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— R*iuJórsegcdfogilm«/ói kíneve-
arc. Budapestről jelentik: A belügy.ni-
nisztcr dr. Tbékcs László szegedi la-
kost reudörsegcdloguJaiuzóva kinevez-
tek. 

— Majdnem töd millió pengős ös»z-
ffii'giiinittt ért el tavaly a Hangya, A 
Hangya Szövetkezet Központ most 
tartott igazgatósági ülésén megállapí-
tották, hogy az iníézet 1942-ben ciö-
tcljesen fejlődött, belső erejét lénye-
gesen gyarapította cs a kisemberek 
erdekében végzett szövetkezeti mun-
kájú eredményességről tanúskodik. A 
mérleg megállapítása elölt az igazga-
tóság a szövetkezeti célok szemelőtt 
tartásával vásárlási visszatérítésié 
majdnem hárommillió pengőt fordí-
tott. Jóléti célokra, alapokra, haza-
fias. egyházi, kulturális és szociális 
célokra nvujtott adományok összege 
lóval meghaladta a négymillió pen-
gőt. Személyzeti költségekre 11 és fél-
milliót, munkabérekre 2 és félmilliót, 
adókra és illetékekre 2.392.399 pengőt 
fordított a szövetkezet. A tavalyi uz-
letév tiszta feleslege 1838.8<»S pengő 
vntt, Aa igazgatóság ezért azt java-
sol fa majd a közgyűlésnek, hogy az 
alapszabály szerint megengedet' leg-
magasabb 5 százalékos osztalékot fi-
rrcve n váltatat é? a mérlegben ki-
mutatott tartalékalapot 660090 rpngő-
rel gyarapítsák. Az intézet alaptőkéle 
az előző évi mérlegben kimutatót' 20 
millió pengővel szemben 24 millióra 
emelkedett. Tavaly a szövetkezet 
több. mint lő millió pengő hitelt fo-
Ivósitott gazdáknak, hogv nénzbez 
jussanak a kőzellátásrn lekötött hiz-
lalásokhoz és terménvbevásárlások-

hoz A Hangya knzpoüt forga'mn a 
fogyasztási i't*letaghnn 291 millió nen-
gö volt az értékesítési üzletágban 
pedig 157 millió \ központ összfor-
galma az 1911 évi 359 millió pfneő-
vei szemben 119 mttlióra nőtt. Ezek 
i hatalma* eredinénrek meggyőzően 
ibronyIHáV a szövetkezett hálózat 
erejét é« gazdasági jelentőségét, vala-
mint a szövetkezett tagoknak saiát 
árujveszerrő és értékesítő szervei iránt 
t«riiisjto!t bizalmát és hilsépét. 

Elitélték az ügyvédi kamara sző-
nsfgtolvaját. Ábrahám Lajos 42 éves 
jipcjtfdi asztalossegcd a mult év de-
r- isher 14-én az ügyvédi kamarában 
voir és onnan egy kókuszszönyeget 
ellopott. A szőnyeget rnég azna|> érté-
keltette. A feljelentés alapján elfog-
lak a l'olgár-utaában. Hétfőn került 
dr. Radnóti törvényszéki egyesbiró 
eb. aki lopás vétsége miatt jogerősen 
4 hónapi fogházra és 3 évi hivatalvesz-
(évre itélte a bünte'ett előéletű aszla-
Jóssegcdet. 

— Elitéltek egy budapesti rabló-
gyilkosság töltéséit. Budapestről je-
lentik: A budapesti büntetőtörvényszék 
héttőn délelőtt tárgyalta F l i e g l Jó-
zsef nv. MAV főtanácsos meggyilkoló 
vmak és kirablásának büuügyct. A 
vádirat szerint ifjji Varga István 19 
íves rádiószerelő és Jakab Tibor 19 
éves ssztalossegéd előzetes összebes/é-
iés után a mult év októberében Fliegl 
Iozsefet lakásán, megölték és kirabol-
lak. A vádlottak kihallgatása részben 
/art tárgyaláson folyt. Mindketten be-
ismerő vallomást tettek. A törvény-
szék mindkét vádloizat bűnösnek mon-
dotta ki szándékos emberöléssel páro-
sult rablás bűntettében és ezért ifjú 
Varga István 14 évi, Jakab Tibor 11 
évi fegyházát kapott. Az Bélel nem 
jogerős.. 

_ Elitélt árdrágító. Dr. Újvári Ist-
ván egvesbiró hé főn árdrágító vissza-
élés vétségéért egyhónapi fogházra 
i'étte Szabó Józsefné Bonkncz Erzsé-
bet ,V éves szegedi lakost, aki a eérna 
gombol vnv iát a hatóságilag megállapí-
tott 52 fillérev nr h-lvrtt f pengőért 
árusította. A tárgvaláson hebizonvutt. 
hogy Szabóne 20 emnbolvng ilyen rér-
nát adott e) zugba i és min'hnay bün-
tetve még nem volt. az enyhítő körül-
menyek figyelembevétel™ mellett szab-
ja ki a b'ró ar. enyhe bűule'ést. Ai 
itelet logeitís. 

— Specwtor einagyja Erdélyt, 
Budapestre költözik... Feltűnő hír 
foglalkoztatja a magyar szellemi 
világot. Krenner Miklós, a híres er-
delyi publicista, a megszállás alatti 
években az erdélyi magyarság egyik 
vezéregyénisége elhagyja Erdélyt 
és a napokban Budapestre költözik. 
Az eidciyiek í>peo alura, aki a meg-
szállás utolsó éveibeu a kolozsvári 
Ellenzék cimü lap főmunkatársa 
volt, az utóbbi idöucn azouban már 
riem közölték cikkeit és a közelmúlt-
ban meg is vált a laptól, egy ma-
rosvásárhelyi baialjához írott le-
velében ezt mondja ciha tarozásá-
ról: »Az életem nagyot készül for-
dulni, ket-haroui bét uiulvu Buda-
pestre költözöm. Hál nem kellek 
Erdélynek Megyek. Pedig azt hit-
tem, itt élheieni Je a hálralevö né-
hány nyomorult esztendőt es a há-
zsongúrdi temetőbe kerülők. Más-
ként lesz.* Krenner Miklóst Szász 
Endre búcsúztatja a marosvásárhe-
lyi Székely Szóban: /Budapestre 
ezrek és ezrek megbecsülő szere-
tete kiséri el azzal a forró óhaj-
tással, hogv életének uj fordulatá-
ban több méltánylás és megbecsü-
lés kisérjo, mint atniben Erdélyben 
volt része. Ha a körülmények mégis 
elviszik tőlünk, útravalóul vigye 
magával az erdélyi magyarok há-
láját és solia el nem múló szerfte-
tét.v 

— Csaló hentcsBfgéd. Kovács An-
tal 21 éves szegedi henles és mészá-
ros március 24-én Jenéi Istvámiétól, 
aki vele belet akart vétetni. 2ÜÜ pengőt 
felvett. A pénzt azonban sa-
ját céljaira fordította. Hétfőn került dr. 
Radnótí törvényszéki egyesbiró elé, 
aki összbünletésül. mert már két íz-
ben volt csalás miatt büntetve, jogerő-
sen i évi és 15 napj börtönre ttél c 
csalás miatt. 

— Mi újság a budapesti élelmi*/,er-
nagyvásórtelepen? A Magyar Vidéki 
Sajtótudósitó fővárosi jelentése sze-
rint március 18-tól 24-ig nz élő- és 
vágottbarnifi piacon az árak változat-
lanok. — A tojáspiacon az előző hé-
ten közölt hatóságilag megállapított 
legmagasabb árak voltak érvényben. 
_ A zöldség- cs főzelékfélék piacán 
a knlaráb ára 5 fillérrel emelkedett; 
viszont a melcgágyi fejessalála ára 10, 
a paraj ára 40, a hónapos retek ára 
80. a sóska ára pedig 200 fillérrel 
csökkent. A gyümölcspiacon a nemes-
fajtáju alma ára 20 fillérrel emelke-
dett kg-kint. A többi gyümölcsárak 
változatlanok. 

A rendőrség rendet teremtett a 
mozijegyüzérkedök frontján. Az utób-
bi időben több panasz érkezett a rend-
Őrséghez. hogv egyes élelmes emberek 
összevásárolják a mozipénztáraknál a 
jobb jegyeket és ezeket 50 filléres és 
1 pengős felárral árusítják zugban. 
Vasárnap délután az egyik detektív 
hosszabb megfigyelés után tetten érte 
Rohocsik András 45 éve? szegedi la-
kutosscgédel, aki a Belvárosi Mozi elő-
csarnokában árusította a feláras mozi-
jegyeket. Megniotozásakor egész cso-
mó mozijegyet találtak nála. valamint 
16 pengő pészpénzt, amelyet saját be-
vallása szerinl a jegvek árusításából 
vett be. A rendőrségen megállapítot-
ták. hogv Rohocsik már ké'szer volt 
büntetve hasonló Cselekményekért és 
ezért mint visszaeső bűnös ellen üz-
letszerűen folytatott árdrági'ó vissza-
élés büntette címén indult meg az el-
járás. 

— Három gyanúsítottja v»n a do. 
rozsmai zsirdrácításnak, Megírjuk, 
hogv a szegedi rendőrség ujabb nagv-
szabásii zsirdrágitási ügvben folyta! 
nvomozásl. A terhelő gvanuokok alap-
ján a rendőrség őrizetbe vette Kovács 
István dorozsmai hon'esmcstert. aki-
ről N hizonvosodotL hngv mintegy 1010 
kiló zsírt juttatott maximális áron fe-
lül a feketepiacra. Kovács Istvánon 
kivüT még két gyanúsítottja van a drá-
gitási ügynek, amelynek egvik mellék-
hajtásaként az is kiderült, hogy öt 
nyersbőrt is zugban értékesítettek dup-
la áron. A pvomozás a bűnügy minden 
részletének felderítésére folvik tovább. IversenoyeL 

A Főiskolai Kamarakórus 
nagysikerű hangverseny® 

Magyarkontzsán 
A szegedi tanárképző főiskola ka-

marakúrusa kultúrahordozó cs közve-
títő szerepre vállalkozott, auiikor va-
sárnap Magjarkanizsan rendezett 
hangversenyt. A városháza dísztermét 
teljesen megtöltötte a lelkes kőzön-

Dr, Lehe l Pál polgármester 
üdvözölte a megjelentekel közvetlen 
szavakkal, különös szerelettel a sze-
gcdieket,, akik a kórussal együtt át-
utaztak Kanizsára: dr. Scbilíing Gá-
bor főiskolai igazgatót, dr. Batizfalvy 
János egyetemi tanárt és Kozáky Ist-
ván zenetanárt cs Eperjessy György 
főiskolai tanárt. 

Victoria csodálatosan finorrtan ki-
dolgozott >Ponule meus<-a vezette be 
a niüsorl. A tökéletes áhítatot sugárzó 
inü után nagyszerű fortéval zenget! fe! 
Viadana 'örvendező zsoltár«-a. Dr. 
Sík Sándor mondott beszédet ezután. A 
megújhodott magyar kóruskulturá'ól 
beszélt. Az irodalom multszázndi tar-
adalmi átalakulásával hasonlította 

össze a zene terén napjainkban jelent-
kező óriási változást. Petőfi és Arany 
ragyogó alakja mellé egwonalha oda-
állította Bartók és Kodály óriási je-
lenőségü munkáiét. Amit a mnlt szá-
zadban végzett cl ez a két költőzseni 
az irodalomban, ugyanazt a zene te-
rületén Rartók és Kodály munkájának 
köszönhetjük. A magyarság szól az ő 
életművekből az egyetemes ktittnra 
egy — vi!ágvi*zonvlathnn is jelentő* 
— szinévé válón Az egyházi zene i* 
óriási jelentőségű változáson ment át. 
Ez az óriási eredményű munka ózon-
ban nemesük néhány ember számára 
'invencfalat*. hanem közkincs: min-
den magyarnak részesülnie kell helő-

Ha nem tudjuk ezt az irodalma* és 
e z t a zenét ngv mngurkhn szívni, aho-
gyan meuérdemttk. te<rvür>l< le arról 
hogv élűink' _ mondotta Sik" Sándor 
Rámutatott a magyarságnak' a német 
zene. cigányzene és lazz állal etrrinlo't 
zenef ízlésére. A' lelkes tanárok', tanit-
vánvok' hosszít sora és a fiatalság 
azonhan hála Istennek" — eltávolo-
dik lassan ettől a zenétől és az álta-
lános nagv átalakulás felé közeledik 
Ilim-lünk ehhen az. átalakulásban és le-
gyünk munkásai ennek a gondolatnak. 

Sik Sándor nagv megértéssel és 
lelkesedőssel tagadott előadása ulán a 
kanizsai oolgári iskola énekkara két 
Halmos-kórust adott elő T.ukáes M 
Adm'rnbttls polgári iskolai tanárnő, 
dr. Szögi Endre vott tanilvánva ve-
zényelte őket mee'epő biztossággal é* 
tudással. A további Kodálv- és Bár-
dos-müveket a kamnrnkórus előadásá-
ban hálás tanssal fogadta a közönség 
Különösen kiemelkedően nnev siker' 
ara'ott Kodály: Norvég leányok és 
Bárdos: Szened felől etmü kórusa. S'k 
tóim-tor adóit elő közben verseibő' 
rendkívül sikerrel. A helybeli pol-
gári iskola a 'Lengvel László? cimü 
KodáIv-srer7Pménv előadásával lenr'l 
meg. maid műsoron kivül dr Szögi End 
re: Csicsiiia-hnbu'in c. hátas knmno/t. 
"ióiáf énekelték" el a közönség hálás 
ünnenlése melleit. 

A hangverseny után ven'dégíil lát-
ták a kórust. Igaz: h-íeskai magvar 
vendéglátás volt. Az állomáson ér'e 
a szegedieket a legrendkivülibh' él 
n>énv. A vona'ra várakozó kórns én", 
kelni kezdett. Az állomáson tartózkodó 
hatalmas közönség nillnnatok alatt 
körülfogta és esen'dher hallgatta az 
énekeseket. Szögi Endrének, a kórus 
müvészve/etöjének a hivatalos han". 
versenv hatalmas sikeren kivül benső-
séges. nagy emléket kelleti hazahoznia 
Szegedre: személyén és a kóruson ke-
resztül az igazi magvar dal óriási győ-
zelmének volt ez tanúbizonysága. 

A' Vamarakórus április 4 én Szege-
den i« közönség elé lép önálló ba.ng-

ss Kishézvtié Magvar Fr*nci»lraí 
a kassai rádióban. Kisházyné Magyar 
Franciska, ismert szegedi notaénekea-
nő április 2-án, pénteken délután t 
órakor magyar nótákat énekel a kas-
sai rádióban. Műsorán szerepel Krá-
ckor Kálmán—Kovács Sundot kaloo«* 
nótája, • 

zz Növendékhangverseny a z.enefa-
I,iilahan A Szegedi Városi «Liszt Fe-
renc* Zeneiskola hétfőn délután 5 óra-
kor tartotta IV. növendékhangverse-
nyét a zeneiskola nagytermében. A 
hangverseny műsorán neves zeneszer' 
zökrt tolmácsoltak a fiatal >müvészck«. 
Zongorán játszottak Kolozsyáry Ho-
na. Rátvay Emilia. Szalay Eszler, Far-
kas Klára. A műsoron ielzp;t Spa-
nyol ttáne. G'aál Géza hegedűszólója, 
Gaál betegsége miatt elmaradt, helyet-
te Sisák Klára játszott zongorán fcato-
nanntákat cs két menüettel Ezután 
énekszám következeit.- Delireczeni 
Nándor énekelte kellemes baritonját 
Kern két dalát. Ezután ismét zongora-
számok következtek. Szokolvi Gvörgv, 
Csia Viola gyakorlott játéka megér-
demelt tapsot váltott ki a közönség 
soraiban. Maid Ralogh István hegedű-
száma került sorra: gyakorlott 
technikával oldotta meg nehé' felada-
tat. Ezt AVamhach Eerene ügyesen meg-
oldott gordonkaszáma követte . Zonso-
rán kisért- Molnár A'hina Ezután Kis* 
Trén és Dobó László zongorái,ráma' 
köve'keztek, maid Havdn Irióiának 
T. tételét adták rlő Gáspár Imre. Wam-
baeb Eerene és Garai Sára Ezután 
Gera Tiona énekszámai következtek. A 
sikeres és kedves énekszámokat 
D'ffaner llopa és Vörös ü'trcit zongre 
rasrámai követték. Bárz JtaHáf 
adta elő ezután Granarlos; Inter-
mezzo és Booper: Gavo.'te nagv terh-
nikáf és ügyességei kiváró gordonka-
számait. Az. ügves és rutt-os iátékot 
nagv tanssal jutalmazta a fc*zön«ég. 
Végül Turesánvi Emil Bartók—Or-
szágb átdotaozásáhan miufnr "é"da-
takat he-redüll Molnár A'htaa zo-igo 
"pkiséretéve! Játékán látazní' a gya-
korlat és a szorgalom A növendék-
banigyersenvi K'árffv Endr". A ntosré 
8imkó Afárin. Perénvi Pál.'dr. M-eva-
ríné Vesztéevi Gizella. .Tónásné Bárá-
nyi Ilona. dr. Orskav TCorneVé. Fel-
legvári Walter és Erdélvi János, a 
Liszt Ferenc zeneiskola tanárai taní-
tották' be. A hangverseny méltó jutal-
ma volt fáradozásaiknak 

Szöged! KSzuti Vatpálya 
Réixvinytli rsaoág 

Mcghiv6 

a Szegedi Közúti Vaspálva B. T 
1943. évi április hó ö.-ún délelőtt 11 
órakor Szegeden, a társaság' hivata-
los helyiségében megtartandó 

Ötvennyolcadik 

rendes évi közgyűlésére 

A közgyűlés tárgyai* 

1. Az igazgatóság és a felügyelő-
bizottság jelentése az 1942. üzlet-
évről, a mérleg- és eiedrncnykimu-
falás megállapítása és határozás a 
veszteség álvitcíc iráni. 

2. Határozás az igazgatóság és 
felügyelőbizottság részére adandó 
felmentés lárg.vában. 

3. Az igazgatóság megválasztása 
4 A felügyelőbizoltság megvá-

lasztása. 
5. Az igazgatóság és gj felügyelő-

bizottság tiszleletdi jának megálla-
pítása. 

Azok a reszvenvesok. akik • 
közgyűlésen szavazati jogukat gya-
korolni kívánják, tartoznak nz alap-
szabályok értelmében részvénveiket 
társaságunk pénztáránál Szegeden 
3 nappal a közgyűlésre kitűzőit ha-
lárnap előtt letenni 

Szeged 1913 március havában. 
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