
II legszebb mnMi 

A H o n y ui 
hia^ai i t y é n y - t U ! 

KASSÁK LAJOS 

Egy alom meguaiosui 
Egy gyengejellemú, szomorú ember 
finom lélekrajzu történetén at mély 
i.mberi színekkel festi társadalmunkai. 

Ara 7 pengő-

Uj magyar sikerJ 
Majthénv György: Urifiu 5 P. 

KRÚDY GYULA 

Pa oiai áfmoK 
Kárpáti Aurél tanulmánya vezeti be 
a kiváló magyar író legszebb regé-
nyének uj kiadását. Ara kötve 7 P. 
JrodalmJ, érték! 

Lövik Károly: A préda. Kötve 7 P. 

BÓNYI ADORJÁN 

Kis Kocsi, nagy Kocsi 
dsupa ötlet, meglepő fordulat, amel-
lett finom líra, kris'álvtiszfa elbeszé-
lő hang jellemzi a kitűnő iró uj regé-

nyét. Ara 4.10 P. 
Érdekes olvasmány! 
Kosárvné Réz L.: Aranykapu. Ára 4 P 

KEDE LÁSZLÓ 

lassan leszai! az Ci 
CJ iró irgalmasan érdekes regénye, 
egv emberi lélek elhorulásának drá-
maian izzó rajza. Ara 5.60 pengő. 
I j magyar iró! 
Fehér Tibor: Árnyék az uton. Ara6P 

Tudomány. -iusdafotn -

fnű'/iöxei ! 

KÁRPÁTI AURÉL 

néma negeoo 
Mesteri tollal irt tanulmányok és lí-
rai képek gyűjteménye az irodalom, 
a művészet, a kultura jelenségeiről. 

Ara 7 pengő. 

Ej nutiryor korrajzi 
Ligeti Ernő: Noé galambja 9 P. 

H. A. L. FISHER 

Eurűpa tMeie 
Az ősidőktől — 1939 szeptemberéig 
terjed ennek a hatalmas műnek most 
megjelent két kötete. Ara kötve 36 P. 
Szinrs kultúrtörténet! 
Szepesi N. Vilmos: Az ősi Szepesség. 

ICiitföldi ctyáty-cU ! 

EVELIN EATON 

nyugtalan uiioríáX 
A -Várj rcám» szerzőjének uj nagv 

.romantikus regénye. Ára 8.50 pengő. 

DAPI1NE DIJ MAURIER 

Halon OiszaKOK 
«A Manderlev-ház asszonya* szerző-
jének ii j regénye. Fgv nagy szerelem 

története. Ara 6 pengő. 

Nagy külföldi regénysikerj 
Hugti Walpole: Forog a kerék. 

Ara 22 pengő. 

Megtekinthetők minden könyvesbolt-
ban. Singer ée Wolfner Irodalmi In-

té»*t kiadasa. Budapest. 

Uj beosztás a táblán 

és a törvényszéken 

a bírói kinevezésekkel 

kapcsolatban 

(A Délmugyarország munkatársatói) 
Jelentettük, hogy az igazságügymi-
niszter dr. L á n g Adára és dr. Új-
v á r i István törvényszéki bírókat 
táblai birpkká, dr. S z a r v a s János 
kir. ügyészségi alelnököt pedig tör-
vényszéki tanácselnökké nevezte ki. 

Az uj birói kinevezesek ugy a tör-
vényszék mint a tábla személyi és ügy-_ 
beosztásában bizonyos váF ázásokat 
okoznak. A törvényszéken a vegleges 
személyi átrendeződés meg nem tör-
tént meg, az azonban máris bizonyos-
nak látszik, hogv dr. S z a r v a s Já-
nos tanácselnök, mint egyesbiró át fog-
ja venni dr. U j v a r i István örökét 
es az árdrágítás* ég uzsuraügyekben 
fog ítélkezni. 

Dr. Újvári István az Ítélőtábla 
egyik büntetötanácsáboz nyer majd 
beosztást, mig dr. L á n g Adáni a 
tábla polgári tanácsainak valamelyi-
kéhez kerül majd. Dr. Újvári István 
értesülésünk szerint már a hét folya-
mán elfoglalja helyét az Ítélőtáblán és 
ezzel kapcsolatban megtörténik a 
törvényszéken is az árdrágitási és 
uzsoraügyekben Ítélkező biró szemé-
lyének kijelölése is. Dr. Láng Adám 
uj hivatalának átvételére csak hetek 
múlva kerül sor, mert május 18-án kez-
dődik a törvényszéken egy előrelátha-
tólag több hetet igénybevevő nagysza-
bású délvidéki bünper fötárcvalása és 
az Ítélkező tanácsban dr. Láng Ádám 
minf szavazóbíró foglal helyet. A táb-
lára való átköltözése tehát csak e 
bünper törvényszéki főtárgvalásának 
lefolytatása után iesz csgk aktuális. 

Dr. Szarvas János, az uj törvény-
széki tanácselnök 1927 ó'a, tehát tizen-
hat év óta van Szegeden. Félcgyházi 
származású, diplomáját a budapesti 
egyetemen szerezte, igazságügyi pálya-
futásai Csíkszeredán kezdte mint tör-
vényszéki jegyző, innen a budapesti 
büntetőtörvényszékre került titkár-
nak. majd a budapesti ügyészség hír-
neves elnöke, S z l r a c h e Gusztáv 
mellett miiködötf mint elnöki titkár. 
1922-ben Szekszárdra került ügyész-
nek, 1924-től Kecskeméten ügyészke-
dik, 1927-től a szegedi ügyészségen 
teljesít szolgálatot, 1939 december 31 
óta ügyészségi alelnök. 

Dr. Újvári István Bácskából szár-
mazik, iskolai tanulmányainak elvég-
zése után esztendőkön át Szabadkán 
ujságiróskodofi és kapcsolatát régi 
szerelmével, az újságírással máig 
sem szüntette meg teljesen. Szenvedő 
tészese volt a kisebbségi magyar új-
ságíró keserű sorsának, majd a pécsi 
jogakadémián államtudományi állam-
vizsgát s a Budapestre menekült ko-
lozsvári egyetemen pedig a menekülés 
első évében államtudományi doktorá-
tust, végül Szegeden jogi doktorátus 
tett. 1929 januárjától mint jegyző ke-
rült a szegedi törvényszékre, 1934-ben 
kapta bírói kinevezését a járásbíró-
sághoz, 1937-ben pedig törvényszéki 
bíróvá nevezték ki és dr. Sáray Fe-
renc büntető anácsához nyert beosz-
tást. 1911 ősze óta az uzsoratanacs 
előadója és uzsoraügyekben Ítélkező 
egyes biró. 

Dr. Láng Ádám toronlalmegyei 
származású, jog) es államtudományi 
diplomáját a kolozsvári egyetemen 
szerez le, majd Budapesten telt egye-
si eti bitói és ügyvédi vizsgát. A vi-
lágháború alatt katonai szolgálatot 
teljesíteti, majd Újvidéken mint jog-
gvakornok. jegyző es utóbb niinf tit-
kár működött, a szerbek bevonulása 
után azonban meg agndta az esküté-
telt, ezért kiüldözték és 1922löt Sze-
geden nyert beosztást Egy ideig táb-
lai tanácsjegyző is volt, majd tör-
vényszéki biró, aki polgári ügyekben 
ítélkezett. 

Az újonnan kinevezet bírókat elő-
lépésük alkalmából ismerőseik és 
tisztelőik elhalmozták szerencsékiv: 
nataikkal 

Jégverés! Elemi csapás! 
Minden gazda védekeihet kártevései ellen 

b i z t o s í t á s s a l ! 

S z e g e d i u t m u t a t ó 

A Somogyi-könyvtárban és »z 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könjv fáiszol-
gálat. 

A városi muzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza Lajos-körut 20, 
Moldován Lajos Újszeged, Vedres-
utca 1, Selmeczi Béla Somogvjfelep 
IX. "utca 489, Nagy Gy. örök. k. Han-
gay Levente dr. Boldogasszony-su-
gárut 31, Zakar őrök. k. Máthé Mi-
hály Valéria-iér 1. 

Városi Színház: H e n s r h e l fu-
va r o s . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
A m e g v á d o l t a s s z ony , Korzó 
Mozi: F e h é r embe rek , Szérhenyj 
Mozi: S z e r e n e s é s f l ó t á s . 

— ° o ° — 
A7 ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 

ESTE KILENC ÖRAKOR. 

VÉGE REGGEL ÖT ÓRAKOR. 

- o O — 

— A szegedi ellentorradalom 24-ik 
évfordulója. Pénteken lesz huszonne-
gyedik évforduloja annak, hogy a 
nemzeti érzésű fiszlck nagyobb cso-
portja 1919-ben lefegyverezte a mars-
téri laklanvában a vörös helyőrsége! 
s ezzel a sikeres akcióval elindította 
útjára a diadalmas szegedi ellenforra-
dalmat. A magyar történelemnek erre 
a nevezetes eseményére a huszonnegye-
dik évfordulón, pénteken, május 7-én. 
minden nagyobbszabásu ünnepélyesség 
nélkül, a mai időkhöz méltó néma 
megemlékezéssel emlékezik meg Sze-
ged város hatósága. A délelölt folya-
mán a város hatósága megkoszorúzza 
a Horthy Miklós-laktanva elő't emelt 
ellenforradalmi emlékmüvet s ezzel 
áldoz a nevezetes esemény emlékezeté-
nek. A város hatósága egyébkén! ez-
úton hivja fel a háztulajdonosok fi-
gyelmét arra, hogv pénleken, május 

7-én lobogózzák fel házukat a nemzeti 
szinü zászlókkal. 

— Dunántúli Tudományos Intézetet 
alapított a kultuszminiszter. Budapest-
ről jelentik: A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a Dunántúl történeti, 
társadalmi, gazdasági és művelődést 
viszonyainak módszeres vizsgálatára 
és megismertelésére Pécs székhellyel 
Dunántuli Tudományos Intézet felállí-
tását rendelte el. Az in'ézef a m. kir 
vallás- és közoktatásügyi miniszler 
közvetlen felügyelete alatt áll. (MTI) 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőrség révknpitánvsága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
május 4-én reggel 7 órakor 336 
eeniiméter, a levegő hómérséklefc 
8 fok Celzius volt. 

— Rézgálicujalványok kiosztása. A 
város belterületén ül etett szöllők 
permetezéséhez szükséges rézgálic-
utalványok kiosztása a következő na-
pokon történik: május 6-án Belváros 
és a Nagykörúton belöli rész, 7-én és 
8-án Újszeged, 10 én és 11-én Somo-
gyitelep, 12-én Felsőváros, 13-án Fel-
sővárosi • fekefeföldek, 14-én Baktó, 
15. és 17-en Rókus cs Rókusi fekete-
földeké 18-án Móraváros, 19. cs 20-án 
Alsóvárosi fekefeföldek. Az utalvá-
nyok kiosztása a fenti napokon dcí-
elő I 8 órától délután 2 óráig Bérház. 
II. cinciét, 19. szóm alatt történik. A 
rézgálicutalványók átvétele végett a 
földtulajdonos, vagy a bérlő szemé-
lyesen jelt nlkezzék. Rézgáliculalvanyi 
esak a legalább 80 nérv-zögöl ázöllö-
tulaidouosok kaphatnak 

Benke Gedeon halála. Voltakép-
pen tíenke Gidája volt mindenkinek, 
az az agilitásban felülmúlhatatlan, 
szeretetreméltó öreg ur, aki a 78 esz-
tendejét is bátran letagadhatta, olyan 
makkegészségesnek látszott Kedd baj-
nalban aztán váratlanul érte jött a 

halál Kisfemptomtanyán s ezzel egy 
hosszú, érdemes gazdag élet fejeződött 
be. A foglalkozása a kereskedelmi pá-
lyához kötötte, ott is csak tisztessé-
get és megbecsülést szerzeit, — élet-
eleme mégis a közélet volt, megosztva 
agilitását a politika és a dorozsmai 
községi élet között- Régi időklől fog-
va képviselőválasztás nem eshetett 
meg nelküle, jobban mondva anélkül, 
hogy ne vették volna fekintethe az ö 
szempontjait is, — dolgozni aztán tu-
dott fizek helyeit. Mikor mások mar 
régen kidőltek. Benke Gida niég min-
dig gvózte tizikai munkaval, szóval, 
érveléssel. A községi képviselőtestü-
letben bizor.v sokszor kavart fel vi-
hart, könnyen nem nyugodott bele 
akármibe, kereste az okok összefüg-
gését, azokat a titkos motívumokat, 
amik egy-egy dologban váratlan for-
dulattal szereznek meglepetést. Szóki-
mondó, bátor magyarként, amihez hoz-
zányúlt, azzal tisztában volt az utol-
só értékig s nem is modern korba illő 
idealizmussal harcolt a közélet tisz-
taságáért. E't lehet igv képzelni, hogy 
nem mindenki rajongott érte, de a ro-
konlelkek fel'étlenül vele tartottak 

iés bármikor számolhattak ír- a nagy 
purifikáló faltörő-ko< szerepére. Do-
rozsma községnek majdnem mindem 
fejlődési ágazata összefüggésben vav 
az ő alapos elgondolásával, fáradozá-
sával, éles szemével. Most aztán a hj-
lál akadályozta meg küzdelmeinek 
folytatásában az aggot soha nem mu-
tató harcost. Snk jóbaralyt, tisztelője 
gyászolja elmúlását. 

A Katolikus Nővédő Egyesület 
választmányi ülése. A Szegedi Ka'oli-
kus Nővédő Egyesület ma, szerdán 
délután 5 órakor az egyesület székhá-
zában választmányi ülést tart, amelye 
re a választmányi tagokat ezúton is 
meghívja az elnökség. 

— Éjszakai betörés. Dr. Schilling 

Gáborné Tisza Lajos-körut 38. szám 

alatti lakos baktói kertjében hétfőre 

virradó éjszaka betörők járlak, akik 

a kertajtó leleszi tése után a kerti ház-

ból egy pár cipőt és egy fckvőszékel 

elemeitek. A nyomozás megindult, 

— Megdézsmálták az áruszállító 
kocsit. Danner Pcter ffá cég áruszál-
lító kocsijáról héífön déiuláu ő óra 
tájban a Boidogasszony-sugárn! és 
Róka-utca u'vonalon ismeretle.i tettes 
lelopott 10 kiló^ kristálycukrot. A 
nyomozás megindult. 

ilánátiak ffoyeiméoe 
Mindazok, akiknek rokonaik, barátaik 
és júismerőseik vannak Bánátban, az 
>UJ NÉP* cimü jUjvidéken megjelenő 
lap Bánáti üzenetek rovatában üzen-
hetnek számukra. Az »UJ NÉP* az 
egyedüli magyar lap, amelyet a bánáti 
magyarok úgyszólván kivétel nélkül 
olvasnak. Küldje be üzenetét az >UJ 
NÉP* kiadóhivatalának, Újvidék, Er-
zsébet-tér 5 és kérjen ingyenes mu-
tatványszámot. ' 166 

mmm mimmmem 
Olvassa a 

^élmanvarorszáfiot 
Hirdessen a 

O é l m a R v ^ r o r s z á f i b a n ! 

m^mmitk* m, 


