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Okirathamisifás, csalásért 
és gyujfogatásért letartéztattak 

egy mórahalmi asszonyt 
(A Délmantjirország munkatársától.) A 

szegedi rendőrség szombaton délelőtt letartóz-
tatta ózv. Tóth Mátyás né Mórahalom 324. 
szám alatt lakó asszonyt okirathamisitás, csa-
lás és gyújtogatás büntette miatt. A rendőr-
ség Szekeres Mihályné Zákány 43G. szám alatti 
lakos feljelentésire kezdte meg a nyomozást 
ebl«n az ügyben. Szekeres Mihályné ellen 
ugyanis nemrégiben az egyik szegedi bank 
pert indított 1000 pengő tőke erejéig. Szeke-
resné, aki nem tartozott tudomása szerint a 
banknak, besietett a telekkönyvi hivatalba és 
ott megtudta, hogy két esztendővel ezelőtt a 
bank betábláztatott ingatlanaira 1600 pengő 
kölcsönt. Az asszony ezek után feljelentést tett 
a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki ne-
vével visszaélve felvei te a banktól a kölcsönt. 
A rendőrség rövidesen megállapította, hogy 
a tettes ózv. Tóth Mátyásné volt. Tóthné két 
évvel ezelőtt megjelent az egyik ügyvédnél és 
Szekeres Mihályné néven bemutatkozva elő-
adta. hogy kölcsönre volna szükség. Hamis 
személyazonossági tanuk igazolásával azután 
sikerült felvennie a banktól 1600 pengőt. Hogy 
a dologra rá ne jöjjerek', szorgalmasan fizet-
pette a kamatokat, egészen a legutolsó idő-
kig, azonban a pénze elfogyo't és a kamat-
fizetést beszüntette. így derült ki a dolog. 

A rendőrség ezzel kapcsolatban nyomozni 
kezdett egv gyújtogatás! ügyben is. Egy esz. 
tendflvel ezelőtt kigyulladt és leégett Szekeres 
Mihályné zákányi háza. Az volt a gyanú, 
hogy a tüzel gyuftogafás okozta és a tettes özv. 
Tóth Mátvísné. Az nsszonv a rendőrség előtti 
kihallgatása során beismerte, hogy tényleg 0 
gyújtotta fel Szekeres né hátát azért, hogy a 
házat, amelyre szerinte rá volt táblázva a 
kölcsönt megsemmisítse. A rendőrségnek' az a 
véleménye, hogy özv. Tóth Mátyásnénak' az 
volt a célja, hogy Szekeresné is bennégjen 
a házban. Ezt azonban Tóthné tagadja. A 
nyomozást folytatják. 
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Hirek 
X l f Z Vasárnap. Róm. kath. B. 30. Gál 

apát Prot. B. 31. Gál. A nap kél 
6 óra 20 perekor, nyugszik 17 óra 11 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
1- lg, a Városi Múzeum mindennap, vasár- és ün-
nepnap ls, délelőtt 10-től fél 1-lg van nyitva. Fo-
lyóiratcsere kedden, csütörtökön, szombaton dél-
után fél 5-töl fél 6-ig. 

Fiyftfml könyvtár (központi egyetem, 1. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tanak: Apró Jenó Kossuth Lajos-sugánrt 59 (tele-
fon 1996), Borbély József Tisza Lajos-körűt 20 
(telefon 2268), Gerle Jen« Klauzál-tér 3 (telefon 
1359), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-uqfa 1 
(telefon 1846), Nagy Gy. örök. Takács István* Bol-
dogasszonv-sugárut 31 (telefon 2125), Selmecz Béla 
Somogyi-telep (telefon 3425), Bulcsu Barnabás 
Kálvária-tér 7 sz. (telefon 3278). 

— A Dugonics-Társaság negyvenéves jubileu-
ma. A Dugonics-Társaság fennállása 40.-ik év-
fordulója alkalmából vasárnap délelőtt 11 órakor 
a Somogyi-könyvtár olvasó termében rendkívüli 
közgyűlést tart. Déli 12 órakor a társaság Dugo-
nics András szobrára koszorút helyez. Délután 4 
órakor a városháza közgyűlési termében felolva-
só ülés lesz a következő sorrenddel: dr. Szalay 
József elnöki megnyitója, dr. Banner János: ,.A 
Társaság megalakulása és 40 éves története", dr. 
Bibó István: Dugonics Andrásról szóló tanulmány 
egy részlete, Móra Ferenc: „Emlékezés a Társa-
só* első titkáráról: Békefi Antalról." 
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— Ingyentej aa iskolás gyermekeknek. A „Sze-
gedi szegény gvermekek ingyentej akciója" teljes 
erővel megindult 3000 iskolás gyermeket kíván 
ellátni az akció naponta két deci tejjel, amihez a 
társadalom támogatását kérik az akció vezetői: 
vitéz dr. Szabó Géza kullurtanácsnok és Szaoyl 
István fővegvész. Az akció vezetősége felkéri as 
adakozókat, hogy adományaikat a Szegedi Nép-
bankhoz Juttassák el. 

— Tisztújítás a Bethlen Gábor-Körben. A re-
formátus egyetemi és főiskolai hallgatók egyesü-
lete, a Bethlen GáboivKör megválasztotta nj tisz-
tikarát. Buday Györgyöt, az egyesület eddigi el-
nökét örökös tiszteletbeli elnökké választották 
meg elnök lett Ádám László, alelnök Arvay Er-
zsébet, főtitkár Szörs Pál, főpénztáron Pető De-
zső, titkárok Vadas Irma és Zéténvi Endre, pénz-
táros Sörés Bálint, ellenőr Kiss Lajos, könyvtá-
ros Tr.tnay Gábor, háznagy Oergely Gerő, A kör 
gazdaságpolitikai szemináriuma október 20Lán 
kezdődik. Dr. Pános Árpád egyetemi magántanár 
„A gazdasági élet aktuális problémál"-ról tart 
előadást a református palota tanácstermében. A 
kör szívesen lát ezen az előadáson vendégeket ls. 

x Wclsz Ibolya női ruha divatszalonját Mars-
tér 17. szám alatt megnyitotta. Feltűnően olcsón 
készít ízléses, csinos uccni és estélyi ruhákat, 
pongyolákat és pyjamákat. 258 

— A Zsidó Leányegylet teadélutánja október 
23-án a Kassban. Teajegyek ára 1.50 P Zenét a 
Vadas jazz szolgáltatja. Tombola, sok értékes dij-
Jal. Tombola-díj rzőrmebolero. 225 

x Legnemesebb szörmebundák szenzációs ol-
csó áron L.au Ignátz cégnél Keleraen-ucca & 

— Élősdi*. A Magyar Cionista Szövetség Avi-
va Boriszia Csoportja vasárnap délután félhatkor 
a zsidó hitközség dísztermében nyilvános gyül^t 
tart melynek programja a kővetkező: megnyitó 
beszédet mond Mandler Ernő, szaval Vadász 
Klári, beszélnék Varga Mihály is dr. Freakel Je-
nő. Belépődíj nincs, érdeklődőket szívesen lá-
tunk. 
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— Előadás a reformátusoknál a mohamedán 
misszióról. Ma délelőtt 10 órai kezdettel a refor-
mátus templomban Morvay István, a Magyar Re-
formátus Külmissriól Szövetség titkára szolgál. 
Délután félhé» órai kezdettel az egyház tanácstér« 
mében a magyar református mohamedán mfsv 
szlóról tart vetite-ttképes előadást Aa előadásra 
beléptidij nincs. Morvay István szolgál az ajszo* 
gedi református Imateremben délelőtt 9 órai kez-
dettel, majd délután 5 órakor az egyház tanács-
termében a középiskolák református Ifjúságnak 
tart előadást 

x Dr. Kiss Menyhért azAKSsz nöorvos, közkór-
házi rendelő-főorvos rendelőjét Kazlnczy-ucca 6. 
szám alá, a Stefánia sétány mellett, a kereske 
delml Iskolával szembe helyezte át 174 

x Már október 20-án kesdődik a XX IX osz-
tálysorsjáték húzása, mindenki siessen, hogy még 
a húzás előtt kifizess« sorsjegyft, mert csak Így 
biztosíthatja a nyereményre való jogát Ne feled-
je, minden második sorsjegy nyer. 16 

x Szép, Jó ás olcsó lakásberendezés kapható ez 
Asztalosmestereknél. 2 
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