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Y » ^ IVntek. Róm. kat. Bor. Károly. Prof. 

Károly. A nap kél 6 óra 48 ocrckor, 
nyugszik 16 óra 39 perckor. 

Fgye»«ml könyvtár (központi egyetem, !. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közfii szolgálata 
.anakt Barcsay Károly, Széchenyi-tér ti. (Tele-
fon 1270.) Franki Antal, Szentgyörgy-tér 6 (Tel. 
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 81. 
¿Tel. 1062.) Löbl Imre dr., Gizella-tér 5. (Tel 1819.) 
Moldván Lajos. Újszeged. Vedres-u. t (TeL 1846.) 
Cserhalmi Antal, Sárkány-ucca 15. (Tel 82 61.) 
Selmecii Béla. Somogyi-telep. (T«L 8425.) 

Varfak . . . 
•Rét varjúcsapat: nehézléptű, tarisznyáé fér-

H*k húznak keresztül a villanyfényes nccákon. Ta-
vassal Indultak hazairól és most tartanak haza-
felé. Tarisznyájukban pénz helyett száraz kenyér 
csörög, mert rossz volt a nyár, kevés a kereset. 
Condot cipelnek a kopott tarisznyában éa amíg át-
vonulnak az aszfalton, ámult szemmel aédk a 
csillogó kirakatokat. Vinni kellene valamit az ott-
lionvalóknak. ugy, mint régen, amikor lettfto a 
gyereknek és az asszonynak szánt ajándékot li a 
padkára... 

A sötét csspat kísértetiesen kopog. Egyik ta-
risznya a máiik után halad, kimért léptekkel me-
retednek, aztán egyszerre, a¿ egyik saroknál el-
tűnnek, belevesznek az öszl ködbe... 

— A íejtfrtékfsltes kérdésével foglalkozott a 
?!ezőgazda*«gi Kamara. A Duna-Tiszaközi Mező-
gazdasági Kamara állattenyésztési szakosztály i 
legutóbb! ülésén foglalkozott a tejértékesltés kér-
désével. Baucr Imre előadó a legújabb lejrendelet 
hiányosságot fejtegette. A rendelet akként volna 
nódosllandó. hogy annak alapján megfelelő áron 
maximálni lehetne a budapesti éa a vidéki váro-
son fogyasztói tejárát, minimálni a termelőknek1 

fizetendő árakat és e két árhatár között szabad-
dá tenni az értékesítést olyan módon, hogy le-
pjen szabad minden termelőnek a tejét beszállí-
tani a fogyasztóhoz. Dr. Gesstelyl Nagy László ar-
r I beszélt, hogy Budapest mellett a vidéki n»gy 
városokat Is figyelembe kell részesíteni a tejellá-
táa szempontjából. Több felszólalás után a szak-
osztály elhatározta, hogy a tejrendclet .negfelelö 
módosítása érdekében a földmflvelé ;ügyl mdnl«-
trrtiez felterjesztést intéz. 

— As evangélikus egyetemi hallgatók kongrccz-
fíusa. Országos kongresszusra Jönnek 6ss.,e a ma-
tt írországi evangélikus vallású egyetemi éa fő-
iskolai hallgatók Szegedre. A kongresszus a mii 
napon délelőtt 0 érakor az evangélikus templom-
ban tartandó IsHentisztHettel kezdődik, majd meg-
nyitása az evangélikus egyház Osítrovszky-ucca 
5. szám alatti belmissiól helyiségében lesz. dr. Pol-
nsr ödön egyetemi tanár, a szegedi Egyetemi Lu-
i'ier Szövetség fővédnökének és az Egyetemes 
Egyház megbízóit képviselőjének Jelenlétében. 
Hi-sztvesznek dr. Fetkay Ferenc székefővárosi 
i.inács jegyző, az országos kongresszus elnöke, dr 
Kovács Sándor egyetemi tanár, vitéz Kendeh Gusz-
táv, az országos kongresszus Agy vezető elnöke, 
Egyed Aladár ey. lelkész, azonkívül Sopron, Pécs, 
n.'.dapest, Debrecen és a Szegedi Egyetemi Lu-
Ü-.er Szövetjeinek kiküldöttel. A kongresszus 
w.sárnap fejeződik be délelőtt 10 órakor tartandó 
istentisztelettel. .\ kongresszus re»yl«ó;e a sze-
gedi Egyetemi Luther Szövetség, amely 10 éves 
fennállását november 13-án fogja megünnepelni, 
imikor dr. Kapl Béla ev püspök, a 9. honvéd gya-
' ivezred teljes zenekarának, dr. Belte Ferenc ze-
netanárnak, Könvvea-Tóth Erzsi színművésznő-
nek. Mózesné Junker Klára énekmüvészhönok és 
dr. F.njet Hudolf egyetemi m. tanárnak közremtl-
kftdésével Jótékonvcélu kulturestet rendez a TÍSZÍ. -

«.zállö nagytermében 

— Sztálin «00 vezető kommunistát Szibériába 
• zániüzött. Moszkvából jelentik, hogy Sz'alln SOO 
vezető kommunistát, akik elégedetlenek voltak a 
diklaltnv.v il. S.ibéríába száműzte. 

— Negyvennégy leprás beteg szökése. Buka-
eslliöl jelentik: A tirlulestl lepratáborból It r.eleg 

megszóVör. mert a táborban éhínség volt. A ható-
vácik kézrekeri'ésukre minden intézkedést meg-
tettek. 

Lampel-Hegyi kötött-szüviffl l 

Cipővásárlás előtt s ü 
^ v p f cipőket megnézni, 
r r J L / J L / m J L (Széchenyi fér IC.) 

mert árainkat lényegesen leszállítottuk. Tegyen egy pr6bavá«6rláat f • •:<> 

Tovább folyik a nyomozás 
Pipás Pisla ügyében 

4 
(A n 'magyarorkzág munkatársától.) Pipás 

Pista, az alsótanyai gyilkosasszony ügyében — 
amint megírta a Délmagyarország — hetekkel ez-
előtt ujabb nyomozás indult Az ügyészséget 
ugyanis névtelen levél figyelmeztette, hogy Pipás 
Pista a már kiderített bűntetteken kívül más gyil-
kosságot la elkövetett. Az ügyészség utasítására 
a rendőrség megindította a nyomozást, amelv 
azonban eddig kevé» eredményt é t el. A nyomo-
zást vezető Bauer Ede csoportvezető csütörtökön 
a fogházban kihallgatta Pipás Pista' az ujabbi 
bűncselekmények miatt A nyomozás tovább fo 
lyik. 

— Aa elektromos egységáralakaláa. A Szegedi 
Mérnök- és ÉpHész Egylet pénteken délután 5 óra-
kor a kereskedelmi és iparkamara dísztermében 
előadó ülést tart, amelyen öyőrgy Vilmos gépész-
mérnök lart előadást Aa elektromos egységárai*, 
kulásrót 

— A Szegedi Reformálna Énekkar 6«zi hézl-
bangversenvét november 5-án este 8 árakor ren-
dezi as egyházközség tanácstermében, válogatott 
műsorral. Belépődijat nem szed. önkéntes attomá-
nvokat a kotta alapja Javára elfogad. 

» Ita Rndapealre arázik, első uMa lejyeo • fé-
nveseu átalakított és kibővített Huf»«irt«-Wrd8ba 
íBudnpesi, VII., Dohányucca 44} menni Ott n i r 
regge l 5 ó r a k o r n y i t n a k é« 1.40 p«n 
g ő é r t nemcsak m e g f f i r ö d h e t h a aem 
Jói meg Is reggelizhet 1 

Hindenburg híókoksz kapható B A C H 
cégnél ** 

Teleion 11-26 

Ax idö 

Fogalom a hölgyek közSIf. 
t»l I 

A Szegedi Meteorología 1 Obeservatörinm Je-
lenti: Szegeden a hőmérő legmegasabb állása 10.3. 
a legalacsonyabb —1.4 C. A barometer adata mill-
iókra és tengerszintre redukálva reggel 774.7 mm, 
este 773.4 mm. A levegő páratartalma reggel 82 
százaléik, délben 65 százalék. A szél Iránya északi. 
Illetve déli. erőssége 1—3. 

Időjóslat a Délvidékre: Enyhe, felhős, csa-
padékra hajló idő. 

— Havi 80 fillér és havi 1 pengő az előfize-
tési dij a Délmagyarország kölcsönkönyvtár*-
han. 

— Tájékoztató devizaügyekben. A szegedi ke-
reskedelmi é* Iparkamara a külföldi behoZhtal'al 
kapcsolatos hitel- és devizaigénylésekről külföldre 
teljesítendő fizetésekről és' behozata'l korlátozá-
soktól részletes tájékoztatót állított össze. A tá-
jékoztatót érdekelteknek a kamara díjmentesen 
megküldi. 

— Befejezték a vizsgálatot Llttke Kálmlnné 
Lflnflgyétan. Budapestről Jelentik: Néhány nappal 
ezelőtt fejezte be a vizsgálatot a vizsgálóbíró a 
szándékos emberölés büntoltével vádolt Llttke 
Kálmánné bűnügyében. Az iratokat áttette as 
fitty és zségre, amely a napokben dönt arról, !ogy 
Ll'tke Kálmánné ellen, Rotlkay Gábor koronaőr-
százados halála miatt miiven eimen adjon ki vád-
iratot. 

— Koszorumegváltás. Vigyázó Ágnes fialAla al-
kalmából Hesser Lajos S, Varga Mihály 10 pengőt 
adott koszorumegváltá* elmén a klsrongyoLakdő 
céljaira. Az összegeket eljuttattuk rendeltet** he-
lyére. 

— Meghalt a közkórháaban a pusztamérges) 
asszony, akt lugkőoldatot Ivott. Egy hónappal az-
előtt D o v á c s Ferenené, született K á l m á n 
Róza, pttszlamérgesl. Idősebb fóldmflveaassaony 
1 igk .Toldattal megmé-gezte magát A sulyoaan 
sérült asszonyt annak idején beszállították a are-
gtdi közk őrházba, ahol ápolás alá vették. A >ug-
kőoldat azonban olyan súlyos égési sebeket oko-
zó t. hogy Dovács Ferménén segíteni nem lehe-
tett. Egyhónapi szenvedés után, csütörtökön dél-
előtt a közkórbázban meghalt. Holtterét beszál-
lilották a törvénvszéki orvosttnl bitézetba. Az 
üf-vben megindult a nyomozás. 

— A nyitott felsőserpenyős mérlegek fiasmá-
lats. A kereskedelemügyi minisztérium megküld'it-
te a kereskedelmi és Iparkamaráknak a nyitott fel-
söserpenvős mérlegek h-> ẑ.nálata tá.g>ában most 
kiadott rendcleitét. Es/.er'nt mindazok a nyitott 
felsflserpenvös mérle/.-k. ntelvek tulajdonosai a 
részükre valamely n4rt«kli|t>]esMŐ hivatal által 
kiadott Igazolványt feltudják mutatni, továbbá az 
olyan régi rendszerű egyenlökaru mérlegek, va-
lamint 5 kilogramos és ennél nagyobb sulyok, atne-
Ivek nyilvántartásban f»l vannak véve, saabálv 
szerű hitele 'tés. Illetve tdtf^kos hitelesítés me'l-
lett további rendelkezésig a tőzforgakmban hasz-
nálhatók. 

fiz hónapi hSrtOnre ítélték 
az ujszegedl betíröt 

(A Délmagj nroraság munkatársától.) Baday 
Antal rovottmultu napszámos hónapokkal eaaiőtt 
t.vbb betörést követett cl Újszeged?«. Kifosztotta 
Bársaky Pétwné, Kiss Péter Is'.ván és Ztcher Fa-
rencné lnk >sát, akil.lu". összesen mintegy 1000 
pengő értékű ruhaDemút vitt eL AaonkivU Jaa-
esó Károly ujszegedi lakos nerében levatat tat 
amivel hnsnemüt csalt ki egy hentestől 

Buday Antalt föbbrendbetf lopás és csalás 
miatt von'rr felelősségre a törvényszék. X vádlott 
beismerte a terhére rótt bűncselekményeket, a 
bíróság 10 hónapi börtönre ítélte éa kftfeierfa. 
hogy a sértetteknek az okozott kárt, 15 aap «tatt 
flsosM m«g. Az Ítélet Jogerős. 

— Telefonrendelésre házhoz Küld! utnSfs-i 
jegyét a Délmagyarország kiadóhivatala. 

I SerfkdIOk, haskSISk. toito legfobbak I 
1 B A l l t veszlyflsnél. ClaoTál fér S. «lám, m | 

Retikül, vadászkellék 
Borbélyt 

obb válaastákban 

böröndősnél, Pakett 81. 

UJ K Ö N Y V E K 
a Délmagyarország 
kölcsönkönyvtárában: 

Schalom Asch: Pélervár. 

Michael Arien: Líly Chrisline. 

Rokor Malvin: A befalazott ajtó. 

Deeping: Sorell és fia. 

Korcsmáros Nándor: Ar én hábonmi 

Rcvmont: As ígéret földje. 

Rózsa Ignác: Szegény eladó Ványok. 

Dr. SchaÜer Sándor: Szemben lea a halál. 

» „„ í j haiólöröttei. 

Georg von Ompleda: Die schöne Gräfin Co-

sel. 

'.ion Feuchtwanger: Der Jüdische Krieg. 

Parrot: Szabad a eadk. 

tllflutásl <11 a OilaiaiTartrszii alinzstil részira 
havoaklat 1 Mal«. naakisaMfizainnik hataaklat 18 
fillér, ailaáaakl I i i rtszéra havanklat 111 paaii. 


