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_ Megalakult a Délvidéki Háziipari 
leemelő és Értékesítő Szövetkezet. Uj 
tényezővel bővült vasárnap Szeged 
és a Délvidék gazdasági élete: meg-
alakult a Délvidéki Háziipari Ter-
melő és Értékesítő Szövetkezet A 
szövetkezet a minőségi termelést és 
< belföldi értékesítés megszervezé-
sét tűzte ki elsődleges céljául. Az 
alakuló közgyűlést. íuiut korelnök. 
Velebny Vince háziipari főfel-
ügyelő nyitotta meg. Bevezető be-
szédbe u értékes képet adott a ma-
uyar háziipar jövő útjáról. Szerinte 
ma még hiányzik a magyar házi-
ipar gazdasági szervezettsége. Le-
iét. hogy idővel ezt a feladatot a 
közület veszi át, jelenleg azonban 
a szövetkezetek vaunak hivatva ezt 
a feladatot cLvégezui. 

— Közszükségleti cikk jogellenes 
elvonásáért áiióság elé került egy 
^zeiij István-férj terménykereskedő. 
Kelemen Lajos 54 éves Szent Is ván-
léri terménykereskedőt közszükségleti 
cikk jogellenes elvonásával vádolta 
meg a királyi ügyészség, mert a mull 
ív szeptembere és ez év januárja kö-
zötti időjien Kelemen a raktarában 

ngedéjy és bejelentés nélkül 8 mázsa 
csöves tengerit, 270 kiirt bűzét, 175 kiirt 
iszfel, 57 kiló napraforgómagot, 47 ki-

ló köleskását, 45 kiló napraforgómag-
•>lajat, 15 kiló fökmagolajat, 5 és fel 
kiló gyapjút és egy vashordóban még 

ulön 259 kiló napraiörgómagolajal 
iktározott el. A hétfői főtárgyaláson 

az Ungváry-tanács előtt a vádlott ta-
gadta a bűnösségét és azzal védeke-
zett, hogy a tengerit régen vette, ami-
kor még szabad volt, a buza nem az 
övé, hanem Kopasz József Maros-utcai 
•azdülkodóé, a lisztet ruháért kapta 
cserébe, a napraforgómagot a barom 
'iáknak vette, a köleskását színién, a 
lapraforgó- cs tökmagolajra vonatko-
zólag pedig azt adta elő, hogv azokat 
Dékflnv Antal Tabán-utcai lakos rak-
tározta be nála. A gvapju pedig a zsá-
;ok sarkaiban visszamarad' hulladé-
kokból gyűlt össze. A törvényszék a 
vádlmtl állitásntinak igazolására bi-
zonyitáskiogészilést rendelt ol. ezé fi a 
főtárgyalás! elnapolta. 

— Letartóztatott árdrágító. Tamás 
Antal Zákény-kapi'ányság lüü alatt 
akó gazdálkodó az országos vásárra 
>. cgyehkinf 15 kilós malacát felhajtot-
ta a megengedett 87 pengős ár he-
vctl 120 pergőt kért darabjáért. Ár-

drágításért előállították a rendőrség-
re, ahonnan kihallgatása ulán az 
ügyészség fogházába került. 

— Lopás a gőzfürdőben. Az u ohbi 
időben egyre gyakrabban fordul elő, 
hogy különösen vasár- és ünnepnapo-
kon clelmcs tolvajok megdézsmálják a 
városi gőzfürdő közös kabinjában fel-
akasztott ruhákat. Héttőn Kerekes La-
jos Csuha-utca 34. szám alatti lakos 
jelentette a rendőrségen, hogv vasár-
nap a városi gőzfürdő közös kabinjá-
ban elhelyezett ruhájából ismeretlen 
r tes 1 darab 10 pengős bankjegyet 
és 1 pengő aprópénzt kilopott. 

— Elitélt csaló. Marton Ferenc 30 
éves hódmezővásárhelyi büntetett elő-
•letü fodrászsegédét dr. Kozma Endre 
•gvesbiró héttőn többrendbeli csalás 
bűntettéért Jogerősen egyévi börtönre 
lelte. Matton Ferenc, Földi Ferenc, 
Kardos Imre és Zákány Sándor vásár-
iclyi lakosoktól 35—50 pengős össze-
geket csalt ki, ezenfelül Kardos lmré-
'fil a kerékpárját is eltulajdonította és 
azt eladta, a csalás és tolvajlás utján 
szerzett pénzt pedig eldorbézolta. 

Szeged es környékének 
kiilöi 03ztáiyt nyílott a fővárosi 

ingatlaniroda, 
me.lv házak, földek, malmok, gyárak 
vételével, eladásával, bérletekkel és 
parcellázásokkal foglalkozik. — Cim: 
o'O R Ó D Y - ingatlaniroda Budapest, 
Szentkirályi u. 10. (Cimet őrizze meg.) 
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— Olasz nyelvű előadás az abesz-
sziniai tavakról. Hétfőn délután a köz-
ponti egyetem aulájába'n olasz-
nyelvii előadás volt: Morandini 
Giuseppe. a római egyetem magán-
tanára beszélt az abesszíniai tavak-
ról. Morandini a bölcsészettudomá-
nyi kar Olasz Intézetének meghívá-
sára látogatott el Szegedre. Elő-

ása előtt dr. Kogutowicz Károly 
egyetemi tanár mondott, bevezetőt 
Utána dr. Vándor Gyula egyetemi 
magántanár ismertette az előadás 
lényegét hogy^ az olaszul kevéssé 
tudók számára is érthető legyen az, 
előadás. Ismertette, hogyan szer-
vezték meg a Tana-tó tudomáuyos 
adatainak kiegészítésére indított 
tudományos expedíciót. Az expedí-
ció 1937 januárjában indult útnak 
és már áprilisban gazdag anyaggal 
el is végezte hivatását. Az előadás 
során vázolta az előadó, hogy mi-
lyen problémák merültek fel kuta-
tás közben. Egyik probléma volt. 
hogy milyen hatásai van a Tana-tó 
a Kék-Nilusra. A tudományos vizs-
gálat megállapította, hogy nincsen 
olyan nagy befolyással S^idán és 
Egyiptom vizzel telítettségére. m :nt 
eddig hitték. Másik ilyen tudomá-
nyos érdekesség volt annak felfede-
zése. hogy a Tana-tó, amit a régiek 
Mély Tengernek neveztek, csupán 
15 méter mély. Továbbá bemutatta 
Morandini a tó környékének és 
más tavak környékének is embe-
reit, növényvilágát, a tavak földjé-
nek és vizének összetételét és más. 
tudósok számára sokatmondó érde-
keségeket. Az előadás az elnök záró 
szavaival ért véget. 

— Kerékpárlopás. Állandó rovatunk 
hétfői közleménye: Terepeczkt Imre 
Zákány-utca 54. szám alatti lakos pa-
naszt telt a rendőrségen, hogy laká-
sának folyosójáról isineréllen tet cs 
ellopta 250 pengőt érő kerékpárját A 
rendőrség megindította a nyomozást. 

— Elfogott libacsempcsz. A szegedi 
nagyállomáson árucsempészésen tt-'t-
tenériék leitelbaum Ignác 21 makói 
napszámost, aki Makóról Budapestre 
igyekezett és a szegcdi állomáson át-
szállás közben kinyílt a koffere, 
amelyből két koppaszto't liba és két 
tyúk kihűlt teteme hullott ki Igazo-
lásra szólították fel és az igazolás 
rcfsszul sikerült ránézve, mert kide-
rült, hogy spekulálni akart a szárnya-
sokkal. Teitelbaumot őrize'be vették a 
rendőrségen és közszükséglett cikk 
jogellenes elvonásáért megindították 
ellene az eljárást. A libákat és kacsá-
kat a rendőrség közeilátási célra el-
kobozta. 

— Öngyilkosság. Boldizsár Fercnc-
.nó 40 éves deszki földmüvesasszonv va-
sárnap este öngyilkossági szándékból 
30 darab 1 gramos asz.pirint vei( be. 
A kihívott mentők beszállították a 
belgyógyászati klinikára, ahol gyo-
mormosást alkalmaztak. — Kálmán Ta-
inásné 25 éves szegedi lakos a Telekt-
u'ca 20. szám alatti lakásán marólú-
got ivott. Életveszélyes állapotban a 
közkórházba szállították. 

Izgatásért elítéltek egy cSnngrA-
di tanítót. Vitéz, Faragó János 00éves 
nyugalmazott állami etemi iskolai ta-
nítót a honvédelem ellen irányuló iz-
ga'ás bűntettével vádolta a királyi 
'ügyészség, mert vitéz Faragó a mult 
év április 30-án a csongrádi közellá-
tási hivatalban a gabona beszállítási 
kötelezettség miatt durván kifakadt 
és a következő kijelentést tet'e; 
>Az is piszkos ember, aki egy 
szem gabonát termel.* A vád-
lott az Ungváry-tanács előtt meg-
tartott hétfői fő árgvaláson töredel-
mesen beismerte bűnösségét és nagy-
fokú idegességével védekezett. A bíró-
ság a cselekményt vétséggé minősítet-
te és vitéz Faragót 3 hónapi fogházra 
itétte, az. Ítélet végrehajtását azonban 
3 évi próbaidőre felfüggesztette. A bí-
róság a jogerős Ítéletet hivatalból 
közli a vitézi szék kápltányságávaL 

— Az ügyészség megszüntette az 
eljárást a harisnya ki nem szolgálta-
tása miatt feljelentett kereskedő ellen. 
Megírtuk, hogy a rendőrség feljelentés 
alapján eljárást indított Neufeld Sá-
muel diralárukercskedő ellen, mert a 
panasz szerint megtagadta a kirakat-
ba tett női sclyemharisnya kiszolgál-
tatását. Az iigyet a rendőrség további 
intézkedés céljából áttette az ügyész-
ségre, ahol a Neufeld Sámuel ellen in-
dított eljárást bűncselekmény hiányá-
ban megszüntették. 

— Zsarolás vétségéért 7 hónapi 
fogház. Kakuszi Géza többszörösen 
büntetett szegedi hajómunkást rablás-
nak tekintendő bűntettel vádolta a 
királyi ügyészség, mert Kakuszi ez év 
február 9-én anyja, Kakuszi Istvánné 
udvarából egy talicskát és két hasáb 
fát el akart vinni és mikor anyja eb-
ben megakadályozta, széket emelt any-
jára és életveszélyesen megfenyegette. 
A dühöngő embert a Kakusziné se-
gélykiáltásaira elősiető szomszédok 
lefogták és mcgkötöz'ék, amig az elő-
hívott rendőrök bevitték a rendőrség-
re. Az Ungváry-tanács előtt a két ha-
sáb fa eltuiaídonitása bizonyítást 
nyert, a talicska elvitelének szándéka 
azonban nem nyert perrendszerü bizo 
nyitást. A lörvénvszék zsarolás vét-
ségében találta bűnösnek Kakusz.it és 
jogerősen 7 hónapi fogházra ítélte 

SZÍNHÁZ 
A szinhaí1 T«.a kuZ unenye 

H E T I M Ű S O R 

Kedden esle: Mária főhadnagy. 

Szerdán este: Henschrl fuvaros (1 
és II. bemutató bérlef (Kiss Ferenc és 
Főidényi t.ászló felléptével). 

Csütörtökön este: ífensohe! fuvaros 
(A- és klasszikus bérlet. Kiss Feienc 
és Főidényi László felléptével). 

Pénteken este: Aiinée (1. és II. be-
mutatóbérlet). 

Szombaton délután: Közöttünk jár 
(Ifjúsági előadás, filléres helyárak). 

Szombaton este: Aimée (A-bérlet). 

Vasárnap délután: Mária főhadnagy 
(Mérsékelt helvárak). 

Vasárnap este: Mária főhadnagy. 

-oOo— 

A Mária főhadnagy huszadik elő-
adása. Ma este huszadszor kerül szln-l 
re az óriási sikert ara'ott Mária fő-
hadnagy Fogarassy Mária és Főidényi 
László felléptével. Ez a busz előadás 
és a husz telt ház. minden reklámnál 
jobban dicseri a da.rabot, hiszen ezt a 
vidéken szokatlan elöadásszámot alig 
három hét alatt érte meg. 

A Hensehel fuvaros Szegeden. Szer-
dán és csütör'ökön este ünnepi ese-
mény színhelye lesz a szegedi Városi 
Színház. A nagv német költőfejedelem, 
Gerbardt Hauptmnnnak, Tüdős Klára 
rendezésében az Uj Magyar Szinház 
együttesével Felújítóit költői darabját, 
a Hensehel fuvarost játsza el a sze-
gedi társulat Kiss Ferenc, a Nemzeti 
Szinház örökös tagja és Főidényi Lász-
ló, az Uj Magyar Szinház művészének 
felléptével. Kiss Ferenc és Főidényi 
László Budapesten játszott szerepeiket 
tartották meg. mig a többi főszerep-
ben Fülöp Viola, Szántó Mária, Lantos 
Ed'tth, Bakos Gyula, Miskev József, 
Szemethv Endre és Dékány László ala-
kítják. Külön érdekessége a Hensehel 
fuvaros előadásának, bogy hosszú idő 
után Ihász Aladár, a szinház népsze-
rű és helyettes igazgatója is szerepet 
vállalt, továbbá ezen az előadáson lép 
fel először az eddigi katonai szolgá-
latot teljesített Petöházy Miklós, aki 
a szezon elején néhány kisebb szerepel 
már játszott A Hensehel fuvaros szer-
dán I. és II. bemutatóbérletben, csü-
törtökön A- és klasszikus bérletben, 
mérsékelten felemelt helyárakkal ke-
rül szinre. 

Péntektől: »Aimée*, Both Béla ér-
dekes és ulsz*rű rendezésében. 
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BUDAPES'l L 

5.10: Üzen az otthon. A Vöröske-
reszt bajtársi rádiószolgálata. 6.40: 
Ébiesz'ö, torna. 7: llirek, közlemé-
nyek, reggeli zene. 10: llirek. 10.15; 
Szórakoztató zene. 11.10: Nemzetközi 
vizjelzöszolgálat. 11.15: J. S. Bach-
művek. 11.40: Divat udósilás. 12: Ha-
rangszó. Fohász. Ilunnusz. 12.10: A 
Folyamerők iüvószenekara. Vezényel 
ifj. Fricsay Richárd. 12.40: Hírek. 1 
óra 20. Időjelzés, vízállásjelentés. 1 
óra 30: Honvédeink üzennek. A Vörös-
kereszt bajtársi rádiószolgálata. 2: 
Kamaraegyüttes. 2.30: Hírek, műsor-
ismertetés. 3: Géczy Barnabás zene-
karának műsorából. 3.30: Gyennekdél-
u'án. Kampó vitéz. Szegedi népmese 
után irta Fáj Anna. Az előadást ve-
zeti Harsányi Gizi. Előadják a gyer-
mekszereplők. 4: Otthont kérnek a ke< 
reskcdőlanoncok. Dr. Orel Géza elő-
ad ása 4.20: llirek német, roinán, szlo-
vák és ruszin nyelven. 4.45: Időjelzés, 
liirek. 5: A nagybányái bányák mé-
lyén. 5.40: Gáspár Lajos cigányzene-
kara muzsikál. 6.10; Miért késnek > 
tábori lapok? Dr. Magyar Zoltán elő-
adása. 6.25: Alkonyati párbeszéd. 
Hangjáték egy felvonásban Irta Z. 
Szabó Sándor. Rendező 13a rsi Ödön. ü 
óra 50: llirek 7; Az Erdélyi Nők Or-
szágos Szövetsége hangversenyének 
közvetítése a Székely Egyetemi és 
F'öiskolai ha'lgatók Egyesületének 
nagyterméből. 8.05: O'f ki beszél' Vi-
dám hanglcniczfgyveleg egy téves kap-
csolás körfii. Az összekötőszövegef 
irta ifj. Köváry György. Elmondja Já-
vor Pál 0.15: Népünk májusi vöd-
szentjei. Dr. Bálint Sándor egyetemi 
tanár előadása Felolvasás 9 25: 

Hanglemez. 9.10: Hirek. 10.10: Ilniczky 
László tánczenekara játszik a Gpllrrt-
szállóból. 10.50: Zenekari müvek. 11 
óra 45: Hirek. 

BUDAPEST H 

7: A földművelésügyi miniszté-
rium mezőgazdasági félórája. 7.30: 
Rádiózenckar. 8.15: Az Erdélyi Nők 
Országos Szövetsége hangversenyének 
közvetítése a Székely Egyetemi és 
Főiskolai Hallga'ók Egyesületének 
nagyterméből. 
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T Ő Z S D E 
Budapesti értckfőzsdezárlat. Az u] 

üzleti hét első napján szilárdan indult 

és nyugodt üzletmenet mellett a meg-

szokott forgalom bonyolódott le. A 

fixkamatozásu értékek piacán az álla-

mi és fővárosi kölcsönköt vények és a 

vezető pénzintézetek zálogleveleit ke-

icsték. Az irányzat barátságos volt 

Hitelbank 133.5, Magyar Bank 92.-, 

Nemzeti Bank 432.—, Kereskedelmi 

Bank 239.5, Pesti Hazai 168.75, Magyar 

Kender 70.—. 

Zürichi rievizazárlat. Páris 412.5. 
London 17.31.25, Newvork 431.— Brüsz-
szel 69.25, Milánó 22.66 egynegyed, 
Amszterdam 229 37 fél, Berlin 172.55, 
Szófia 5.37.5, Bukarest 2 37 5. Madrid 
39.75. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalé* 
valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.4.5— 
1175, lira 17.40—17.90, svájci frank' 
76.60—80.60, svéd kor. 71 70—8270. 

Budapesti terméuyfőzsclezárlaf. A 
gabonatőzsdén a forgalom csendes 
volt, az árak nem változtak. 

Oikágói terménytőzsde/áriát. Buza 
tartott. Májusra 143.75, jul. 143 három-
nyolcad, szept. 144. Tengeri szilárd. 
Máj. 105, jul 105. szepl. 105. Rozs szi-
lárd. Máj, 85 egynj-olead, jul. 88, szept. 
90 egynyolcad, 


