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lril!iánsés gyérnél 
íj éliszereice, 

ezüst tárgyakat, régi pénze-
ket. iparművészeti tárgyánál 
legmagasabb aron 

REICH ékszerész vásárol, 
Kelemen-utca II. szám. 

retek anélkül, 
.iazafi lenni. 

hogy megszűnném Jó 

• öz Pál: 
— Az ifjúságot kelletik mivelr.ünk. 

nnek felét kell meg-tisztogatcu a 
evélykedő arisztokratizmustól, ha 

állandóbb boldogságát akarjuk ha-
zánknak. 

Martinooics Ignác: 
— Előttem áll a vérpad. Noha bi-

incseket viselek, gondolataimban sza-
ad, leikiismeretemben nyugodt va-

gyok. A bort megelőzve születtem 

H I R E K 
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A Somogyi-könyvtárban vasárnap 
«s ünnepnap kivét-lével könyvtár-
szolgálat. 

Az egyetemi könyvtárban vasárnap 
és ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgálat 
• A városi múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Lein-
zinger örök. k. dr. Tukats Sándorné 

- Milliós fonaidrágitás. Budapest-, • ' 
jelentik: A Rostnövényforgalmi! • i V i e g j e g y Z c S r ő l j v j c u u j , . a i i u ö i i j u v c u j i u x / j a n i u , ' 

Központ nagyarányú fonal- és kender-j 
árdrágítást leplezett le. Az ügy sze- b a n . 
replői vidéken vásároltak fonaiat és 
kendert és azt Budapesten akarták ér 
tékesiteni. A körülbelül 800.000 pengő 
értékű árut 2,600.000 pengőért akarták 
eladni. A Rostnövényforgalmi Köz-
pont ellenőrei három vagon fonaiat és 
12 vagon kidolgozott kenderrostot fog-
laltok le, A lefoglalt árut a legális 
forgalomban osztják szét. 

— Tiltott határátlépésért elitéltek 
egy házaspárt. Gaál János 38 éves 
földműves 1941 nyarán átszökött ro-
mán területről Magyarországra és i!t 

Pascal Blaise irja a Gondolatok-

Horvath Mihály-utca »., Pósa Balázs é I t kf* «sriendeig. Ezerkilencszáznegy 
Kálvária- utca 17, dr. Kocsis J. End- venhérom februárjában Csanád palotá-
xéné Főldmüvcs-ufca 17, SeJmeezi 
Béla Sompgyi-telep IX. n. 489. 

Városi Színház: K a m é l i á s 
hölgy . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
L e j t ö, Széchenyi Mozi: M u k i. 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE NYOLC ÓRAKOR, j 

VÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOlt. 
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nál visszaszökött román területre, 
hogv áthozza családját. A román ha-
tóságok azonban elfogták és mint ka-
tonaszökevényt hat hónapra bebörtö-
nözték. Kiszabadulása után, 1943 szep-
tember 29-én Gaál feleségével és 12 
éves János, valamint 7 éves Mária ne-
vű kisgyermekével Mezőhegyesnél is-
mét magyar területre lépett. A határ-
őrök elfogták és átadták a szegedi 
ügyészségnek. Az ügyészség ezért az 
utóbbi tiltott határátlépésért vád alá 
helyezte őket A tőrvényszék Mplnár-

' tanácsa pénteken foglalkozott ügyük-
zen országban; idő előtt keil meg-' T ^"ay-KaStner Jenő egyetemi k c ) é s Gaál Jánost 150, feleségét 100 

_ ö tanár székfoglalója az Akadémián. Bu-.rengB pénzbüntetésre Ítélte, utóbbinál 
dapestrői jelentik: A Magyar Judo- a T O n b a n a z ítélet végrehajtását felfüg-
ményos Akadémia első osztálya most, gesziette. Az Ítélet jogerős, 
bocsátotta ki hétfői ülésének meghi-j __ Kétszáz pengőre Ítéltek egv gon-
vóját. A meghívó szerint az Akadémia datlan anyát Török Jánosné 22 éves. 
hétfői ülésének egyetlen tárgya Kol- j Balástya-kapitányság 552. száni alatti 
tay-Kastner Jenő szegedi egyetemi la-'lakos gondatlanságból elkövetett su-
nar székfoglaló előadása. Az előadás l y o s testisértés miatt került pénteken 
nme: A magyar irodalmi barokk. Kol- j a törvényszék dr. Molnár István-taná-
tay-Kastner professzor székfoglalója c s a e l é . Törőkné tavaly november 
elé tudományos körökben nagy érdek- 22-én egy lugkőoldattal teli bögrét ha-
iődéssel tekintenek. 

semmisülnöm, hogy a sötétség ural-
mi ne zavarjam. Térdre borulok azl 

emberiség oltára előtt, ölelem szere-
ett hazámat és kívánom, hogy hol-', 

dogságát vérem termékenyítse meg. 
lehlemhez szorítom társaimat a vé'r-
anuságban. Éljen az emberiség! Él-

jen a haza! 

Kazinczy Ferenci 

A büntetést, amit kiszabnak, 
még ha a hazáért meg kell is halnom, 
szivesep vállalom. Szívesen — mon-
lom —, mert nem hibázott a szivem, 
miikor azokat, akik nagy lelküket a 
ionért kockára tették, szívesen kö-1 

vette -felkiáltva: ha kell, én is meg-! 
íalok érette. 

Tessedik Sámuel: 
— A meg-világositásnak két nagy 

Ladályi vágynák Magyar Országban. 
Nemzet- és Vallásbéli gyűlölség. 

Csokonai Vitéz Mihály: 
— Imé, amit elkezdtünk, azt is fél-

behagytuk... 

— Kelj fel azért, magyar! Almodból 
só:kenj fel. 

Már orcáidra süt e nyájas égi je l . . . 
Kjvez légy szép hajnal! Ragyogtasd 

fáklyádat, 
Vig egünkön mutasd mosolygó 

orcádat... 
. . .Ezt minap egy jámbor magyar 

énekelte, 
S benne a huszadik századot kép-

zelte. 

Berzsenyi Dániel: 
— . . . Nem sokaság, hanem 
Lélek s szabad nép tesz csuda dol-

gokat. 

Koroda Miklós- szép és jó munkát 
végzett, amikor nagyszerű Breviáriu-
nában megszólaltatta ezeket a ma-
'.var balhatatianokat. 

Magyar László 

Kávósi Tóth Erzsébet a ma-
ga és a rokonság nevében fáj-
dalomtól megtört szívvel tu-
datja, hogy drága jó édesanyja 

T a m á s J á n o s n é 

március 2-án reggel rövid szen-
vedés után, 65 éves korában 
elhunyt. 

Drága halottunkat március 
t én délután 1 órakor a belvá-
rosi kupolacsarnokból a refor-
mátus temetőbe kisérjük utol-
só útjára. 

János sofőr vezetett, előzni akart egy 
lárszekerct, amelynek szélén munká-
sok ültek lelógó lábbal. Ugyanakkor 
egy kocsi jött szembe és éppen akkor 

i gyott a tűzhely szélén, két és féléves 
Az Emericana előadásai. Az János nevü kisfia megkaparintotta az 

, Emericana Egyetemi Hivatáskuriái az edényt és ivott belőle. A maró folya-
, egyetemi és főiskolai ifjúság részére dék ugy összeégette a kisfiú torkát, 
március 11-én és 12-én sexualetikai hogy csak nagynehezen tudták meg-
előadássorozatoi tart. Az előadók a j menteni az életnek. A törvényszék bü-
Magyar Katolikus Owosok Szent Lu-i nősnek mondotta ki Töröknét sulyos 
kács-Egyesületének tagjai. Külön elő- ] testisértes vétségében és 200 pengő 
adások 'lesznek a férfihallgatók és a pénzbüntetésre Ítélte. A gondatlan 
nőhallgalók részére. Az előadások be- anya belenyugodott az ítéletbe, igy az 
lye, ideje és sorrendje a következő: jogerőre emelkedett, 
március 11-én délután fél 5 órai kez-j! — Meghívó. A Magyarországi Épi-
dettei az egyetemi aulában férfihaliga-1 tőmunkások Országos Szövetségének 
lók részére:. 1. A házasság válsága és szegedi csoportja Szeged, Hétvezér-
az ifjúság nemi tévedései. Dr. Bárány utca 9, Munkásotthon, március 5-én 
Jáncs egyetemi magántanár Szabadka, délelőtt 10 órakor tartja meg rendes 
2. Bűnös'kapcsolatok. Dr. Zárday lm- évi tisztújító közgyűlését és kéri a fa-
ré egyetemi m. tanár Budapest.' 3. A gokat, hogy azok pontosan megjelen-
helyteíen nemi élet visszahatása, az ni szíveskedjenek. 67 

egyén és faj fejlődésére. Dr. Baver > — A törvényszék elitélt egy balese-
Emil községi orvos. Alag. 4. Az ön- tet okozó autó sofőrjét. Tavaly junius 
megtartóztató élet testi és lelki követ-
kezményei. Dr. Pastinszky István or-
vosszázados. Vasárnap, 12-én, 11-kor 
az egyetemi aulában férfihallgatók 
számára: 5. Az ifjúság erkölcsi esz-
ményét tervszerűen romboló tényezők. 
Dr. Roska Lajos egyetemi tanársegéd 
Budapest. 6. A gyógyulás ulja egész-
séges diákközvélemény a keresztény 
erkölcs alapján. Dr. Gőbl Albin szana-
tóriumi igazsa tó-főorvos. Március 
11-én délután fél 5 órakor a bölcsé-
szeti kar T. számú előadótermében 
(auditórium maximum) mihallgatók 
részére: 1. A keresztény orvos és a 
magvar jövő. Dr. Csnpodvné dr. Mó-
csv Márta orvos. 2. Az ifjúság erköl-
csi eszményét tervszerűen romboló te-
rvezők. Dr. Korpifs Júlia fővárosi is-
kolaorvos. 3. Az önmegtartóztató élet 
testi és lelki következményei. Dr. - S/a-, 
bgdosné dr. Licsmann Margit orvos, 
t Erkölcstelen élrt — egyéni tragédia 
Dr. 

V O S . 0 . 

telerspg elleni küzdelemben. Dr. Ahs-
bashné dr. Ilasnel Lujza orvos. 

— Szeged árverési csarnoka 1944 
rnárrius 6-án. hétfőn délután fél 4-kor 
hivatalos helviséeéhcn aukciós árve- \ 
rést tart. mely alkalommal a ma"áno-j 
sok állni beadóit holmik kerülnek j 
sorra. Megbízásokat hétfő déli 1? óráig!, 
fosadunk el. A bee-Lezetf tái-cvak 
szombat délután és b-Mfőn (Jálplótt s 

esarnokban megtekinthetők. Igazgató-
ság. 

>Ha valamit meg akarunk cáfol-

ni, ha valakinek be akarjuk bizo-

nyítani, hogy téved, nézzük meg jól, 

hogy honnan nézi a dolgokat, meri 

onnan nézve rendszerint ugy is van 

s ezt be kell ismernünk. De mutas-

suk meg neki, hogy más oldalról is 

lehet nézni, hogy onnan máskép 

látszik. Emiatt nem haragudna, 

mert látná, hogy nem tévedett, csak 

éppen nem nézte meg minden oldal-

ról; és senki sem haragszik azért, 

mert nem látott mindent, jóllehet, 

tévedni senki sem szeret és ez ta-

lán azért van, mert az ember ter-

mészeténél fogva nem iát meg min-

dent és mert természeténél fogva 

helyesen látjá saját szemszögéből a 

dolgokat, mert hiszen az érzéki éJ-

ménv rendszerint helves.t 

A szegedi kir. törvényszéktől. 
P. 3139—1943. 6. szám. 

h i r & e t m & g i y 

kisaiatiiasi ügyben 
A Központi Gáz- és Villamossági 

Tit. kisajátítónak özv. Ilcgt/r Mihajy-
ne és társai kisajátítást szenvedők el-
leni kisajátitasi kártalamtasi ugyebeu 
a kir. törvényszék a kártalanuasi el-
járást Szeged sz. kir. varos közigaz-
gatási bizottságának 1144—1943. Kih, 
számú határozata folytan az 1881: 
XL1. te. -13. es következő szakaszai, 
alapján elrendeli. 

A kisajátítási kártalanítási tárgya-
lásra határnapul 

1914 »• > 31. nap-,ónak dél-
«i«. a óráját iu/.i ki 

a kir. törvényszék Szeged. Széchenyi-
tér 4. szám alatt, 1. emelet 73. ajtó 
alatti hivatalos helyisegében, ahova a 
kisajátítót, kisajatitást szenvedőket, 
továbbá az összes telekkönyvi érdekel-
teket a végzés utján azzal a figyel-
meztetéssel idézi meg, hogv a tárgya-
lásról távolmaradásuk a Határozat ho-
zatalát nem gátolja és hogy az egyéni 

31-én a Petőfi Sgndor-sugárut és a külön értesítés elmaradása vagy a tár-
Bécsi-körut sarkán autóbaleset tör- I gyalás elmulasztása miatt igazolásnak 
térit. Egy teherautó, amelyet Pauli helye nincs. 

A netán távollevő és ismeretlen ér-
dekeltek részéte, igy az állítólag el-
hunyt Balogh Lajos ismeretlen örökö-
sei részére az 1881:XLI tc. 46. és a» 

érkezett az autó mellé, amikor az el- 1930 XXXIV tc. 133 §-a alapján ügy-
haladt a társzekér mellett. Igy az autó gondnokul dr. Benedek Pál szegedi 
a két kocsi közé szorult és olyan kö- ügyvédet nevezi ki. 
zel került a társzekérhez, hogy leso-j A kisajátítási kártalanítási eljárást 
dorta róla a rajta ülő Mészáros And- i a kir. törvényszék a következő ingat-
rásné 23 éves, Topolva-sor 7. szám lanra fogja lefolytatni: 
alatti lakost, aki az úttestre esett és a Szeged-hciterüíet 4609. számú be-
lábsérüléseket szenvedett. Az ügyész- télben 5893. helyrajzi szám alatt fel-
ség könnyű testisértés vétsége miatt vett szöllő Szatvmaz utcában. • 589-4. 
emelt vádat Pauli János gépkocsive-, hrsz. alatt felvett ház a Smtvmnz-utca 
z.etö ellen, aki kihallgatása alkalma-. 4. szám alatt özv. Hépert Mihálvné 
vW!' kiielentette. hogy nem érzi 
bűnösnek, az okozott kárt 'mej 
iörvépvszék megállapította vétkéssé-

t\ magát | Rúzsa Rózába. Ilérrert József. Hégert 
rgtérüi. A Júlia, Faraffó Sándor és Balogh La-

stót könnyű testisértés vétségében és 
21 napi fogházra ítélte A vádlott meg-

Gőezvné dr. Haviár M a r g i t f ő o r - f nyugodott, igy az Ítélet jogerőre emel-
* Az ifinság feladata az erkölcs.[ kedc'tt. 

mini iiiim ilujw.iw-jwümmu\i 

jos nevén álló egész ingatlanra. 
Szeged. 1914 február 9. 

kir törvényszékhez felrendelt 
Vitéz di*. Galamb Sándor sk,, 

kir. iárásbiró 

Blau Sándor és Blau László mélységes fájdalommal jelentik, 
hogy drága jó Édesanyánk, szemünkfénye 

özv. BSau igwilssi^ 
e hó 3-án hosszas szenvedés után követte a szeretteitől távol el-
hunyt Bandi fiát a halálba. 

Temetése 1944 március 5-én d. 10 órakor a cinteremből. 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD 

Külön villamoskocsi fél 10-kor indul a Dugonics-térről, 
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