A Lamoart-Szeged A K
H I R E K
Szegedi
utmutató
A Somogyi-könyvtárban és az Egyetemi
könyvtárban vasár- és ünnepnap kivételé
vej könyvtárszolgálat.
A Városi Muzeum egész évben nyitva.
Szolgálatos gyógyszertárak: , Takáts lst
ván Klauzál-tér 3., Just Frigyes Petőfi Sán
dor-sugárut 59., Selmeczi Béla Somogy i telep, IX. u. 489., Török Márton Csongrádi sugárut 14.
Szinbáz és mozik műsora: Belvárosi MV>
zi: A vasöklü kormányos és Rémület az alvilágban, Korzó Mozi: Az ördög nem alszjk.
Széchenyi Mozi: A kolostor lilioma. Városi
^Tinbá/- Vadvirág
<
— MINDENSZENTEK ÜNNEPE MIATT vasárnap helyett szombaton, reggel jelenik meg
a D é l m a g y a r o r s z á g ünnepi számi. Kérjük igen tisztelt hirdetőinket, hogy vasárnapra
szánt hirdetésüket péntek estig szíveskedjenek
kiadóhivatalunkba behozni.
— Szünetel a hajóközlekedés Szeged és Szolnok
közt. A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási
Részvénytársaság szegedi ügynöksége közli, hogv
a Szegpd—Csongrád—Szolnok között fenntartói!
hajójáratokat az árhullám elvonulásáig beszüntették. A hajójárat megindítását közölni fogják.
— Megnyíltak a pécsi német iskolák. Pécsről
jeleDtik: Pécsett az idén német gimnáziumot és elemi iskolát szerveztek. Az iskolákat most nyitotta
meg ünnepélyesen dr. Franz Basch. A gimnáziumnak egyelőre két osztálya van: első és ötödik,
összesen 120 beiratkozott növendékkel. Az újonnan megnyílt népiskola első osztályába 42 tanuló iratkozott be. Ugyancsak most nyitotta meg
Basch Ferenc a németbolyi uj német polgári iskolát, amelynek 150 tanulója van.
— Egy detektív halála, ötvenötéves korában
meghalt G e r h a r d t Antal, a szegedi detektivtestület régi. megbízható tagja. Mindenkor lelkiismeretesen látta el szolgálatát, emiatt felettesei
elismerésében részesült. Az utóbbi időben betegség támadta meg, amelyhez hozzájárult a világháború alatt" megviselt szervezetének legyengülése. Legutóbb hoszabb betegszabadságra kellett
mennie, mig most bekövetkezett halála. Szerdán
délután temették el nagy részvét mellett, a ravatalnál megjelentek a detektivtestület tagjai és a
kapitányság küldöttsége.
— Villamosjáratot kér az utazóközönség a
nagyállomás és a rókusi pályaudvar között éjjel
11—12 órai időszakban. A jelenleg érvényes menetrend szerint éjjel 11—12 óra között több vonat
érkezik be és indul a szegedi pályaudvarokról.
Ebben az időszakban este 11 óra 8 perckor érkezik vonat Makóról csatlakozással az éjjel 11.20
órakor induló budapesti személyvonathoz. Este
10.10 órakor érkezik a nagyváradi személyvonat,
a Rókus-pályaudvarra 11.05 órakor érkezik a
nagyváradi sebesvonat, amelynek csatlakozása
van 11.20 órakor az éjféli budapesti személyvonathoz. Este 10.58 órakor érkezik Szabadka felöl
személyvonat. Hála a Délvidék visszatérésének,
minden alkalommal jelentős számú utas érkezik,
akiknek legnagyobb része nem tudja megfizetni a
különben is kevés számmal rendelkezésre álló
taxit, vagy lófogatu bérkocsit, viszont az olcsó
villamosközlekedés nem áll rendelkezésére, mert
ebben az időben a villamosok már nem járnak.
Mindenképpen indokolt lenne szociális szempontból is, hogy ebben az időben a két állomás kezö;!
a villamosvasút ingajáratot tartson fenn. á ke
reskedelmi és iparkamara megkereséssel fordult
a. villamósvasutak igazgatóságához és azt kérte,
hogv este 11—12 órai időszakban a két áll°más
között ine-aiáratof tartson fenn.
Mindazon rokonok, jóbarátok és ismerősök, akik felejthetetlen jó hitvesem,
illetve édesanyánk végtisztességén megjelenésükkel, koszorú- és virágadományaikka! fájdalmunkat enyhíteni igyt
kéziek, ezúton fogadják hálás köszönetünket.
FRAUENHOFFER MIHÁLY
és CSALÁDJA

_ Szabadegyetemi előadások. A Horthy Miklós-tudományegyetem Barátainak Egyesülete iro,
csütörtökön délután 6 órakor az egyetem aulájá
han szabadegyetemi előadást tart. Előad: dr Be
retzk Péter főorvos. Az előadás cime: /Képek a
Fehértó madárvilágából* szines filmbemutatásokkal. Üléselnök: dr, Kiss Ferenc ny. miniszteri tanácsos.
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Legjobb államvizsga'eredmények.
Gyorstróversenvek szakiskolai bajnoksága. Tfzújjas ritmikus
gépi'ásók-tatás Olesó tandíjak lngvenes állásközvetítés. Beiratkozás az uj tanévre Honvéd tér 4.

vusarriapi

NB.

I.

m é r k ő z é s

jegyei

elővételi kedvezménnyel pintek estig
1

a D^ttitg't

iirad^i

ta

— Hosszú idő óta fekvő betegek a régbevált,
tisztán természetes /Ferenc Józ«eft keserüvizet
nagyon szívesen isszák és annak gyors, biztos és
mindig kellemes hashajtó hatását általánosan dicsérik. Kérdezze meg orvosát!
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Szerkesztői üzenet: Ahogy laptársunkból két
korábbi cikkünk idézetét olvastuk, bizony mi is
elgondolkoztunk a dolgok felett Változnak az
idők és változnak a színházi vélemények... S
Dr. Rócz Andor
akármilyen tragikomikus, mi nem tudunk azon
mosolyogni, hogy az emiitett cikkből kiröppenő
a s z a b a d k a i törvényszék
bumeráng éppen azt vágja fültövöil, akit mee.
akar védeni. Beismerjük, azóta láttuk, hogy vitéz
elnöke
Bánky Róbert milyen kitűnő színigazgató volt és
Budapest, október 29. A kormányzó az igaz- müven kitűnő társulata volt _ azokhoz kénest,
ságügyminiszter előterjesztésére dr. Rács An- ami utána következett. Ezt a változott színházi
dor 3. fizetési csoport jellegével felruházott véleményünket Bánky szinigaz.cratónak is elmonszegedi kir. • járásbírósági elnököt a szabadkai dottuk. Amiért akkor meffróttnk. azt ugyancsak
kir. törvényszék elnökévé a kir. ítélőbírák és e hasábokon közöltük a mostani isazgatóval is
kir. ügyészek részére megállapított 3. fizetési múlt év elején: nem kérünk a Panrikáscsjrke.
Csókoljon meg. Házasodni tilos. stb. szinnadi
csoportba, dr. vitéz Eódy Tstván makói kir.
ízléstelenségekből, hanem komoly, művészi és nejárásbírót az óbecsei kir. járásbíróság elnökévé velő értékű szegedi sz.inházat szeretnénk. És
kinevezte.
most is szeretnénk.
Az igazságügyininiszter dr. vitéz Hárs László gyomai kir. járásbírót a szegedi kir. járás
hírósághoz saját kérelmére átholvezte.
özv. viléz S Z Á N T A I
JÁNOSNÉ
Tisza Lajos-körut 59. sz. alatti vendéglőjében
M A, C S ü I ö R T ö K ö N E S T E
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t (lapesti értektozsdezáríat. Lanyha irányzattal a tegnapinál lényegesen olcsóbb árakon nyitott a tőzsde. Nemsokkal nyitás után a vezető nehézipari részvényekben véleményes vásárosok
rendez.
nyomán a ' kereslet megjavult, az árukínálat elHangulatos cigányzene!
Kitűnő italok! csendesedett és a részvények árfolyamai fokozatosan emelkedtek. Zárlatig a kezdeti árveszteségek megtérültek, a zári a" árjegyzések azonban a
— Halálozás. Koncz Károly nyugalmazott vá- tegnapihoz viszonyítva «
'myabhak maradtak.
rosi tisztviselő október 28-án elhunyt. Temetése Zárlati árfolyamok: Magyar
".űzeti Bank 400.—,
30-án délután fél 4 órakor a cinteremből. Külön
Kőszén 965.—, Ganz 71.—, Egyénit Izzó 400.—,
villamoskocsi a Dugonics-térről.
379
Szeget!" kenderfonógyár — —
— A TISZA VÍZÁLLÁSA. A rendőrség heZürichi deviznzártat. Páris 9.67 fél. London
gedi révkapitánysága közli: A Tisza vízállása
október 29-én reggel 7 órakor 607, hőmérsék- 17.30. Brüsszel 69.—. Milánó 22.66 e-vnegyed, Berlete 8 fok Celsius, a levegő hőmérséklete 5 lin 17252 fél, Szófia 5.25, Bukarest 2.37 fél.
A Mairyar Nemzeti Bank valutaárfolyama!.
fok Celsius.
— A Felsővárosi Ifjúsági Egyesület november Szlovák kor. 11 45—11.75 (20 K-nál nagvobb cím1-én, Mindenszentek napján, délután pontosan 3 letek kivételével, leu 1.95—2 05. líra 17.40—17.90,
órai kezdettel a felsővárosi Dugonics-temetőben svéd kor. 81.70-82 70. svájci frank 7960-8060
Budapesti terménytőzsdezárlat.
A terménylevő emlékoszlopnál rendezi meg a világháború
ban hősi halált Halt tagjainak kegyeleti emlék- tőzsdén csendes forgalom mellett az összes terünnepélyét. Erre az ünnepségre tisztelettel meg- ménycikkek árai változatlanok maradtak.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése,
hívja az elesett hősök hozzátartozóit, az egyesüBuza 30.—, rozs 71 kg-os 28.—, árpa príma 65 kilet összes tagjait és az érdeklődőket:
iogramos 24.50, II. r. 100 kg-kint 1 - pengővel olcsóbb, mint az la., zab 41 kg-os 26.50.
Csikágói terménytőzsdezárlat. Buza szilárd.
Dec. 114 ötnyolcad—háromnegyed, máj. 119 öt
őskeresztény fiatal hölgyebet és urakat jutányo- nyolcad—háromnegyed,
jul.
120.75—ötpyolcad
sán. Cim: Vadász-u. 4. a., földszint, az udvarban. Tengeri szilárd. Dec. 76.75, máj. 82.75, jul. 8475
Jelentkezni lehet délután 2—4-ig.
369 Rozs szilárd. Dec. 63.75, máj. 70 egynyolcad, jul
72-
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— Elitélték a marstéri zsebtolvajt. Két nappá'
Szeged sz. kir. város polgármesterétől.
ezelőtt vakmerő zsebtolvajt tettek ártalmatianna
a Mars-téren. S z á r a z István csak nemrégiben 56.879—1941 ké.
Tárgy: A ni. kir. közellátási miniszszabadult a börtönből, most megjelent a Mars-tétérium 314.400—1941. II. sz. a.
ren és a forgatagban kilopta Lúgos Józsefné zser
kelt körrendelete.
béből a pénztárcát, amelyben 9 pengő 30 fillér
volt. Lugosné azonnal észrevette a vakmerő zsebtolvajlást és rövid üldözés után sikerült Szátaz
Istvánt elfogni, aki jó ismerőse a detektiveknek.
A 4500—1941. M. E. sz. rendelet 17. g-a * köte
Szerdán már a törvényszék elé állították, ahol
Molnár István tanácselnök 4 hónapi fogházra lezi a gabonafelesleggel rendelkezőket, hogy a/.i
október 30-ig eladásra ajánlják fel. Ezen határidő
Ítélte.
után vételre felajálnott gabonáért a hatóságilag
~"— NyomOzá9 egy tótkomlósi földmüvesasszony
megállapított áraknál csak 10 százalékkal kisebb
halála ügyében. Rácskó Pálné 29 éves tótkomlósi
árakat szabad fizetni. Ugyanezen rendelet a felasszonyt néhány nappal ezelőtt igen súlyos állaajánlási határidő be nem tartását kihágásnak mipotban szállították be a mentők a szegedi női
nősíti, amikor a pénzbüntetésen kívül az eltitkolt
klinikára. Rácskóné igen súlyos állapotban voít,
gabonát el is kell kobozni
eszméletét nem nyerte vissza, nem lehetett kiMiután felajánlási kötelezettségüknek még igen
hallgatni, hogy súlyos .állapotát mi okozta. Szerdán reggel jelentette azután • a klinika, hogy a sokan nem tettek eleget, felhívom az érdekelt gazfiatal földmüvesasszony anélkül, bogy vissza- dákat, hógv ezen hazafiúi kötelezettségét mindennyerte volna eszméletét, meghalt. A klinikán min* ki október 31-ig' teljesítse, mert a határidő elmul,dent megkíséreltek, hogy megmer.linüssék, de már tával a gabonakészletek tulajdonosait el fogjuk
ftem sikérült', ke úgyá&zs^ aLrerútelté a nytjjtíew' számoltatni
'.'
« * . - .
Szc
zás tMgxndiMSát, hogy mi okozta' halálát elrenAdslifik a holttest íedhoisalá&at.
Dr. Pálíy Jjjzsef polgármester
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