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- T w A Meteorológiai Intézet jelenti este
1 0 O 10 órakor. I d ő j ó s l a t ; Élénkebb
nyugati szél, sok helyen köd, az ország nyugati
felében felhősödés, több helyen már havazás. Erős
éjszakai lehűlés. A hideg nyugaton mérséklődik
keleten tovább tart.
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Tűit Aladár a Kúria ügyvédi tanácsának
ügyésstagjs. Budapestről jelentik: Az igazságügy*
miniszter a Kúria ügyvédi tanácsának ügyésztagjául dr, T ü r r Aladár szegedi ügyvédet kinevezte.

— A természetes »Ferenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált uáznszei megrögzött szék
rekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható basbajto, mely számos betegségnél az emésztést javitta és az étváavat fokozza. Kérdezze meg orvosat!

— Szünetel a postafo igalom Franciaország megszállt részével. Budapestről Jelentik: A pöstavezérigazgatóság közli, hogy Franciaországnak a
német véderő által megszállott részéről — ElzászLothiringiát kivéve — a postaforgalom egyelőre
szünetel. EIzász-Lotharingiába
közönséges és
ajánlott küldemények — kis csomagok kivételével
— továbbithatók. Franciaország meg nem szállt
részéből az értéklevelek és értékdo&ozok kivételével levélpostai küldemények és csomagok küldhetők.

— Megkötődött a sofőrök ellenőrzése. A gépjármüvek
vezetésére igazolvánnyal rendelkezőknek minden három évben orvosi vizsgálatnak kell
magukat alávetniök. Hogy ez a vizsgálat meglörtént-e, ennek megállapítására a rendőrkapitányság autóosztálya dr. M á t y á s Samu rendörtanácsos vezetésével most ellenőrzést folytat ie. Ennek során felülvizsgálják a Szegeden autóvezetőigazolvánnyal rendelkező mintegy 2500 egyén igazolványát, Az ellenőrzés sorári már eddig is megállapították, hogy a vezetésre jogosultaknak mint.
egy egyharmada nem velette magát alá újból a
kötelező orvosi vizsgálatnak. Ezek ellen, akik a
határozott rendelkezések ellenére elmulasztották
au orvosi vizsgálatot,, ugy látszik, tömegesen inditanak meg kibágási lejárást. Az ellenőrzést néhány napon át folytatják.

_ Külön istentisztelet a leventék részére. J5r.
<51attfelder Gyula megyéspüspök ezévi első pásztorlevele közli a püspöki kar rendelkezését, amely
• leventeoktalással kapcsolatos lelki
gondozást
irja elő. Mindenekelőtt a papság és a katolikus tanítói kar tartsa kötelességének a leventeoktatásra
vonatkozó 1939. I I te. rendelkezéseihez való pontos alkalmazkodást, támogassa az oktatást és vegyen részt a leventeegyesületekben. Vasárnapokon,
ünnepeken, valamint a kiképzés idejének kezdetén és befejezésein, március 15-én, a kormányzó ur
születés- és névnapfán. a hősök emlékünnepén,
október Kán és a májusi leventeünnepélyeken a
leventék részére lehetőleg külön istentiszteletet
tartsanak szentbeszéddel. A busvéti időszak alatt
* leventeparancsnoksággal együttesen állapítsák
meg a szentgyónás és áldozás időpontját valamely hétköznapon. Végül arról intézkedik a ren
delet, bogy a leventék részére a tewnlomban külön helyet kell kijelölni.
— S i r szerint rövidesen bevezetik a johboldali
közlekedést. A Magyar Tudósító jelenti: Közlekedési szakköröktől kapott értesülés szerint 1941-

feen nálunk is bevezetik a jobboldali közlekedés
rendjét A kormány a közlekedés átállítására 12
millió pengőt irányzott elő. A jobboldali közlekedés bevezetését
az a körülmény teszi sürgősen időszerűvé, hogy a mostani rendszer Európában egye.
dűl nálunk van érvényben. Még Romániában is a
jobboldali közlekedés volt a kötelező és a visszacsatolt területeken már áttértek a baloldali közlekedésre, még mindig nem tudtak megszabadulni
*a eddig éi-vényben volt közlekedési rendtől. Magyarországon mái- többizben felmerült a jobboldali közlekedés rendszerének bevezetése és a
megoldás csak azért késett, mert a fővárosban
nagy áldozatot kívánna az uj rendszerre voló áttérés, különösen a villamosforgalomban. A jobboldali közlekedési rendszer bevezetése mégis időszerű és lehetségesnek tartják, hogy áthidaló megoldással a problémát végül is megoldják. Az érdekelt testületek körében már megkezdték a kormányzat részére benyújtandó tervek megbeszélését
— A férfi- éa női tanerők számaránya. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletét közli
dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök most megjelent pásztorlevele. A rendelet arról intézkedik,
högy az országgyarapodással egyidejűleg megnövekedett létszámú tanítóság férfi és női tanerőiBek számát arányosítani kell. Sokkal több ugyanis a női tanítók száma, holott a leventeoktatás és
a kántorság szempontjából ezidőszerint több férfitanerőre volna szükség. A minisztérium ezzel
kapcsolatosan felkéri az egyházi főhatóságot,
hasson oda, hogy a főhatósága alatt levő tanítói
alkalmazó szervek indokolatlanul ne ragaszkodjanak férfitanerők alkalmazásához, hanem mindenkor legyenek fgyelemmel tanügyi politikai érdekekre is és a férfitanerők helyes elosztására. \
férfi és uői tanerők alkalmazását több tanerős iskolánál ugy kell beosztani, hogy a női tanerők
száma a férfiakénak kétszerese legyen. Ezt kívánja az országos helyes elosztédás aránya.

— Janik vpmtag|ftb»ri ma flekken és v»i uatiele*
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— Huszonöt kilométert gyalogolt egy kisdiák, bogy bálozhasson. Hódmezővásárhelyről
jelentik: X minap a vasúti állomáson a Szegedre bejáró vásárhelyi diákok egyik társakat ünnepelték, As adott az [ünnepségre* alkalmat, hogy a kisdiák felgyógyult magakereste betegségből. Szegedtől Vásárhelyig gyalogolt a inclt héten, hogy részt vehessen a
diákbálon. Rossz a vonatközlekedés, idejében
itthon akart lenni és elindult gyalogszerrel.
Kimerülve, holtfáradtan érkezett haza. Roszszul lett, orvost kellett hozzá hivni, nem mehetett el a bálra, nem vehette fel előző nap
kikészített fekete ruháját s nem forgathatta
meg a kislányt, akiért a rettentő hidegben a
nagy utat megtette.

üfcLMAGYARORSZÁG
S Z E R D A . 1941, JANUÁR 15.
— önként jelentkezett a rendőrség**. A leg
utóbbi időben több feljelenlés érkezett a rendörségre egy Márton Imre nevft faűgyuök ellen, aki
egy kisteleki fakereskedő cég megbízottjának adta
ki magát és többekkel összeköttetést létesített.. A
feljelentésekről szóló hirt Márton olvasta a lapokban és ezért önként jelentkezett kedden délelőtt a
szegedi rendőrségen, hogy tisztázza ügyét. A rendőrségen egyelőre őrizetbe vették és a feljelentések
alapján a detektívek megkezdték az ügy tisztázását. A rendőrség a nyomozás befejezése után ad ki
jelentést
— Meglátogatta és kifosztotta barátnőjél. Zsiga Istvánné 19 éves mindenes cselédleány Vízkeresztkor fel akarta keresni barátnőjét, Paplógé
Júliát. Elment a lakására, ahol azonban csak barátnőjének mostohaanyját találta otthon. Beszélgetni kezdtek, majd sétára indultak addig is. amig
a barátnő hazaérkezik.. Közben Zsiga istvánné
megfigyelte, hogy hová teszi barátnője anvja a
kulcsokat. Nemsokkal később elbúcsúzott a mostohaanyától és visszalopódzott a házhoz. B' hatol?
a lakóbsa és kifosztotta barálnőjc szekrényét Ruhákat vitl el ötven pengő értékben. A ruhákat azután sürgősen eladta és az összegből Budapestre
utazott, ahol vidáman kezdett élni. de csak midié,
amig a detektívek elfogták. Kedden előállították
a szegedi rendőrségre, ahol beismerte lettét. Zsigánét átvitték az ügyészségre, ahonnan szerdán a
törvényszék elé állítják.
, — Baleset az aignortelcpt árokban. Kedden
délután fél 7 órakor könnyen végzetessé válható
baleset történt Aignertelep végén az uj viz.levcBetff
csatornánál. Karácsonyi János Hosszu-ytCa
alatt lakó fuvaros erre hajtott kocsijával, ami kei
még ismeretlen körülmények között a kocsi', huné
ló beleesett az árokba. A szerencsétlenség továbbfejlődését még sikerfiit idejekorán megakadályoz
ni. A haleset helvszinén azonnal megjelentek *
tűzoltók, akik a lovat kimentettél- i csatornából
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)( A burgonyakészletek igénybevétele. A közélelmezés biztosításáról szóló kormányrendelet
alapján dr. L a k y Dezső közellátási miniszter
rendeletet adott ki, amelynek értelmében a kösélelmezés biztosítása érdekéiben burgonyából art
s minden egyéb építmények tervezését és építését
a készletet lehet igénybevenni, amely a termelőjutányosánflltmiQII f Q f | | ü | | A p M é z z m é r n ö k
nek 1941 július 15-ig számított háztartási és gazvállalja UliUVdtt lu'U II Szé henyi-tér 16. Tel. 16-42 dasági szükséglete leszámításával fennmarad. Az
igénybevételi jogot a Közélelmezési Hivatal gyakorolja. Az igénybevett készletet az állani megbí— Megalakult a KANSz szegedi altiszti esőzásából a Belföldi Burgonyakereskedclrui Egyeporija. Hosszabb előkészités után megalakult
a
sülés (Budapest V., Vigadó-utca 5.) veszi ál készKözszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetségépénzfizetés ellenében a hatóságilag megállapított
nek szegedi altiszti szakcsoportja. A csoport a
áron. A készlet birtokosa az igénybevett Növénypostaaltisztek egyesületének
Vásárhelyi-sügárutí
termelési Hivatal burgonyaszállitási szabályzatáhelyiségében tartotta alakuló közgyűlését, amelyen
nak előírása szerint vasútállomáson, vagonba
nagy számmal jelentek meg a csoport tagjai. A
rukva köteles rendelkezésre bocsátani.
közgyűlés a következő tisztikart választotta meg:
)( Megállapították a liba minimális termelői
elnök: Gyarmati István, alelnök: Nádai 'enrt. titárát. Az Országos Baromfiármegállapitó Bizottság
kár: Balogh István
pénztárnok: Nagy Ferenc,
a liba minimális termelői átvételi árát élősúly kijegyző: Sántha István.
logramonkint 1.73 pengőben Sllapitotta meg Ed— Nem lesz többé vasárnapi vásár Makón. Ma- dig a liba minimális termelői ára 1.46 pengő vett
kóról jelentik: Most tartotta idei első közgyüléj sét Makó képviselőtestülete,
amély több fontos
Szeged »z. hir, váró* tb, bízottéira ktaavlttéséVfí
j kérdésben döntött. Egyik fontos határozata a kép- 1-1-1941 kgy.
'
viselőtestületnek az a döntése, hogy vasárnap töb, bé nem tartanak Makón vásárt A szombat-vasárj napi vásárokat péntek-szombatra helyezték át.
Közhírré teszem, hogy Szeged sz. kír, város
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— Hirtelen halál, vagy mérgezés, özv. Ved- törvényhatósági bizottsága 1941. január 14 napján
r e s Lásrióné 63 éves magánzó hé'főn este hirte- tartott rendkívüli közgyűlésében a következő közlen rosszul lett a Maros-utca 30 szám alatti ház- érdekű határozatokat hozta:
Elhatározta, hogy a gázgyári tartozás kiegyenban levő lakásán és még mielőtt az orvos beavatlítés e céljából 9 hitelt nyújtó Szeged-Csongrádi
kozhatott volna, meghalt. Elrendelték holttestének orvosrendöri fel boncolását. Amikor a rendőr- Takarékpénztár Rt. szegedi pénzintézettől 1,000.909
orvos kedden délben felnyitotta holttestét, mérge- pengő függökölcsőnt felvesz;
A színigazgatóval kötött szerződést tovább? 4
zési tüneteket állapított meg. Azonnal jelentest tett
megállapításáról a nyomozó halóságoknak, mire a évre meghosszabbította, szubvenciójá! 1941—4?
sziniévadtól kezdve felemelte és kimondotta hogv
vizsgálóbiró annak megállapítására, hogv mi okozta voltaképpen özv Vedres 1 ászióné hirtelen ha- a fűtést és világítást természetben ádj*
Ezen határozatok ellen 15 nap sls'1 a m. Mr.
lálát helyes-e az a feltevés bogy esetleg mérgebelügyminiszter nrboz intézendő fellebbezésnek
zésről vau szó, elrendelte a bőit fest törvényszéki
felboaoíúásit. a törvényszéki srvtesszaVArtő
* van heíye.
Szeged, 1941. január 14.
viasgálóbifó jelenlétében szerdán boncolta fel a
ür, PAlfv József, polgármester.
holttestet

