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— Kilencvenhattal szaporodott Szeged-lakosainak száma Ismeretes, hogy a délvidéki
népszámlálással kapcsolatban a kormány pótnépszámlálást rendelt el az ország minden részén, ahol februárban már megejtették a népszámlálást. Akik a februári
népszámlálásból
bármilyen okból kimaradlak, azoknak október
15-ig kellett jelentkezniük a közellátási hivatalban. Dr. F o d o r Jenő ny. polgármeslerhelyettes most állította össze a
jelentkezettek
névsorát: összesen 96-an jelentkeztek Szegeden
a pótnépszámlálásra. Ennyivel van tehál több
lakosa Szegednek február óta.
Dr. Zombory Jenő főügyész Zomborban.
Dr. Zombory Jenő főügyész, a szegedi királyi tóügyészség vezetője
szerdán
Zomborban
járt,
ahol felülvizsgálta az ügyészség működését.
— Bizottsági ülés a csengelei közigazgutasi
központ megszervezésére. Hirt adtunk mát arról,
hogy az illetékes minisztérium többszöri sürgetésére a város a leggyorsabban megszervezi á csengelei közigazgatási kirendeltséget. A kirendeltség
épülete már a hónap eleje óta tető alatt áll és
várja a beköltözést. Most már csak az van bátra,
hogy a kirendeltség megszervezésével kapcsolatos
kinevezések, illetve kihelyezések
megtörténjenek
s akkor megkezdheti működését Csengelén a tanyaközpont, amelyet évek óta vár már a csengelei tanyák népe. A csengelei közigazgatási kirendeltség megszervezésének ügyét csütörtökön délben fél 12 órakor kezdődő ülésen tárgyalja le a
szervező és pénzügyi szakbizottság. A következő
napon: pénteken ujabb szakbizottság tart ülést,
amelynek tárgysorozatán a folyó ügyek szerepelnek.
i
— öt pályázó a csongrádi polgármesteri állásra. Csongrádról jelentik: A csongrádi polgármesteri állásra kiirt pályázat határideje lejárt. A
következő pályázatok érkeztek be: dr. H e r k e
László helyettes polgármester, S z ő k e
Ferenc
főjegyző, dr. W i m m e r t h Ferenc ügyvéd, dr.
N a g y p á l Mihály és Szentesről dr. . V a j d a Imre városi fogalmazó.
— A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. A Dugonics-Társaság október 26-án, vasárnap délután
5 órai kezdettel a városháza közgyűlési termében
felolvasó ülést tart a következő sorrenddel: elnöki megnyitó. T e 11 a m a n t i Béla r. tag: Imre
Sándor és a nemzetnevelés. (Tanári működésének
40. évfordulója alkalmából.) M a d á c s y László
vendég: Versek. A n t o s Éálmán r. tag: Liszt
Ferenc és a magyar zeneirodalom. (Székfoglaló).
— Magántanári előadás. Dr. G u n d a Béla
nemzeti muzeumi segédőr október 25-én, szombaton délben 12 órakor tartja /Néprajzi kapcsolatok
a Balkán-félsziget és a Kárpátok medencéje körötte cimü magántanári próbaelőadását a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar I. száma
tantermében (Baross Gábor-utca 2., II. em.). A t
"ilöadás nyilvános, az egyetem vendégeket szívesen lát.
_ Utakat épitenek Horgo SO n. A 22 évi idegen
megszállás alatt Horgos utjai csaknem teljesen
tönkrementek. A kövesutakat a szerbek egyáltalán nem javították, emiatt Csongrád vármegyének
sürgősen gondoskodni kell a visszacsatolt község
úthálózatának rendbehozásáról. Az alispán előterjesztésére a törvényhatósági bizottság hozzájárult a bekötő utépitési programnak Horgos község visszacsatolásával szükségessé váló kibővítéséhez. A horgosi utak rendbehozatalára a vármegye
s kereskedelmi npnis_ztertöl kér kamatmentes kölcsönt.
_ MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphaluak
a hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 6 kovács
helyben és vidéken, 1 bádogos vidéken, i La/aulülö helyben, 1 fogtechnikus helyben, 1 oras- t-elyben, 2 faipari gépmunkás vidékén, 2 facsarté;gályos vtdéken, 10 asslalos helyben és vidékéé." 4
kádár helyben. 1 kosárfonó vidéken. 1 köteles v:dék en. 5 szabó helyben i:s vidéken, l cipész wdéken, 4 borbély helyben és vidéken, 1 nő: fodrász
vicéken, 1 sütő vidéken, 20 kubikos vidékeri. 100
napszámos helyben. 5 kertészeti munkás helyben,
5 szállodai takarító férfi helyben, 3 kifutó. 1 bolfiszolga fiatal, 15 kukoricatörő munkás, 4 gazdasági
mindenes. Nők: 2 varrónő helyben, 1 kalapos helyben, 2 hölgyfodrász helyben. 2 gépírónő vidéken,
8 kifutóleány helyben, 6 mindenes főzőriő, 15 mindenes. 2 szakácsnő, 9 bejárónő. Tanonchelyek:
3 kovács helyben, 1 lakafos helyben, 2 asztalos, J
kelmefestő, 1 kárpitos. 2 szabó, 1 borbély, 2 sűV
rász, 1 nyomdász. I müjzövő .leány, 1 varróleány,
J. kalaposleány, 1 nvomdai bé'rakóleány.

— Széchenyi-emlékünnep. Az Alföldi Utazók és
Kereskedők Egyesülete szombaton este negyed 9
órai kezdettel Széchenyi-emlékünnepélyt tart Széchenyi-tér 15., I. emeleti heliységében. Az előadás
iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg.
— Szabadegyetemi előadás. A Horthy "MiklósTudományegyetem Barátai Egyesülete ma, csütörtökön délután 6 órakor az egyetem aulájában
szabadegyetemi előadást tart. Előad: Richter Nándor szabadkai leánygimnáziumi igazgató. Az előadás cime: >A délvidéki magyarság kulturális
élete a kisebbségi sorsban*. Üléselnök: dr. Széchenyi István közjegyző. Belépés dijfalan.
— öngyilkossági kisérlet aszpirinnel. Szerdán
délelőtt Rom-utca 6. számú házban levő lakásán
P e t r i Jakabné 39 éves takaritónő öngyilkossági
szándékból aszpirinnel és kisebb mennyiségű ismeretlen méreggel megmérgezte magát. A mentők
a közkórházba vitték.
— Bakkanesokat és ruhanemüeket lopott a takarító. A szegedi törvényszék Ungváry-tanácsa
szerdán tárgyalta F a r k a s István bűnügyét, akit
az ügyészség lopás bűntettével vádolt azért, mert
a napszámos szolgálatának befejezése után Csanádpalotán takaritó munkát vállalt és ezt az alkalmat felhasználta arra, hogy a raktárból elvigyen több bgkkancsot és lábbelit. A törvényszék
a bizonyítás lefolytatása után az enyhitő szakaszok alkalmazásával lopás vétségében mondotta
ki bűnösnek és 8 napi fogházra ítélte.
— Sajfórendészeti vétség egy meghívó körül.
Az elmúlt év decemberében bajtársi vacsorát rendeztek és erre az alkalomra tréfás formában
meghivót rendelt dr. H o l l ó Pál ügyvéd Bartos
Lipót nyomdájában. A tréfás hangú meghivó neve >Behivójegy« volt. A nyomda elkészítette a vacsora meghivót és mivel a kitűzött dátum már
közeledett s a meghivók kézbesítése sürgős volt,
a nyomda üzemvezetője kiadta a nyomtatványokat a megrendelőnek anélkül, bogy bevárta volna, amig az ügyészség — mint minden nyomtatvány esetében — engedélyezi a nyomtatvény terjesztését. A meghivók kikézbesítése már december 17-én megtörtént, az ügyészség pedig 23-án
arról értesítette a nyomdát, hogy a nyomtatvány
terjesztését nem engedélyezi. Segíteni a dolgon
már nem lehetett, mert a meghívókat postára adták, miért is sajtórendészeti vétség eimen eljárás
indult a nyomda tulajdonosa és Zakár János művezető ellen. Az ügyet szerdán tárgyalta a szegedi
törvényszék Ungváry-tanáesa. Bartos Lipót előadta, hogy az üzletben csak a megrendelést adták
fel, a szokatlan formájú meghivó szövegét nem
ismerte. A művezető elmondotta, hogy csak azért nem várták he az ügyészség engedélyét, mert
nagyon sürgette a meghivók szétküldését a megrendelő. Különben is a nyomda csak olyan nyom'atványokat készit. amelyekkel eddig még soha
sem volt semmi baj. Dr T l v é s Tivadar ügyész
és dr. B a r t a Dezső védő perbeszédei után a törvényszék Bartos Lipótot felmentette a vád alól,
Zakár János művezetőt 100 pengő pénzbüntetésre ítélte és a nyomatékos enyhitő körülményekre
való tekintettel az ítélet végrehajtását felfüggesztette. Az Ítélet jogerős.
— Platinaláncot Kínait a saiogházb&n és elmen e k ü l t . . . Tegnap délelőtt egy 20 év körüli ismeretlen fiatalember jelent meg a városi zálogházban és két értékes platinatárgyat, egy láncot és
egy keresztet akart elzálogosítani. Az ékszereket
megvizsgálták s amikor a becsüs szabályszerint
megállapította a tárgyak értékét, a zálogházi
tisztviselő a szigorú előirások szerint felszólította az ismeretlen fiatalembert, hogy igazolja magát. Á felszólításra a fiatalember elsápadt és
ahelyett, hogy igazolást mutatott volna fel, mielőtt még megakadályozhatták volna, hirtelen kiiramodott a zálogházi teremből, kerékpárra ka.
pott és elmenekült. Hiába keresték, már nem sikerült megtalálni A zálogház azonnal jelentette a
történteket a rendörségnek, ahonnan detektivek
jelentek meg. Mivel az a gyanú, hogy az ismeretlen, vagy annak megbízója esetleg bűncselekmény
Utján jutott hozzá az értékes platinatárgyakboz,
megindították a legszigorúbb nyomozást. Az értékes ékszerek jelenleg a rendörségen vannak, hasonló tárgyakra irányúié kárt még nem jelentettek be. A platinaéksaereket elzálogosítani akaró
és elmenekült fiatalemberről részletes személy'eirást adtak, igy meghatározott irányban folytatják a nyomozást.
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— A céludatos egészségápolás egyik legfontosabb szabálya az, hogy az ember hetenként legalább egyszer, reggel felkeléskor, egy pobár teimészetes /Ferenc Józsefi keserüvizet igyon, mert
ez a gyomrot és a beleket alaposan kitisztítja és
az egész anyagcserét előmozdítja. Kérdezze meg
orvosát!
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Holnap Tisza a.
Harmónia L bérlet.

„Öt magyar halhatatlan"
nagyszabású irodalmi est.
Ady, Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula.
Attila legszebb versek
Közreműködnek: Anday Piroska a bécsi
világhírű művésznője, Tárnok Éva, Básti
a filmről közismert fővárosi művész és
Károly.
Jegy Délmagyarország jegyirodában.
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Lajos
Szása

KÖZGAZDASÁG
X A Rimamurány-Salgótarjini Rt. most tartotta igazgatósági ülését s megállapította a»
1940—41. évi zárszámadásokat, amely szerint a»
üzleti forgalom 96.4 millió pengőt tett ki s a
mérleg a szükséges leírások és tartalékolások
után 2,627.482.67 pengő tiszta nyereséggel zárult.
Az igazgatóság az október 30-ra egybehívott közgyűlésnek osztalékul részvényenként 5 pengő kifizetését fogja indítványozni. Ugyancsak indítványozza majd az igazgatóság a közgyűlésnek, hosy
a társulat alaptőkéjét 96.730 darab, egyenként 98
pengő, összesen 4.836 000 pengő névértékű, bemutatóra szóló üj részvény kibocsájtása által
24,180.000 pengőre emeljék fel. Valamennyi
új
részvény a régi részvényeseknek ajánltatik fel.
úgy, hogy 4 darab régi részvény 1 darab új részvény átvételére jogosít. Az alaptökeemelés ke/esztülvitelének sikere érdekében a Pesti Magyar
Kereskedelmi Bank közreműködése biztosíttatott
(MVSV
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TŐZSDE
Budapesti értéktőzsdezárlat.
A
huzamosabb
idő óta tartó barátságos irányzat után egyenetlenül nyitott az értéktőzsde. Eleinte az üzleti tevékenység igen tartózkodó volt és a kereslet, valamint kinálat többszöri változása folytán az árak
erősen ingadoztak Zárlat előtt nyereségbizlosi'.o
eladások következtében a kinálat is megerősödött
és mivel a vételi érdeklődés bizonyos mértékben
megszűnt, az árfolyamok a piac egész területén
olcsóbbodtak. A vezető értékek közül a Bauxit
18, a Kőszén 11, Rima 7, a Trust 4. Magyar Cukor
6 pengővel olcsóbbodott. De olcsóbbodtak még a
piac értékei közül a Fegyver, Salgó Nasiei. Ganz
az a Vasutforgalmi részvények is. Zárlati árfok-amok: Magyar Nemzeti Bank 420.^, Altalános Kő
szén 1149—, Ganz 78.—, Izzó 464.—, Szegedi kenderfonógyár —.—.
Zürichi devizazárlat. Párts 967. London 1729.
Brüsszel 69.00. Berlin 172 52 fél. Milánó 2265. Szófia 4.25. Bukarest 2 37 fél, Amszterdam 229.—.
A Maevar Nemzeti Bank valutaárfolyamai
Szlovák kor 11 45-11 75 (20 K-nál napvohb rimletek kivételével len 195-2 05. Ura 17 40-17 90
svéd kor 81.70—82 70 «válel frank 79.60-80 60
Budapesti terményfőzsdezárlat. A termén vtő/sdén ugv a gabonanfmüek. mint a különféle termények Piacán nem változtak ar. árak.
A budapesti terménytőzsde hivatalos áriejrv'ése.
Buza 30.—. rozs 71 kg-os 28—. árpa prima 65 kilogramos 24.50. TI. r. 100 kg-kint 1 — pengővel ot
esőbb mint az Ta.. zab 41 kg-oe 26 50
r « » v á « 0 termánvtőzsdezírlai. Buza
lányba

— Betörtek két bácsalmási bankba. Bajáról jelentik: Bácsalmáson betörtek a Hitelszövetkezetbe
és a Polgári Bankba. A betörő és tettestársai felfeszítették az összes fiókokat, összehányták
az
iratokat és megkezdték a páncélszekrények megfúrását Ezt a tettüket azonban nem végezhették
be mert valószínűleg megzavarták őket. A tolvajok munkája azonban /hiábavaló* moR: nénit ttee 11.8 egvnvnlead—118 m i i 1l9.fL-h4rn»nvoletfvik hetven se* találtak. mert m i n k é t pérzjtjtá, j Cgd. fuftgyra ÍÍB éfrryplcad—fái Tepmi lasvha.
zet tisztviselői « páncáUsekrényba zárták el? a JDec 795. májusra 79 5, jul 815 Boi* lányba Der
péozt előző este.
\63 ötnyolcad, máj. 63.75, júliusra 71.5.

