
H I R E K 
Szegedi utmutaté 

A Somogyi-könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap cs 
ünnepnap kivételével könwtárs/.ol-
gálat. 

A Városi Mtucnm egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Aprő 
Jenő Kossuth Lajos-siigárut 59, Nyi-
lassy A. béri. Kiss Lajosné Rótnai-
körut 22, Salgó Péter béri. Halász 
Klára Mátyás-tér 4, Temesvárv Jó-
zsef Klauzál-tér 9. 
Szinház és mozik mfisora: Belvá-

rosi Mozi: Egy Sz iv regénye , 
Korzó Mozi: A k i t e l k a p az ár, 
Széchenyi Mozi: Megér tés . Vá-
rosi Szinház: szerda: T r u b a d ú r , 
csütörtök délután és este: Csak 
egy a s s z o n y van a v i l á g o n , 
péntek: C i g á n y s z e r e l e m . 
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— Birói áthelyezés. Budapestről 
jelentik: Az igazságügyminiszter dr. 
K i s s László szegedi kir. járásbirót 
a szegedi kir. törvényszéken saját ké-
relmére áthelyezte. 

— Színigazgatók a TTirlnpirök Nyug-
díjintézetéért Budapestről jelentik; A 
budapesti és vidéki színigazgatók leg-
utóbb a színművészeti és filmművé-
szeti kamarában tartott ülésükön Ki»s 
Ferenc kamarai elnök indítványára el-
határozták, hogy a fővárosi és vidéki 
színházak szezononkint egy-egy nyil-
vános főpróbájának levonás nélküli 
teljes bruttó jövedelmét fele-fele rész-
ben a Magyar Hírlapírók Országos 
Nyugdíjintézetének és az Országos Szi-
nészegyesülct Nyugdíjintézetének iut-, 
tatják. 

— X Szegedi Katolikus Nővídő 
Egyesület elnöksége kéri tagjait, hogy 
a farsangi szentségimádáson az egye-
sület korporativ módon juttassa ki-
fejezésre a Legmagasabb Oltáriszent-
ség tiszteletét és testületileg jelenje-
nek meg farsang keddjén, február 
18-án este 6 órakor a szentségbetétel-
lel kapcsolatos szentségimádáson a 
fogadalmi templomban. Felkérjük a 
Patroncsse Testület, a Szent Erzsébet 
Leánykör és az Anyák Körének tag-
jait, hogy a leányok szentségimádásán 
vasárnap délután 4 órakor minél szá-
mosabban jelenjenek meg. a fogadal-
mi templomban. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát 
kaphatnak a hatósági munkaközvetí-
tőnél: Férfiak: 1 lakatos vidéken, i 
vasesztergályos vidéken, t villanysze-
relő gyárba helyben, 8 géplakatos 
helyben, 10 téglaverőcsalád vidéken, 
1 faesztergályos vidéken, 1 bognár 
helyben és vidéken, 1 kelmefestő hely-
ben, 2 kötélfonó vidéken, 2 gerebene-
ző vidéken, 5 fodrász helyben és vi-
déken, 5 fiatal napszámos helyben, 1 
"házmester helyben, 3 kifutó helyben. 
I gazdasági mindenes vidéken, 100 hó-
lapátoló " munkás helyben. Nők: 
» mindenes, 5 mindenes főzőnő. 2 szo-
baleány. 9 bejárónő, 5 seprökötőnő. t 
Todrásznfl, 1 virágárusleány vidékre. 
.Tanonchelyek: 1 bognár, 2 szabó, * 
sütő, 1 varróleány. 

— Gyermekek a pisztollyal. Halá-
los szerencsétlenségről értesítették 
kedden Szentesről a szegedi ügyészsé-
get. A jelentés beszámolt arról, hogy 
két fiatal gvermek eddig még ki nem 
derített módon egy pisztollyal játsza-
dozott és eközben a fegyver eldördült 
és a golvó halálra sebezte A r a d i 
László hatéves gyermeket. A szegedi" 
törvénvszék viz; gálóbUája szerdán 
kiszáll' Szentesre, a helyszint vizsga-
lat valomint A boncolás foy'a maid 
tisztázni a gyermektragédia részle-
teit. 

KosznrnmegváHás. H l a v S t t 
József öt pergőt adományozott a kor» 
mányzóné inségakciójának javára dr. 
Turóczy Mihály elhunyta alkalmából 
koszorumegváltás címen. Az összeget 
a Déltnagvarország kiadóhfvatoja ren-
deltetési heivére. juttatta^ 

R tavaszi ávviz után 
gálvágással vádoltak 
hét szegvári gazdát 

A főtárgyaláson az ügyész c ic i tette a vádat 

O É L M A G Y A R O B S Z A I ? 
Szerda , 1942. f e b r o á r 1L 

(A Délmagyarország munkatár-

sától) A tavaszi árvíz egyik fejeze-
te korült kedden a szegedi törvény-
szék elé abban a bűnperben, amely-
ben hét szegvári gazdát á l l í tottak a 

bíróság elé azzal a váddal terhel-
ten, hogy vízáradást okoztak azzal, 
hogy átvágták az egyik töltést. Em-
lékezetes, hogy márciusban igen ne-
héz helyzet volt Csongrádmegye 
több vidékén, olyan Hatalmas víz-
mennyiségek zúdultak a földekre, 
amire emberemlékezet óta nem volt 
példa és amelyek a legsúlyosabban 
fenyegették a gazdák birtokait. Az 
egész vidék rendkívüli erőfeszítést 
tett az árvíz meggátlására, azonban 
több helyen a víz hatlamasabb volt 
minden emberi erőnél. Ilyen súlyos 
helyzetbe kerültek Szegvár egyes 
vidékének gazdái, akik éjjel-nappal 
hint dolgoztak a töltéseken, hogy 
megmentsék a földeket a pusztulás-
tól. Amikör azután segítség nem 
látszott, március 29-én a szegvári 
gazdák egy esoportja hozzáfogott, 
hogy mentsen annyit, amennyi 
menthető. Az egyik Csatorna torko-
latát ezáró föhlhányást elhányták, 
emiatt az ármentesítő társulat je-
lentésére nyomozás indult meg, 
ma jd vízáradás okozásának büntet-

te miatt vádiratot adott ki az 
ügyészség id. Puskás Sándor 64 
éves, Bakán András 57 éves, Balogh 
János 38 éves, Lantos László 39 éves 
Gyenes András 37 éves, Pusztai Já-
nos 42 éves és Bajkán János 34 

éves gazda ellen. 

Az ügyet kedden tárgyalta a sze-
gedi törvényszék büntetőtanácsa dr. 
Molnár István tanácselnök vezeté-
sével. A vádirat szerint a gazdák, 
hogy saját veszélyeztetett vagyonu-
kat mentsék, átvágták a szentesi ár-

mentesítő társulat vízelvezető Csa-

tornájának töltését és ezzel mások 

földjére vezették az áradást. A Vád-

lott gazdák egyöntetűen tagadták 
bűnösségüket és kijelentették, hogy 
sehol sem vágták át a töltést, Psu-

pán az történt, hogy az ármentesítő 
társulat velük egy mellékesatornát 
készíttetett mintegy 800 méteres 
hosszúságban, amely a társulati fő-
csatornába torkolt. Mivel nem Kap-
tak segítséget — mondották —, el-
keseredésükben az általuk épített 

Csatorna földhányását távolították 

el, hogy a víz szabad útat nyerjen 
a főcsatornába. A torkolatot tették 
szabaddá — mondották' —, de sehol 
sem nyúltak . hozzá a társulat csa-
tornájához, vagy töltéséhen. 

Az eljárás lefolytatása után az 
ügyészség elejtette a vádat vala-

mennyi vádlottal szemben azzal az 

indokolással, Kogy nem nyert be-
igazolást az. Kogy a társulati Fsa-
tornát vágták volna át és az sem, 
bogy munkájukkal mások vagyonát 
veszélyeztették volna. így vízára-
dást sem oköztak. Á törvényszék 
ezekután megszüntette a további 

eljárást a szegvári gazdák ellen. 

T Ö Z S P i 
Budapesti értéktőzsdezárlat Nyu-

godt hangulatban tartott irányzattal 
nyitott a tőzsde, ösztönző hirek hiá-
nyában az üzleti tevékenység igen 
csekély volt és némi érdeklődés csaii 
a kezdő, valamint a záró árfolyamok 
kialakulása körül mutatkozott. A Nem-
zeti Bank részvényét ma 6.50 aranyko-
ron ás osztalékszelvény nélkül jegyez-
ték. A tőzsde Egyenetlen irányzattal, 
csekély árkülönbséggel zárult. Vég-
eredményben a Bauxit, Fegyver, Sal-
gó, Magyar Cukor részvények árai ol-
csóbbodtak, a Kőszén, Rima, Tröszt 
ára pedig kissé emelkedett, Zárlati 
árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 

578.— ex, Kőszén 933 , Ganz 7-18, 
Egyesült Izzó 375 áru, Szegedi ken-
derfonó . 

Zürichi devizazárlat. Páris 9.57, 
London 17.28, Newyork 431.—, Brüs-
szel 69 , Milánó 22.66 fél, Ámszte> 
dam 229.—, Berlin 172.52 fél. Szoua 
525, Bukarest 2.25. 

A budapesti terménytőzsdén az árak 
változatlanok maradtak. 

Oikágói terménylózsdezárlat Buza 
szilárd. Máj. 129 háromnyolcad—fül, 
juliusra 131 egy nyolcad—130, szept. 
132 hétnyolcad. Tengeri szilárd. Muj 87 
háromnyolcad, jul. 89.25, szept. 90 hét-

nyolcad. Bozs szilárd. Máj. 87 egy-
nyolcad. jul. 89.5, szept. 915. 

Vásárhelyi hirek 
Bárczay János államtitkár, árvíz-

védelmi kormánybiztos hódmezővásár-
helyi látogatása alkalmával megbízta 
dr. S i m k ó Elemér főispánt, hogy a 
gazdák árvizpanaszait gyűjtse össze 
és juttassa el hozzá. A főispán fel-
hívja a gazdákat, hogy esetleges pa-
naszaikat és kívánságaikat nála adják 
be. 

A rendőrség vizsgálatot indított 
W i l h e i m Andor volt fakereskedő 
ellen, aki a feljelentés szerint nem-
zetgyalázó kijelentést tett. Wilheim el-
len internálási eljárást indítottak s 
az ügyben lefolytatott nyomozás ira-
tait áttették a szegedi ügyészséghez. 

A vásárhelyi tíszi főorvosi hiva-
talhoz eddig nem érkezett jelentés 
egyetlen komolyabb ínfluenzamegbete-
gedésről sem, ettől függetlenül dr. 
C za k ó Lajos tiszti főorvos minden 
óvintézkedést megtett, hogy a beteg-
ség járványszerüvé ne alakulhasson. 

A vásárhelyi református leányli-
ceum VII. osztályának növendékei ön-
maguk közt gyűjtést indítottak a fron-
ton küzdő katonák javára. A gyűjtés 
eredményeként 12 kiló süteményt, 15 
kiló szappant. 20 pengő 40 fillért. 4 
tucat ceruzát, 1300 cigarettát, továb-
bá újságokat és folyóiratokat juttat-
tak a frontra a vásárhelyi csapatok-
nak. 

Az egv hónappal ezcKTtf megnyílt 
népfőiskolai tanfolyam záróvizsgáján 
a Református-otthonban M á r t o n 
Árpád elnöklelkész mondott beszédet, 
G y a p j a s János szavalt, Nádházi 
János, Szegedi Sándor és Szilágyi Im-
re tartoltak. beszámolót a végzett 
munkáról. Vörös Mihály tanár záró-
beszédet mondott. 

Dr. S i m k ó Elemér főispán meg. 
látogatta a vásárhelykulasi gazdasá-
gi tanfolyamot, atac'.you S z e n t p á 1 y 
Elemér gazdasági felügyelő irányítása 
mellett naav számmál vettek részt 

környékbeli gazdák. A főispán beszé-
det mondott a gazdák előtt és takaré-
kosságra hívta fel őket. A főispán ez-
után meghallgatta a gazdák kívánsá-
gait. 
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— A polgármestertől ketl kérni a 
házasodási kölcsönt. Budapestről je-
lentik: Az országos szociális felügye-
lőség a házasodási kölcsönök kérel-
mezésére és a folyósítás módjára vo-
natkozó részletes tájékoztatót vala-
mennyi vármegye alispánjának és a 
városok polgármesterének megküldte. 
Azoknak, akik házasságkötésük lehe-
tővé tétele céljából igénybe óhajtják 
venni a kölcsönt, nem az országos 
szociális felügyelőséghez, hanem lakó-
helyük községi elöljáróságához, váro-
sokban a polgármesterhez kell fordul-
niok, ahol a szükséges kérvényürlapo. 
kat és tájékoztatást rendelkezésükre 
bocsátják. Azok, akik a rendelet élet-
belépése, tehát 1912. január L előtt 
kötöttek házasságot, kölcsönben nem 
részesülhetnek. 

— Halálozás. M a g y a r Miksa 
ügyvéd özvegye önfeláldozó, jóságos 
életét f. hó 9-én befejezte. Temetése 
11-én délután fél 4 órakor lesz a zsi-
dó temetőből 298 

A síkos járda... Kedden dél-
előtt a nagy havazásban sok helyen 
veszélyessé vált sikos járda balesetet 
okozott. Fél 11 óra tájban Barta Fe-
renc vegyvizsgáló intézeti tisztviselő 
a Vár-utcában a főposta előtt meg-
csúszott és olyan szerencsétlenül esett 
el, hogy jobb bokában törést szenve-
dett. A mentők a közkórházba vitté'< 

— Tiiz. Kedden reggel a korai 
órákban tüz támadt az Alföldi-utca 
35 számú ház egyik udvari épületében, 
amely ótolt Jánosné tulajdona. Az 
udvari melléképület mennyezete meg-
gyulladt a kéménybe épített gerendá-
tól. A tüzet rövidesen a tűzoltók el-
oltották, mielőtt még tovább bar*-
pódzbtttott voloa. 

Szeged sz. kir. város polgármesterétől 
0798—1912. IL sz. 

Tárgy: Háziszemétfuvarozási di-
jak megállapítása. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy az árel len-

őrzés országos kormánybiztosának 
53.171—111. b. 1941. számú rendeleté, 
ben nyert felhatalmazás alapján Sze-
ged sz. kir. város területére a háziszo-
niétfuvarozásáért a Nagykörúton be-
lül — ideértve a Nagykörút mindké' 
oldalát — a háziszemétfuvarozó válla-
latok (Szeged sz. kir. város köztiszta, 
sági üzeme és Lázy Ferenc bázisze 
métfuvarozó vállalata) által felszá-
mítható évi dijakat az eddigi fuvaro-
zási feltételek épségben tartása mel-
lett az 1942. évi január L napjával 
kezdődő hatállyal a következőkben ál-
lapítottam meg: 

L Osztály (minden nap): 
f—2 lakrészig 2.25, 3-ig 3.75. 4-i? 

5.25, 5-ig 6.75, 6-ig 8.25, 7-ig 9—, 8-ig 
1050, 9-ig 12.—, és 10 lakrész u'aa 
13.50 P. 

Üzlethelyiség, raktár, műhely: 2.25, 
magánház 9.—, iroda, tanterem, szálló 
vagy vendéglői szoba 1.35, nagyobb 
terem négyzetméterenkint —.12, 

Kihordási dij: lakás után 150, üz-
let, raktár, stb után —.75 P. 

II. Osztály (minden másnap): 
2 lakrész ntán 2.26. 3-ig 3.—, 4-1? 

450, 5-ig 5.26, 6-ig 6.75, 7-ig 7.50, 8-ig 
9. i 9-ig 9.75 és 10 lakrész után 11-25 
pengő. 

Üzlethelyiség, raktár, műhely 1.88, 
magánház 7.50, iroda, tanterem, szálló 
vagy vendéglői szoba 1.08, nagyobb te-
rem négyzetméterenkint —.10 P. 

Kihordási dij lakás után 1.35, fiz 
let, raktár, stb. ntán —-75 P. 

III. osztály (minden harmadnap): 
1—2 lakrész ntán 1.50, 3-ig 225. 

4-ig 3.-, 5-ig 4 50, 6-ig 5.25 7-ig « - , 
8-ig 7.50, 9-ig 8.25, és 10 lakrész ntán 
9— pengő. 

Üzlethelyiség, raktár, műhely 1.50, 
magánház 5.25, iroda, tanterem, szálld 
vagy vendéglői szoba —.98, nagyobb 
terem négyzetméterenkint —.09 P-

Kihordási dij lakás után 1.08, űz-

let, raktár, stb. után —.75 P. 
Köbméterenkint mindhárom osz« 

tályban 6— pengő. 
Á fenti dijakhoz S százalek forgré* 

mi adó fels/amitba!j. 
A Nagykörúton kivül az eddigi *u 

jak maradnak érvényben, 
pd. tü t l február 
Dr. Tuöi fi^j S. 


