányó dr. Berényi 
János trafikjából 1770 pengő 53 fillért 
lopott. Amikor vitéz dr. Hárs László, 
az ügyet tárgyaló törvényszéki egyes-
biró azt kérdezte tőle, hogy ellopta-e a 
pénzt, azt felelte: »Ha hiányzott, nyil-
ván elloptam*. Vallomása alapján vi-
téz dr. Hárs László 6 hónapi börtön-
re és 3 évi hivatalvesztésre itétte. A 
vádlott az ítéletben megnyugodott, igy 
az jogerős. 

Férfi és nöi k a b á t j á t és r t i h ó t l 
l egszebben f e s t i és t l s x t l t j e 

ke lme fes t ő 
ős veqytlsz-
Utó Oxem. 

Üzlet: Mérey-utca 6b. Telefon: 30-67. 
Üzem : Csaba-utca 46. 

R O Y A L 

MŰVÉSZET 
( = ) Barabás Márton kiállítása. Már-

kusfalvi Barabás Mártonnak, a szé-
kelyföldi tájak kiváló festőjének kiál-
lítása február 21-én, vasárnap délben 
12 órakor nyilik meg. A kiállítást dr. 
Ábrahám Ambrus egy. nyilv. r. tanár 
nyitja meg a városi muzeum kupola-
csarnokában, A kiállítás nyitva: feb-
ruár 21—március 4-ig délelőtt 9—1 é» 
délután 3—5-ig. 

S Z Í N H Á Z 

Minden külön 

lyett. 

értesítés he-

Részvét látogatások 

sét kérjük. 

mellözé-

özv. Arányt Vllmosné és 

László vigasztalhatatlan szomo-

rúsággal jelentik, hogv fia, il-

letve öccse 

A r á n y i I m r e 
az Angol-Mngyar Jutafonó- és 

Szövőgyár rt. tisztviselője 38 

éves korában, távol szeretteitől, 

meghalt. 

Áldott legyen emlékei 

A s z e g e d i s z í n h á z szo ino l t i 

v e n d é g j á t é k a 

A szegedi színház társulatának egy-
része a jövő héten néhánynapos ven-

, dégjátékra ismét Szolnokra látogat, A 
(szolnoki vendégjáték február 24-én, 
j szerdán kezdődik. Szolnokon a Mi as 
| igazság? cimü Pirandello-szinmüvet, a 
Christiant, a Kata-Kitty-Katinkát, as 

' Ártatlan vagyok-ot adja elő a szegedi 
társulat, ezenkívül az Uj MagyarSzia-
liáz művészei ott is eljátszák a Sze-
geden bemutatásra kerülő »ZSUZÍ.Ó« 
cimü Csado-ujdonságot, valamint a 
Tartuffe-öt 

Itt emiitjük, hogy a rnult héten or-
szágos visszhang mellett bemutatott 
Pirandcllo-darab iránt továbbra «» 
nagy érdeklődés mutatkozik Szegeden. 
£ z igazgatóság több felszólítást ka-

| pott a közönség köréből, hogy a Mi az 
! igazságV-ot tűzze ismét müsorra. 

Amint értesülünk, a szolnoki vendégjá-
ték után ismét játszani fogják az ér-
dekes újdonságot Szegeden. 

—flOo— -» 

A színházi iroda közleményei 
H E T I M Ű S O R : 

Szombaton este: Déryné (Bérlet-

szünet). 
Vasárnap délután: Mágnás Miska. 
Vasárnap este: Déryné. 

—oQo— 

Ma, szombat este ismét a nagysi-
kerű 'Déryné* kerül szinre, melynek 
eddigi előadásait a közönség lelkes és 
elismerő tapsa kisérie végig A mai és 
kővetkező előadásokon továbbra is 
fellép Zimonyi Mária, az Uj Magyar 
Színház kitűnő primadonnája. 

Vasárnap délután-. Mágnás Miska, 
közkívánatra. Jegyekről ajánlatos elő-
re gondoskodni. 

Kedden este munkáselőadásban: Ka-
ta-Kitty-Katinka, a nagysikerű ope-
rett a bemutató szereposztásában. Je-
gyek a pénztárnál. 

Szerdától az Uj Magyar Színház tár-
sulatanak vendégjátéka. Jegyelőjegy-
zést elfogad a pénztár. 


