l)ELM AGY A R O R S 7 A G I
— Biagyar nótadélután a hadikórSZERDA,
1943. fpbmár 24,'házban. Az iparostanonciskolai
kór
házban ápolt sebesült hősök részére
jól sikerült magyar nótadélutánt rendezett vasárnap Kovács Mária, akinek
mély
átérzéssel előadott
szebbnél
szebb magyar nótáit Nővé Lajos ciganvzenekara kisérte finoman, szordinósan. A szép-szomoru magyar nótákon elérzékenyültek a sok szenvedést
Szeged, utmutató
kiáltott hős honvédek, de legott megA élnmosyi - könyvtárban és sz pezsdült ereikben a vér a pattogó
és indulók
ritmusára.
ecyetemi könyvtárban vasárnap és csárdások
ünnepnap kivételével
könyvtárszol- Gyógyír és balzsam volt a szivekre a
szívből, szivekhez szóló sok-sok dal,
gálat.
A városi muzeum egész évben melyek közül a legnagyobb sikert vitéz l'otlyondy Imrének >A távházasnyitva.
Szolgálatos gyógyszertárak. Ap*ó ság himnusza* cimü szerzeménye, ameJenő Kossuth Lajos-sugárut 59. Nyl- lyet könnybelábadt szemekkel ujrázla*sy A. bérlő dr. Kiss Lajosné Ró- tattak el a lelkes hallgatók. Nóvé Lavalóságos
mai-kőrut 22. Snlcó Péter béri. Ha- jos zenekara befejezésül
lász Klára Mátyás-tér 4, Trmesvnry • kivánsnghangversenvt* rögtönzött, kinek-kinek kedves nótáját a fülébe húzJózsef Klnnznl-tér 9.
va. A nótás délután egy szép és felejtA'árosi Szinház; Z s u z s ó .
hetetlen emlékkel gazdagította a seA mozik műsora: Belvárosi Mozi: besült hősök kórházi élményeinek soV i h a r o s é j s z a k a . Korzó Mozi: rát.
F é n y e k a z é j s z a k á b a n , Szé_ P. Borsi Engelbert előadás* a
chenyi Mozi: E m b e r e k a h a v a son.
Menyasszonyok Iskoláján. Néhány hetes szünet után hétfőn este 8 órakor
~oOo—
e l s ö t é t í t é s k e z d e t e e s t e került sor a Szegedi Katolikus Nővé8-kor. v é g e r e g g e l 5 ó r a k o r , dő Egvesület székházában a Menyaszszonvok Iskolája cimü előadássorozat
—oOn—
ujabb előadására. P. B o r s i
EngeT-

HIREK

— Felolvasó ülés a Dugonics-Társnságbun, A Dugonics-Társaság február 28-án, vasárnap délután 5 órai
kezdettel a városháza közgyűlési termében fololvaso ülést tart a kővetkező sorrenddel: Elnöki megnyitó. Halasy Nagy József r. tag: Herczeg Ferenc cletbölcsesége. (SÍ^kfoglaló.) Sík
Sándor alelnök: Költemények. KoltavKastner Jenő r. tag: »Coía di Rienzo,
a szent Dália rajongója* cirnen egy
fejezetet olvas fel sajtó alatt álló könyvéből. (Székfoglaló.)
— Sporonban élő emberről nem neveznek el utcát. Sopronból jelentik: A
város törvényhatósági bizottsága legutóbbi közgyűlésén dr. Kiss Jenő egyetemi tanár javaslatára
kimondotta,
hogV élő emberről és halálát kővető
20 esztendő, alatt senkiről sem nevez
el közteret vagy utcát.

bert ferences atva a vegyesházasságról tartott előadást. A kérdéssel kapcsolatban hangoztatta, hogy a lányok
a házasság előtt ne sziwel gondolkozzanak. hanem ésszel, amikor arról van
szó. hogy vegyesházasságot kössenek.
Mert — mondotta — későbbi házaséletükben látják be, hogy milyen nehéz
megérteni két idegen vallású embernek Pgvmást. Nagy erőre és feüyelemre van szükség mindkét részről, hogy
a másik előtt széni dolgokat ne szólja
meg,
cselekedeteit
ne kifogásolja.
Legegészségesebb.
ha
egyenrangú,
egwallásu emberek kötnek házasságot. Ha a szerelem és szeretet valakit
le is köt egy másik vallású iránt, még
nem biztosítja a boldogságot is. Hangoztatta azonban és példákkal bizonyította, hogy a vegyesházasság is lehet boldog, ha a boldogsághoz szükséges megértés és jóindulat mind a két
félben megvan a másik irányában. A
fiatal lcánvhnllgatóság nagy megilletődöttséggel és a példák hatása alatt,
komoly elhatározottsággal hallgatta a
mélyenszántó előadást.

Kálisótnennyiségek
biztosítása.
Budapestről jelentik: A Kálisó Behozatali Itt. tavaszi felhasználására már
nem tud kálisót szállítani. Azok a
— Elitéltek egy okmánybélvcghagazdaságok, amelyek az őszi vetéseknek szükséges kálisómennyiséget biz- misitö zugirászt. Stull Ferenc 28 éves
tosítani akarják, mér február hónap- városi szellemi szükségmunkás, jelenleg állásnélküli
szentesi
lakos okiban rendeljék meg a kálisót.
mánybélyeg kétrendbeli csalárd hasz— Vitéz Pintér József kormünylö- nálatának vétsége és kétrendbeli zugVandcSos előadása a Vőlegények lsko- irászat vétsége miatt került kedden a
Jkolájában A Vőlegények lskolajanak törvényszék Molnár-tanácsa elé. Stull
legközelebbi előadása február 25-én két használt okmánybélyeget ragaszeste fél 8 órakor lesz a jezsuita atyák tott fel két elvált asszony okmányai{temploma melletti nagyteremben. Ez* ra, akik a várakozási időn belül újra
alkalommal vitéz Pintér József kor- férjhez akartak menni. Stull az okjnányfőtanácsos, a legényegyletek or- mánybélyegeket fehér tempera festékszágos elnöke tart előadást. Érdeklő- kel átfestette ugv, hogv nem volt észdő ifjúságot szívesen látnak. Belépő- revehető. hogy azok már használva
díj nincs.
voltak. A törvényszék me.gállapította,
— A modern magyar Irodalom Is- hogy Stull nem volt jogosult az okirameretét is megkövetelik «z érettségizd tok kiállítására és hitelesítésére, igv
diáktól. A kultuszminiszter rendeletet nz okmánybélyeg kétrendbeli csalárd
meg
adott ki, amely szerint a gimnáziumi használatának vétsége mellett
megvádolta
érettségin a magyar nyelvbőt és iro- zngirászat vétségével is
dalomból
mindenkinek
két
kérdést nz ügyészség. A tanács a tanuk vallokell feltenni. Ezek egyike a magyar mása alapján bizonyítottnak látta a
irodalomban való tájékozottságra, a vádakat és összbüntetésül Stull Femásik pedig a magyar nyelv rendsze- rencet 21 napi fogházra Ítélte. Az Ítérének ismeretére, kell, hogy vonatkoz- let jogerős.
nék. Súlyt helyez a rendelet arra, hogy
a i érettségizőktől a magyar, irodalom
fejlődésével és a nyelvi ismeretek léínyegével összefüggő
tájékozottságot
kell megkívánni, különös figyelemmel
n jelölt olvasotlsagára
és irodalmi
műveltségére. Jártasságot kell mulatnia ii jelöltnek ezenkívül az irodalmi
müvek esztétikai éríékeJc.sében is.
— Mutatöhelv ek be/.árása
Prágában. Prágából jelentik: Lapjelentések
szerint az egyos ipari ágak háborús
korlátozásáról szóló rendelet alapján
(Prágában 170 bárt és mulatóhelyet
Elírtak lic azonnali hatállyal. A mulatóhelyek alkalmazottait a hadiszolgál a t b a állítottak.

Muhárszky
Andrasné és
gyermekei bánatos szívvel jelentik. hogy szeretett édesapjuk

Muhórszky András
életének 69-ik évébeu
22-én elhunyt.

február

Truietése 24-én szerdán d.
n. fél 4-kor lesz a Felsővárosi
Gyevi temetőből.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Zsilinszky Antal Londonban meghalt. Londonból jelentik:
Zsilinszky
Antal, a londoni Magyar Egyesület elnöke Londonban váratlanul
elhunyt.
Végrendeletében egész
vagyonát a
londoni Magyar Egyesületre hagyományozta. (MTI)
— Eliteltek három
határátlépőt.
Mosszurjak András és Obsuszta András tiltott határátlépés
vétségének
vadjával került kedden a törvényszék
Molnár-tanácsa elé. Mos-^urják, az,
elsőrendű vádlott már ötizbeu lépte át
a határt engedély nélkül. Utolsó határátlépése alkalmával
csatlakozott
hozzá Obsuszta.
A határt
január
29-én lépték át Csanádpalotánál. Innen Tótkomlósra mentek. Moszurják
azonban nem jött üres kézzel, hozott
magával lugkövet, 4 méter szövetet, 4
pakli pipadohányt és 520 pengő készpénzt. A pénzt lejről váltotta be magyar pénzre és bevallása szerint ruhát akart venni rajta, amit haza szeretett volna vinni. A biróság bűnösnek
mondotta ki őket tiltott határátlépés
vétségében és Moszurják Andrást 2 hónapi fogházra, Obsuszta Andrást pedig, aki csak egyrendbeli tiltott határátlépésben találták bűnösnek, 20 napi
fogházra ítélte a Molnár-tanács. A
büntetésből, mivel előzetes
letartóztatásban voltak, 20 napot beszámítottak és igy Obsuszlát nyomban szaba-,
don bocsájtották. Az Ítélet jogerős. —
Madarász István 20 éves fiatalember
tiltott határátlépés
vádjával
került
kedden a törvényszék Molnár-tanácsa
elé. Madarász január 22-én Gyálánál
lépte át a határt. A tanács megállapította bűnösségét és 8 napi fogházra
ítélte jogerősen. A büntetést a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek
számította.

Barabás Márton
festőművész
kiállítása

a mureumban ny tva d. e. 9—1 ő. u. 3—5-ig,

ZENE
( = ) Giovanui Breviaxio világhírű
olasz tenorista hangversenye március
9-én a Városi Színházban. A hadbnvoniiltak hozzátartozói javára rendezi a
Felsővárosi Hjusnei Egyesület.
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5.40: Üzen az otíhou
A Vöröskereszt bajtarsi
radioszulgalata. ti.40:
Ébresztő, torna. 7: finek,
közlewenyek, reggeii zene. 10: Hírek. 1 0 1 6 :
Weindinger Ede szalotizcnckuia. 11 lö:
Nemzetközi
vizjeizöszoigatat.
11 15:
liajos Magda zongorázik. 11.40: A Mlso pejkója. Souilay Károly elbeszélése.
1-elolvasas. 12: Harangszó.
Fohász.
Himnusz. 12.10: A RádiözencUar műsorából, 12.40: Hírek. 1.20: Idöjeizes,
vízállásjelentés. 1.30: Honvédeink üzennek. A Vöröskereszt bajtársi rádioszolgálata. 2: A Folyamerők fuvosze— Elfogták » gödöllői állatorvos nekara. Vezényel ifj. Fricsay Richárd.
másik gyilkosát is. Budapestről jelen- 2.30: Hirek. 3: Arfolyambirek, piaci
tik: A gödöllői csendőrök a budapesti árak, élelmiszerárak. 3.15: llorvalh
főkapitányság defektivjeinek segitsé Elemér cigányzenekara muzsikál. 3.55:
gével elfogták Bendly A. Ernő nvu-J Vizsgáznak a kertmunkások. Közvetigalmazott bánokszentavörgyi állator-Jtés Kistarcsáról. 4.20: liirek német, rovos másik gyilkosát is cgv fiatalkorú j mán és ruszin nyelven. 4.45: Idöjelsuhanc személyében, aki elfogatásakor jzés, hirek. 5: A tavaszi
labdarugótöredelmesen bevallotta, hogy tettes- J idény. Dr. Várnagy Elemér, a Magyar
lársa volt a szobainasnak. Kihallga-1 Labdarugó Szövetség dunántuli kerútásakor azt vallotta, hogy a szobaina* Hete elnökének előadása. 5.15: Buttola
követte el a gyilkosságot, ő csak jelen {Ede tánczenekara játszik. 5.40: A gyervolt, amikor társa barátságos poba-jmek és a vers. Irta Németh Lászlórazgatás után baltával leütötte az ál-j Felolvasás. 0: Ilonvédmüsor. 6.50: Hilatorvost. A fiatalember Gödöllőn la-1 rek. 7.05: A Magyar Katonai Iruk Kokott és a csendőrök akkor fogták el.{rónék finn magyar katonaestje. Közamikor egyhetes erdélyi situra után j remüködik vitéz szinai Szinay Béla
éppen hazatérőben volt. Kihallgatása ny. altábornagy, dr. Dálnoki V eress
után beszállították a pestvidéki ügyész- Julianna és vitéz Agpházv Kamill ny.
ségre, ahol szembesíteni fogják íetar ezredes. Finn költők és elbeszélők mütóztatolt társával.
veit előadja vitéz Garamszeghy-Géczy
— Rosszul lett az utnn és beletör Sándor, Simonffv Margti és gáborjáni
dnlt az árokba. Varga József 42 éves Szabó Klára. 7.50: Caruso tnka. Előföldmüves. aki Algvőn. a 34-es tanyán ( adás hanglemezekkel. 8.10: Muzsikáló
lakik, .« horgosi országúton rosszul: milleneumi album. Irta és ősszeállifett és belefordult az árokba. Ott ta-'totta Szathmáry Antal. Közreműködik
láltak rá a mentők, akik agyrázkódás-í Lnurisin Lajos. Orosz Vilma, Szilvással a" közkórházba szállították.
J sv Margik és Údvardy Tibor. Az ösz— Elítélték az orosházi csizmadiát j szekötd szöveget elmondja Ajiny Ana rossz kerítés miatt. A szegedi tábla • dor. A Rádiózenekart és az énekegyütCurry-tanácsa
kedden
tárgyalta | test vezényli Bertha István. 9.40: HiZ a t y k ó Lajos 76 éves orosházi csiz-,rck. 10.10: Farkas Jóska eigányzenemadia gondatlanságból okozott súlyos kara muzsikál a Bodó-kávéházból. 11:
testi sértési ügyét. A gyulai törvény- lánczene. 11.45: Ifirekszék első fokon 50 pengő pénzbüntetésBUDAPEST II
re Ítélte Zatykót azért, mert Orosházán a Huba-utca 24. szám alatt levő
7.05: Olasz nyelvoktatás. Tartja Galházának kerítését, melyet a mult taBonaventura 7.30: Rádiózenevaszi vizáradás erősen
megrongált. klerani
nem hozatta rendbe és a kerilés rá- a r - 8 2 0 : E S y Aranv-vers születése,
dőlt R a i k i Julianna szabónőre, aki l ? " k a László előadása. 8.40: Dr. Tasmedeneetörést és vesezuzódást szenve-i" á d v maRvnr nótákat zoneorázik.
dett. A törvényszék bűnösnek mon- ^mmm^mt^mmmm—mtmmm^mmmmmmm
dotta ki Zatykó Lajost, mert elmulasztotta a szükséges helyreállítási és
biztonsági
intézkedések
megtételéi.
Nem fogadta el a tábla mentségül a
vádlottnak azt a védekezését, hogy a
kőművesmestertől, akit a kerités kijaminden lajban, bokor, mavításával meg akart bizni. azt a megnyugtató szakvéleményt kapta, hogv a
gas és futó rózsa, fenyő,
kerités kidőlésétől nem kell
tartani.
DP nz sem mentesiti a birói felfogás
(uja, buxus k a p h a t ó és
szerint a vádlottat a büntetőjogi köe
l ő j e g y e z h e t ő .
vetkezmények alól. hogy a félig kidőlt kerítést egv szál vékony antenna-'
dróttal a gyümölcsfához kötötte. A
bíróság megítélése szerint
elégteleneknek bizonyultak a járókelők testi
faiskolájában.
Újszeged,
épségének biztosítására. A tábla
az
ítéletet helvbenhnavia.
,
Szöregi ut 42. Tel. 22-10.

Gyümölcsfa

oemeier Ferenc és Fiat

