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— A ssegedi Dolgozó Leányszerve 
íretek Szent József-ünnepe a Tiszában. 
A Dolgozó 1-cányok Egyesületének 
iszegedi szervezetei az idén is megren-
dezik hagyományos Szent József-ün-
nepüket. A Dolgozo Leányok Szeut Jó-
zsefnek, a békés alkotó munka és a 
csendes családi tűzhely védőszentje 
nek liódolnnk, bogy ezzel is kifejezzék, 
hogy az uj magyar fiatal munkásság 
eszmények jegyében és szellemi fegy-
verekkel vívja meg harcát nz őt meg-
illető qrvényesülésért. Az idei ünne-
pet — (teklnteltel a szervezetek műkö-
désének tízéves fordulójára — ünnepi 
keretek között a Tisza-szálloda nagy-
termében rendezik, március 28-án, va-
sárnap este 6 órakor. Az ünnepi be-
szédet • Mihalovics Zsigmond pápai 
pre'átus, felsőházi tag, az Actio Ca-
tholiea országos Igazgatója mondja s 
a műsoron a Dolgozó Leány szer veze-
tek népi játékain és szavalatain kívül 
Kertész Lajos, a magyar rádió nép-
szerű énekese, Bittó János, a közked-
velt dalénekes, Márki Júlia és Kovács 
MÜria ismert- nevű szegedi énekesnők, 
továbbá az ujszegedi tanítóképző ki-
tűnő énekkara szerepelnek, Kapossy 
Gyuln püspöki tanácsos, egyházzenei 
szakfclügvelő vezénylése alatt A zá 
wóbeszédet dr. Halász Pál kanonok, 
esperesplébános mondja. Jegyek kor-
látolt szómban még kaphatók a Ka-
tolikus Házban, bent az udvaron, az 
egyházközségi irodában délelőtt 9— 
S2 óráig. 

— Letartóztatott árdrágító. Kónya 
Ferencné Fogas Rozáliát, aki a Ró-
fcusi-feketeföldek 42. szám alatt lakik, 
• rendőrség árdrágító visszaélés vét-
ségéért őrizetbe vette, mert bebizonyo-
sodott, hogy a tojás darabját a 21 fil-
iléres maximális át helyett 22 32 40 
és 45 fillérért árusította. Kihallgatása 
Után Kónyánét átkísérték az ügyész-
ségre, ahol letartóztatták. 

lljból von elsőrendű tápsüte-
'»rnr. Cukrászat, Dugonics-tér 11. 

_ A Légoltalmi Liga szegedi cso-
Morfja március 28-án délelőtt 11 óra-
ícor a városháza közgyűlési termében 
tartja évi rendes közgyűlését, amely-
re a Légoltalmi Liga szegedi csoport-
jának tagjait és az érdeklődőket tisz-
telttel meghívja és a tárgysorozat 
fontosságára tekintettel minél nagyobb 
számban való megjelenést kéri. 

_ Elitélt árdrágítók, ördógh Tmre 
00 éves sütőtanoncot, aki Rozsnyai 
Nándor sütőmestcrnél volt alkalmaz-
óra, azzal vádolta az ügyészség, hogy 
1 kiló kenyeret 2 pengőért adott el és 
kenyér-, valamint a lisztjegyeket 12 
pengőért kínálta eladásra. Szerdán 
került dr. Újvári István törvényszéki 
egyesbiró elé, ahol mindent beismert. 
.Dr. Újvári István nzsorabiró megál-
lapítva bűnösségét, árdrágitö vissza-
élés vétsége miatt jogerősen 1 hónapi 
fogházra ítélte. Molnár József 45 
éves tápéi földműves árdrágitó vissza-
élés vétsége miatt került szerdán dr. 
JJjvári István uzsorabiró elé. Molnár 
a mult év karácsonya előtti napokban 
a tej literjét jóval a maximális áron 
felül, 70 fillérért árusította. Cselekmé-
nyének elkövetését tagadta, a tanuk 
vallomása alapján azonban dr. Újvári 
István uzsorabiró 1 hónapi fogházra 
ítélte. Molnár a táblához fellebbezett 
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Gémes István és neje szül. 

Tshockel Lili a legmélyebb fáj-
dalommal tudatják, hogy egyet-
len kisgyermekük: 

Gémes Gvurika 
folyó hó 21-én öt és félhónapos 
korában pillanatnyi szenvedés 
u án megszűnt élni. Temetése 
23-án délelőtt 10 órakor voll Ko-
lozsváron, a bázsongárdi ró-
mai katolikus sirkrrlhen. 

Isten angyalkán, imádkozz 

érettünk 1 

Kolozsvár, 1948 máreins 22 

A gyászoló szőlők. 

— Vőlegények Iskolája. Holnap, 
pénteken este fél 8 órakor a jezsuita 
atyák temploma melletti nagyterem-
ben folytatódik a Vőlegények Iskolá-
ja, amelven ezalkalommal Lázár Lász-
ló gimnáziumi tanár »A keresztény há 
zasság és az állam? cimmel tart elő-
adást Utána n problémák megvitatá-
sa kerül sorra. Az érdekesnek Ígér-
kező előadásra és vilára vendégeket 
szivesen látnak. Belépődij nincs. 

_ Szabadegyetemi előadás. A Hor-
thy Miklós-tudományegyetem Bará'ai 
Egyesülete a csütörtöki ünnepre való 
tekintettel holnap, pénteken délután ő 
órakor tartja a központi envetem au-
lájában (Dugonics-tér 13., TT.) szabad-
egvetrmt előadását. Dr. Fettich Nán-
dor budapesti muzeuml igazgató-őr 
ad elő >Magvar stílus a képzőmövé-
sz°the>n? flimmel. Előadását vetitet' 
képekkel illusztrálja. Üléselnök dr. 
Ranner János egyetemi tanár. Belépés 
díjtalan. 

— Kétévi fegyházra ítéltek egy ro-
vnttmultu napszámost. Dávid István 29 
éves hódmezővásárhelyi napszámos 
Domoki Irén és Gy. Molnár Pálnétol, 
akiknél Időnkint napszámos munkát 
vállalt, aranyláncokat, arany karkötő 
órát és több fehérneműt lopott. Szer-
dán volt ügyében a főtárgyalás, ahol 
dr. Kozma Endre törvényszéki egyes-
biró bűnösségét megállapítva, jogerő-
sen 2 évi és 1 hónapi fegyházra ítélte 

rovottmul'u napszámost. 

_ Meglopta eaját testvérét. Pauli 
Péter 31 éves szegedi asztalossegéd 
fétlestvérétől, aki szintén asztalos, 
két rend ruhát, asztalosszerszámokat 
körzőt lopott. Szerdán tárgyalta ügyét 
dr. Kozma Endre törvényszéki egyes-
biró. A bíróság megállapította Paul! 
bűnösségét és lopás büntette miatt 
ogerősen 8 hónapi börtönre i'élte. 

— Szeged város zálogkölcsön inté-
zete értesiti a nagyérdemű közönsé-
get, hogy az 1270—943. M. B. sz. uj 
aranyrendelet az ékszerek zálogha he-
lyezésére és kiváltására nézve sem-
miféle korlátozásokat nem tartalmaz, 
tehát bárki bármikor zálogba helyez-! 
heti és kiválthatja arany és ezüst tár-
gyait. Igazgatóság. 

Adomány a Vöröskereszt Javára. 
Majoros János Peőlfi Sándor-sugárut 
37. szám alatti vendéglőjében egy tár-
saság tagjai rögtönzött gyűjtést ren-
deztek a Vöröskereszt javára, ösz-
szesen 10 pengő gyűlt össze, amit az 
asztaltársaság eljuttatott illetékes he-
lyére. 

— Visszaeső kerékpártolvaj jogerős 
büntetése: 1 évi börtön. Miklós Sán-
dor 37 éves szegedi cipészsegéd január 
7-én Farkas Károly szegedi lakos Ká-
dár-utca 7. szám alatt hagyott kerék-
párját ellopta, majd félreeső helyre 
vitte, ahol a gumikat leszedte. A gu-
mijaitól megfosztott kerékpárt ezután 
visszavitte régi helvére. Miklós ke. 
ékpárlopás miatt már kétizben ült és 

ezt a cselekményét is közvetlenül bün-
tetésének kitöltése után vitte véghez. 
Rovott múltjára való tekintettel a 
a törvényszék Ungvárv-tanácsa, amely 
ügyében szerdán tartolta a főtárgya-
lás!, jogerősen 1 évi börtönre Ítélte. 

Olvasás közben 
Nagy bivatásu, rendkívül képzett 

ember volt, tele ambícióval Kialaku-
lásában gonosz kezek akadályozták 
meg, korán le kellett törnie, mert 
több volt másoknál. Nagyon szeret 
tem,. sok lángolását, mondását felje-
gyeztem. 

Élni csak ugy érdemes, mondta, 
ha az ember kiemelkedik alkotásai-
vaj a sorból. A középszerűség nem 
ér a tudományban semmit, épp olyan 
veszedelmes ott, mint a művészetben, 
sőt sokszor veszedelmesebb, mert ha-
ladó munka helyett csak ügyeskedik, 
összeköttetéseket teremt, azok segít-
ségéve) fogja ej a helyet az alkotok 
elől. Lépéssel sem viszi előre a szak-
mát, amelybe bclekullancsoskodoit, 
ugyanakkor elkeserít és visszavonu-
lásra kényszerít nagyon érdekes szc-
niérmeteseket. 

— A jó középütt _ vetettem elle-
ne, szinte hogy csak mondjak vala-
mit. A középút mindig biztos. 

— Igen, a szpisznek, de nem a 
művésznek. Ugy vedd, hogy az egész 
pálya meredek hegy. Aki Isten segít-
ségével és a maga erejével a tetejére 
érkezik, megtisztul minden földi sa-
laktól, mérhetetlen dimenziókat lát és 
sziv magába, megtalálja a legritkább 
virágokat. A másik lenn marad a 
völgyben, ahol váltakozik a hinies rét 
a mocsárral, a hétköznapi lábnyomok-
kal. Igénytelen lélek jól érzi itt ma-
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Budapesti értéktözsdezárlat. Ese-
ménytelen volt a szerdai értéktőzsde. 
Alig módosuló értékelés mellett az 
üzleti forgalom szük keretek között 
mozgott és némi érdeklődés csak a 
kedvező árfolyamok kialakulása kö-
rül mutatkozott. Zárlatig az árak alig 
változtak. Magyar Bank 92—, Hitel-
bank 126.—. Nemzett Bank 239.5, Pesti 

Hazai 168 75. Magyar Kender , 
Szeged kenderfonó —.—, Szikra 513.5. 

Zürichi d*vizn zárlat, páris 4.—, 
London 17 32.5. Newvork 431.—. 3rüse-
szel 69.25. Milánó 22.66 fél, Am-
szterdam 229.375, Berlin 172.55, Szófia 
5.27, Bukarest 2.37 fél, Madrid 39.75. 

A Magyar Nemzeti Iliink hivata|o» 
valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.45— 
11 75, IIra 17.40—17.90, svájci frank 
<6.60—80 60, svéd kor. 71 70—82.70. 

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

Közellátási közlemények 
A mosószappan, pipereszappan éa 

boiotvaszappan arát a közellátásügyi 
minisz er ur újra szabályozta. 

1. a) Mosószappanarak: nagykeres-
kedők részére 100 kilónkint 19*.—, kis-

gát, ők adják a többséget, a tömeget, | kereskedők részére 100 kilonkint 200— 
az állam és a társadalom biztos hát-
védjeit. Aztán van a hegynek dereka 
is, kicirkalmazott utja, biztos iránya. 
Nem tartozik se fel, se le. Az elsőt 
legfeljebb irigyli, mert nem érheti el. 
A völgyet lenézi, a* kevés neki. De 
rajta keresztül bonyolódik le az élet, 
a forgalom, erre halad minden sab-
lon-kocsi. Eh, vagy a csúcshoz tar-
tozzék az ember, vagy a szelid bájjal 
ellapositó völgyhöz. A középúton 
csak az terem meg, amit otthagynak 
az arra való lovak. 

(_b.) 

* t-óo®— 

Janik-vendéglőben ma flekken 
és vargabéles. 

Árdrágításért megbüntették a 
vevőt ég az eladót is. A szabadkai 
uzsorabiróság Topolyán működő 
egyesbirája február 15-én tárgyalta 
Szabó Ferenc 20 éves topolyai szabo-
segéd és Juhász Antal 38 éves topolyai 
földműves árdrágitási ügyét. Szabó Fe-
rencet az ügyészség árdrágitó vissza-
éléssel vádolta, mert az elmúlt eszten-
dő októberében Topolyán Juhász An-
taltól 128 kilós bízott sertést kilóu-
kint 2 pengő 26 fillérért vásárolt meg. 
Szabót mint vevőt, Juhászt miDt el-
adót árdrágitó visszaélés vé-ségében 
mondotta ki a törvényszék bűnösnek 
és ezért Szabót 2 hónapi fogházra és 2 
évi hivatalvesztésre, Juhászt pedig 1 
hónapi fogházra és 2 évi hivatalvesz-
tésre i'élte. Fellebbezés folytán a sze-
gedi ítélőtábla Curry-tanácsa szerdán 
tárgyalta az ügyet és az elsőfokú bí-
róság Ítéletét helybenhagyta. 

özv. Lauber Józsefné sz. Szilber Júlia, mint feleség, özv. Simor 
FerencDé sz. l-auher Klára, mint leánya és Simor Ferenc és Klára, 
mint unokái fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy a legjobb 
férj, apa és nagyapa 

ny, 
L a u 

népiskola-igazgató, 
b e e f r J ó z s 

Nemzetvédelmi Kereszt és több mé« kitün-
tetés tulajdonosa 

hoszas szenvedés és a halotti szentség felvétele után munkás életé-
nek 68, bo'dog házaságának 38-ik éveben nemes lelkét visszaadta 
Teremtőjének. Drága halottunkat folyó hó 25-é.n d u. 3 órakor fog-
juk a felsővárosi Dugonics-temető halottas házában a róm. kat egy-
ház szertartásai szerin: beszenteltetni és ugvanabban a temetőben 
örök nyugalomra helyezni. Az engesztelő szer.t miseáldozatot a meg-
boldogult lelkiüdvéért f. hó 26-án reggel 8 órakor a Jézustársasági 
atyák helybeli templomában fogjuk bemutatni. 

Szeged, 1943. március 23. — Áldás és béke lengjen drága porai 
felett! — Szeretett elhunytunkat gyászolják még testvérei, rokonai 
és najo^zámu barátja. Lakás: Korona-u. 25. 
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pengő. A nagy- es kiskereskedői arak 
a helyben történő eladásnai a vevő 
üzlethelyiségebe, mas helyiségbe tör 
ténő eladásánál pedig a vevő üzleté-
nek vasutallomására szállítva kész-
pénzfizetés mellett, engedmény nélkül 
értendők. A forgalmi adóváltság az 
árakhoz hozzászámítható. 

b) Az egységes mosószappsn leg-
magasabb fogyasztói ára az ország 
egész területén 

10 dkg gyártási sulyu darabokban X 

fillér, 
20 dkg gyártási sulyu darabokban 

52 fillér. 

2 a) Pipereszappanárak: gyári 
nagykereskedők részére 100 kilonkint 
147.—, kiskereskedőnek történő eladás 
esetén a beszerzési árboz (477 — -fc 
forgalmi adóváltság; 8 százalék brut-
ó hasznot számithat. 

b) 10 dkg-os gyártási sulyu, illat-
vagy gyógyhatású anyagokat tartalma-
zó, papírba csomagolt egységes pipe-
reszappan legmagasabb fogyasztói ára 
az ország egész területen darabonkint 
72 fillér. 

c) iliat, vagy gyógyhatású anyagok 
bozzá'étcle Délkül előállított pipere-
szappan eladási ára a mosószappan 
arával egyezik. 

3. Borotvaszappanárak: Rudborot-
vaszappan papirba csomagolva: 

a) nagykereskedők részére íbO ki-
lónkint 870 , 

l>) kiskereskedők részére 100 kilon-
kint 940.—, 

k oak a borotvaszappan darabonkint 
papirba csomagolva: 

a) nagykereskedők részére 100 ki-
lónkint 515.—, 

b) kiskereskedők részére 100 kilón-
kint 555 pengő. 

Nagykereskedő kiskereskedőnek 
történő eladás esetén • beszerzési 
árakhoz legfeljebb 8 százalék bruttó 
hasznot számíthat. 

Borotva szappan legmagasabb fo-
gyasztói ára az ország egész terüle-
tén darabonkint 

60 gramos gyártása sulyu, papirba 
csomagolt rudborotvaszappan 84 fil-
lér, 

70 gramos gyártási sulyu, papirba 
csomagolt kockaborotvaszappan 58 fil-
lér. '. 

istentisztelet 
a zsinagógában péntek és vasár-
nap este fél 6 órakor. írásmagya-
rázat szombat délelőtt fél 11-kor. 
Köznapokon 29-étől, hétfőtől kezd-
ve reggel V7 ós este 7 érakor. 


