
Eteiyeget, gyűjtemény! 
mindenkinél magasabb érőn VESZEK. 

BéTy • g k er • • k e <1 * e, fogadaimi 

templommal szemben. Iskola-utca ált. 

— Barabás Márton festőművész ki-
állítása a városi muzeum kupolacsar-
nokában február 21-ttíl március 4-tg, 
délelőtt 9—1, délután 3-5. 

— Légoltalmi kihágások. Légoltal-
mi kihágások miatt szombaton a rend-
őrség a következő ítéleteket hozta: 
Uelib Sándort 50 pengő vagy 5 nap, 
Póka Jánost 20 pengő vagy 4 nap, 
Kneffel Sándort 25 pengő vagy 2 nap, 
Betteki Imrét 25 pengő vagy 5 nap, Fux 
Antalt 30 pengő vagy 5 nap, Berta De-
zsönét 10 pengő vagy 2 nap, özv. Dobő 
imrénét 30 pengő vagy 3 nap, Bures 
Józsefet 40 pengő vagy 4 nap, Fekete 
Istvánt 10 pengő vagy 2 nap, dr. Kósa 
Gáspárnét 20 pengő vagy 2 nap, Lu-
kács Lukácsot 30 pengő vagy 3 nap 
és Varga ülést 10 pengő vagy 1 nap-
ra Ítélték. 

firtreités. A Szakszervezeti Bi-
zottság közli, hogy ma, vasárnap 
délután fél 5 órai kezdettel a Mun-
kásotthonban (Hétvezér-u. 9.) műso-
ros délutánt rendez igen gazdag és 
szép műsorral. Belépődíj személyen-
kint 60 fillér. 

— A kereskedelmi iskolai tanulók 
foglalkoztatása. A szegedi kereskedel-
mi és iparkamara felhívja a vállalatok 
figyelmét arra, bogy a kereskedelem-
éi közlekedésügyi miniszter közbenjá-
rására a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter felhivást intézett valamennyi 
tankerületi főigazgatósághoz, miszerint 
igyekezzenek módot találni arra, hogy 
különösen a folyó évben a kereskedel-
mi középiskolai tanulók a nyári szün-
időt vagy annak egy részét kereske-
delmi vállalatokban vagy ipari üze-
mekben töltsék el. Ennek a rendelke-
zésnek az a legfőbb célja, bogy ilyen 
módon a tanulók gyakorlati ismere-
teiket bővítsék és a kereskedelmi, il-
letőleg általában a gazdasági élettel 
minél szorosabb kapcsolatba kerülve, 
iskolai tanulmányaik folytatásánál a 
gyakorlati élet tapasztalataival meg-
erősödve folytathassák elméleti isme-
reteik megszerzését. Kétségtelen az is, 
hogy tsz az ifjúság különösen a jelen-
legi időkben nem töltheti el hasznos 
tevékenység nélkül az iskolai év szü-
netének napjait Ennek a jelen és jőVő 
szempontjából nagy fontosságú kér-
désnek megoldása a tanulóifjúságon 
kívül a kereskedelmi és iparvállalatok 
támogatását is kivánja és ezért fordul 
a kamara kérelemmel a kamarai kerü-
let minden olyan munkaadójához, aki 
az iskolaév szünetében kereskedelmi 
középiskolai tanulókat haszDosan tud 
foglalkoztatni, hogy ezirányu értesité-
süket vagy közvetlenül valamelyik ke-
reskedelmi középiskola igazgatóságá-
hoz vagy pedig kamaránkhoz megadni 
szíveskedjenek. 

Mélységes fájdalomtól porig 
sújtva jelentjük, hogy az imá-
dott férj, a legjobb, legdrágább 
gyermek, testvér, vő, rokon, 

ur. Kemény Laszlú (síuán 
ügyvéd 

36 éves korában 1942 november 
12-én meghalt. Gyászolják: fele-
sége. özv. dr. Kemény László 
lstvánné sz. Gerle Dóra, szülei: 
Kemény Zsigmond és neje. 
Huga Magda. Imádott unoka-
öccse: András. Apósa, anyósa, 
sógorai, sógornője. Nagyanyja, 
nagynénjei, nagybátyjai, kiter-
jedt rokonsága és barátai. 

Drágánk, Mindenünket vesztet-
ük el benned, szivünk vérzik, si-
ratunk, mig élünk. Imádkozunk 
éretted, hogy fáradt, meggyötört 
tested és lelked nyugalmat ta-
láljon. Lacikink, Isten veled! 
Bízunk a találkozásban! 362 
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— Valótlan hir terjesztése miatt 8 H 
napj fogház. Schvarcz József 65 éves 
Báró Jósika-utca 30. szám alatti la-
kos kétrendbeli valótlan hir terjesz-
tése miatt került szombaton a tör-
vényszék Molnár-tanácsa elé. Schvaftz 
1942 májusában a Kálvária-utcán is-
meretlenek előtt valótlan kijelentéseket 
tett az ország gazdasági helyzetéről. 
Ugyanez év junius 10-én lakásának ud-
varán Steier lstvánné és özv. Tóth 
Imréné előtt a közellátási helyzetről 
mondott valótlanságokat. Az első eset-
ben bizonyítékok hiányában a vádat 
elejtették vele szemben. A másik vád 
azonban beigazolódott. A Molnár-ta-
nács valótlan bír terjesztésének vét-
ségében bűnösnek mondotta ki Schvar-
ezot és 8 napi fogházra ítélte. A vád-
lott az ítéletben megnyugodott, így az 
jogerőre emelkedett. 

— Elütött a kisvonat egy 40 év kö-
rüli férfit. Pénteken este 9 óra tájban 
a Ruzsajárás és Honvéderdő közötti 
vasúti megállónál a kisvasút elütött 
egy 40 év körüli férfit. A mentők fej-
sérüléssel hozták be a szerencsétlen 
embert Szegedre, de mielőtt kórházba 
szállíthatták volna, meghalt. Magyar 
Károly rendőrfőfelúgyelő ment ki a 
helyszínre az ügyet kivizsgálni, de nem 
sikerült a személyazonosságot megál-
lapítani. 

— Nem tudta mi a mák ára le-
tartóztatták. Sárai Sándorné sándor-
falvi lakos szombaton a Tisza Lajos-
köruti piacon a mák literjét a maxi-
mális 1 pengő 95 fillér helyett 5 pen-
gőért árulta. Amikor a rendőrség el-
fogta, azzal védekezett, hogy nem tud-

f ta, mennyi a mák literje. Áttették az 
ügyészségre, ahol előzetes letartózta-
tásban van. , 

— Letartóztattak egv tejdrágitot. 
Zombori József 23 éves domaszékf 
gazda a városi gőzfürdő személyzeté-
nek tejet szállított. A tejet, amely va-
lamelyest le volt fölözve, 60 fillérért 
adta. A rendőrség szombaton letartóz-
tatta és ügyét áttette az ügyészségre. 
Zombori most az ügyészség letartóz-
tatásában van. 

— Makóról hozták A fekete-szap-
pant Visnyei István 51 éves és Vis-
nyei Anna somogyitelepi lakosok gyé-
kénytáskában körülbelül 20—20 kiló 
háziszappant szállítottak Makóról Sze-
gedre. A rendőrség az állomáson el-
fogta őket. Visnyei István és Anna 
bevallották, hogy Makón vették a szap-
pant 6 pengőért és amikor ők lemér-
ték, 43 kiló volt. Előadta Visnyei Ist-
ván, hogy 4 gyermeke van, akik közül 
két leánya áldott állapotban van. A 
rendőrség ügyüket áttette az ügyész-
ségre. ahol előzetes letartóztatásban 
vannak. 

A R M O N I A. 

Csütörtökön 

TISZA F É L 7 
E D H U N D R O S L E R 
C H O P I N - E S T 

Z E N E 
Mengelberg b e t e g s é g e miatt 

hétfőre halasztották 
a f i lharmonikus hangversenyt 

Wil lem Mengelberg, a vi lághírű 

holland dirigens Romániából jövet 

pénteken Szegedre érkezett Men-

gelberg a fáradságos ut ellenére 

nyomban próbálni kezdett a szege-

di filharmonikusokkal a vasárnap 

délelőtti hangversenyre, a szombati 

próbán azonban már nem tudott 

megjelenni, mert rosszul érezte ma-

gát. Dr. Rusznyák István egyetemi 

tanár, a belgyógyászati kl inika 

igazgatója megvizsgálta az ősz 

mestert és megállapította, hogy 

influenzás. Betegsége nem súlyos, 

de lázas állapota miatt nem diri-

gálhat, ezért a ma délelőtti hang-

verseny későbbi időpontra marad. 

Remélik, hogy Mengelberg pár na-

városi rendfőnök elnöksége alatt 

^ l i n den t a honvédekért" jelszóval 

a honvédcsaládok javára rendez' 

meg a hangversonyt a színházban 

esti fél 7 órakor. 

—oQo— 

( = ) Giovanni Breviario világhíré 
olasz tenorista hangversenye március 
»-én a Városi Színházban. A hadbavo-
nnltak hozzátartozói javára rendezi a 
Felsővárosi Ifjúsági Egyesület 

S Z Í N H Á Z 
A színházt iroda közíeményat 

H E T I M Ű S O R : 
Vasárnap délután: Mágnás Miska. 

(Mérsékelt hely árak). 
.Vasárnap este: Déryné (Zimonyi 

Márta felléptével). 
Hétfőn este: Déryné (ZimonyiMár-

ta felléptével). 

Kedd este: Kata, Kitty, Katiuka 

(Munkáselőadás). 
Szerda este: Zsuzsó (Az Uj Magyar pon belül egészséges lesz és akkori — - — .... , . , . - . . 

lik a közonseggel. Csütörtök délután: Mágnás Miska 

A nagy karmestert persze nagyon 
bántja, hogy betegsége miatt va-

sárnapra hirdetett koncertje né-

hány napi halasztást szenved. 

Amint kijelentette környezetének, 

azt a lelkes érdeklődést, mely irán-

ta Szegeden megnyilvánul, igyek-

szik egy emlékezetes szépségű kon-

certtel meghálálni. A mester álla-

pota iránt érdeklődtünk szombaton 

az esti órákban és azt az örvende-

tes felvilágosítást kaptuk, hogy na-

gyabb bajról hála Istennek nincs 

szó és minden remény megvan rá, 

hogy néhény napon belül elvezé-

nyelheti óriási érdeklődéssel várt 

szegedi hangversenyét. 

Késő éjjeli órákban 'arról értesü-

lünk, hogy Mengelberg jobban van 

és a hangversenyt hétfőn este fél 

7-kor megtartják a színházban. 

—oO°— 

G i o v a n n i Previário hang-

(Katonaelőadás). 
Csütörtök este: Zsuzsó (A-bérlet). 
Péntek este: Zsuzsó (Bérletszünet, 

A tisztviselőbérlők helyeit napiároa 
csütörtök délig tartja fenn a pénztár). 

Szombat délután 5 órakor: Kiván-
sághangverseny. 

Vasárnap délután: Zsuzsó (Fek-
einelt helyárak). 

Vasárnap este: Zsuzsó (Bérlelszi* 

net). 
Hétfő este: Tartuffe (Az Uj Magyar 

Színház együttesének vendégjátéka. H. 
bemutatóbérlet. Felemelt helyárak). 

Kedd este: Tartuffe (A. és klassfo 
kus bérlet). 

—oOo— 
Ma, vasárnap délután kőzkiváJJati* 

ismét a kirobbanó sikert aratott Mág-
nás Miska kerül szinre mérsékelt 
helyárakkal. Jegyekről a rendkívüli 
érdeklődés miatt ajánlatos előre gon-
doskodni. 

Ma este és holnap este Zimonyi 
Márta, az Uj Magyar Színház prima-
donnájának felléptével a romantikus 

Budapesti ártéktözsilczárlat. Barát-
ságos alaphangulat mellett, egyenet-
len irányzattal nyitott a hétvégi tőzs-
de. A vezető nehézipari értékek közül 
a Kőszén, Bauxit, Salgó, Rima, Ma-
gyar Cukor részvényekben továbbra is 
a kereslet volt erős. A Fegyver. Ganz, 
Trust, Urikány részvényekben és az 
egyes kisebb ipari értékekben a tőzs-
deidő folyamán a kinálat megélénkült 
és e részvények árfolyama erős inga-
dozás után visszaesett. A tőzsde egye-
netlen irányzattal zárult. Magyar Bank 
96.—, Hitelbank 133.5, Magyar Nem-
zeti Bank 432.—, Pesti Magyar Ker. 
Bank 239.5, Pesti Hazai Első Tak. 
Egyesület 168.75, Magyar Kender-, Len-
és Jutaipar Rt. 72.5, Szegedi kenderfo-
nó és Szikra —.—. 

Zürichi devizazárlat, Páris 4 50, 
London 17 35. Newyork 431.—, Brüsz-
szel 69.25. Milánó 22.66 fél, Amszterdam 
229.37 fél 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 torménvtüzsdeén cse-
kély forgalom mellett az árak réllo-
zatlanok. 

i i e ! . . . . , | inesciü, igen mulatságos Déryné cimü 
versenye a felsővárosi i f iusag j o p 0 r e

J
t t szercpei a színház műsorán, 

„Mindent a honvédekért" ! kitűnő szereposztás, káprázatos kiál-
a k c i ó j a j a v á r a 

Rendkívül érdekes hangversenyt 

készit elő a Szegedi Felsővárosi 

I f júsági Egyesület vezetősége. Dr. 

Dreyer József, az Orion bőrgyár 

igazgatója, aki az 1938. évi szabad-

téri játékok óta jó barátságban van 

Giovanni Breviarioval, a játékok 

kiváló olasz tenoristájával és ál-

landó levelezésben áll vele. Nemré-

gen levelet kapott a tenoristától, 

aki azt irta barátjának, hogy szi-

iitás. 
Kedden este munkáselöadásbau: 

Kata, Kitty, Katinka. Kevés jegy a 
pénztárnál. 

Szerdától a budapesti Uj Magyar 
Szinház kitűnő erőkből álló együttese 
szerepel a szegedi színpadon. Az együt-
tes tagjai: Perényi László, Pelsöczy 
Irén és Árpád Margit, akiket a ma-
gyar filmekről már jól ismer a sze-
gedi közönség, továbbá Harsónyi Re-
zső, Halassy Mariska, Hidvéghy Valé-
ria, Bán Ibolya. Szerdától vasárnap 
estig bezárólag szombat kivételével 

vesen énekelne Magyarországon Csadó Pál eredeti vígjátéka, a Zsuzsó, 

háborús jótékony célra. Dreyer [ h é l í ön és kedden Moliére klasszikus 

igazgató kapva kapott a vi lághírű vígjátéka, a Tartuffe kerül előadásra. 
énekes aiánlkozás'án é« me°-hivtn A / s a z s o s z c r d a l előadása I. és II. bc-eneues ajanlkozasan és meghívta m u t a t ó b 6 r j e t b e i ) csütörtöki előadás 
ot szegedi vendégszereplésre. A j A . b é r l e l b e n A T a r t u f í e hétfői 
hangverseny elokeszitese már r e- : e l ö a d á s a c s a k u b e m u t a t ó bérletben, 
gen folyik, ugyanis nehézségekbe. a keddi előadás A- és klasszikus bér-
ütközött az énekes kiutazási enge- • létben megy. A tisztviselőbérlők a Zsu-
délyének megszerzése. Most már zsó pénteki előadására fenntartott he-
azonban ez* is elintéződött ós l e m m i ! lyeiket csütörtök délig napiáron, te-
akadálya nincs a hangverseny ' h á t körülbelül 40 százalékos kedvez-

megtartásának. A hangversenyt 

március 9-én rendezir meg a Sze-

gedi Felsővárosi I f júsági Egyesü-

let, amelynek tagjai nemcsak spor-

tolással foglalkoznak, hanem élénk 

és hasznos társadalmi munkát is 

végeznek P. Merényi Vince felső-

ménnyel válthatják meg. A Tartufie 
hétfői előadására az I. bemutatóbér-
lők, keddi előadására a tisztviselőbér-
lők napiáron válthatnak jegyet bérlet-
kártyáik fenntartása mellett. 

A budapesti együttes vendégjátékaí-
ra jegyek fölemelt helyárak mellett 
elővételben már válthatók. 


