
M E L M A G Y A K O R S Z Á G 
Szombat 19-12 m í r c i m 14. 

H I R E K 
Szegedi utmutató 

A Somogyi-kCliy vtárban és nz 
eeyrtrmi KÓnyvtarbnn vii/arnap és 
ünnepnap kivételével könyvtártról-
gAlat 

A Városi Mu/rnot egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor. 
hely József Tisza I.ajos-köriH 20. 
Moldván Lajos Újszeged, Vpdres-
utca 1. Selmeczi Béla Somogyitelep, 
IX. utca 489. Nagy Gv. örök. k. 
<lr. Ilangay Levente Boldognsszonv-
sugárút 81. Zakar S. örök. k. Máthé 
Mihálv Valéria-tér 1. 
Szinház és mOzik miisora: Belvá-

ros-ó Mozi; L ii n a a s s z o n y . Korzó 
Morír K i s é r t é * . Széchenyi Mozi: 
K ö l c s ö n k é r t f é r j e k , Városi 
Színház: szombat délután N a Z j m n-
m a (ifjúsági előtdés), este: IV. 
H e n r i k , vasárnap délután: G y e r-
g y ó i bá l , este, F e k e t e s z á r n 
c s e r e s z nye , hétfőn: H á z a ki-

k ö t ő b e n . 
— o Q o — 

* — A Budapesti Közlöny hírei. A 
hivatalos lap legújabb száma kineve-
zéseket közöl és az ígazságügyniinisz-
ter ujabb rendeletet a házasságkötés 
előtt szükséges orvosi vizsgálat vo-
natkozo rendelkezésének a házasság-
kötési eljárás körében való végrehaj-
tásáról szóló 83.000—1941. száinu ren-
delct módosítása tárgyában, hz az uj 
rendelkezés az állandó külföldi lakó-
hellvel biró házasulandókat érinti. Az 
;gazságügymlnisztter 19.ÖU0—1942. I. 
5! számu rendelete a közmeghizaiás 
alapján jaró dijak egy részének ügyvé-
di jóléti célokra 'fordításával kapcso-
latos ügyviteli intézkedés tárgyában, 
a kereskedelem- és közlckedésüeyi mi-
niszter rendelete a volt császári cs 
királvi Kassa—Ofterbergi Vasút alkal-
mazottai, illetőleg azok özvegyei és 
árvái ellátásának szabályozásáról; a 
magyar királyi postatakarékpénztár 
1912. február havi forgalma szerepel 
meg a hivatalos lapban, valamint a 
kolozsvári állami tüdöbeteggondozó in. 
léseinél megüresedett fül-, orr-, gége-
szakorvosi tiszteletdíjas állásra kiirt 
pályázat, a Magyar Nemzeti Bank 
mérlege, Debrecen város pályázati 
feltételei egy építészmérnöki képesí-
téshez kötött városi főmérnöki áilásru, 
ugy.-Wntén ennek betöltésével megüre-
sedő építészmérnöki állásra; a balas-
sagyarmati áJlami Balassi Balint-
gunnáziumnál, a pestszenterzsébeli ál-
'ami Kossuth Lajos-gimnáziumnál es 
az újpesti áljami Könyves Kalmán-
liimnáziumnal betöltésre kciüio kise-
gítő sz.olgai állásra kiirt pályázat fel-
tételei; ugyancsak s kolozsvári aita-
mi leánygimnáziumnál betöltendő ki-
segítő szolgai állás pályázati icltéte-
Ici; iskola-, ifjúsági orvosi és egész-
ségtan-tanári tanfolyam megszei vezé-
senek szabályai töltik ki a hivatalos 
iap legújabb számát. 

— A kultuszminiszter köszönete <ir. 
"Széchenyi Isivánuéuak. A Budapesti 
Közlöny legujaob szama közi;, dogy a 
Szegedi Magvar Nők Társadalmi Bi-
zottsága dr Széchenyi Islvánncnak, a 
bizottság vezetőjének kezdeményezé-
sére. a szegedi Horthy Miklós-Tudo-
mányegyetem tészére értékes zászlót 
adományozott s ezé: i sz adományéit a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
bizottságnak es a bizottság vez' Ifijé-
nek köszönetet fejezte ki, Mint emlé-
kezetes, az értékes, művészen kiállí-
tott zászlót n szegedi egyetemen a 
Kormányzó ur névnapja alkalmából 
rendezett nagyszabású fiam p-égen 
avatták fel. 

A Katolikus Nóvedő Egyesület 
felkéri tagjait, hogy mircius 15.én. 
vasárnap délelőtt a fogadalmi tem-
plomban a 10 órás srenimísén minél 
számosabban jelenjenek roeg. 

I — Hosazn idő óta fekvő betegek a 
1 régbevált, tisztán természetet »Ferene 

József* keserüvizet nagyon szívesen 
isszák és annak gvors, biztos és min-
dig kellemes hashajtó hatását általá-
nosan dicsérik. Kérdezze meg nrvo-átl 

— Gyógyszerfárosok figyelmébe. A 
Budapesti Közlöny mai száma rende-
letet közöl, amely előírja, hogy min-
den személy- és reáljogu gyógyszer-
tár engedélyese, tulajdonosa, illetve 
haszonélvezője köteles a rendelethez 
mellekéit bejelentő íven megjelölt ada-
tokat mától számított 15 napon beiül 
a belügyminiszternél bejelenteni. A 
bejelentő íven fel kell tüntetni az ösz-
szes családi adatokat, a nagyszülőkig 
bezárólag, továbbá a diplomára és a 
gyógyszertár engedélyezésére vonat-
kozó adatokat is. Az adatszolgáltatás 
a zsidótörvény végrehajtásával van 
van kapcsolatban. 

— Hivatalos köszönet dr. Simkó 
Elemérnének. Dr. Simkó Elemérnének, 
a hódmezővásárhelyi főispán felesésé-
nek a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter őszinte elismeictét és köszö-
netét fejezte ki. amiért a hódmezővá-
sárhelyi városi és tanya' szegény sor-
sú tanulóifjúság felruházására a folyó 
tanévben 10.89-1 pengő 48 fillér érték-
len adományokat gyűjtött. 

— Figyelmeztetés. Az Uj Magyar 
Hajnal Temploma, az épülő második 
szegedi reformálus templom javára 
senki gyűjtési engedélyt vagv megbí-
zást nem kapott. Ha valaki mégis gyűj-
tés érdekében bárhol jelentkeznék, 
azonnal értesítsük a rendőrséget. 

— A szegedi összvnsutasság már-
ciusi nemzeti ünnepe. A szegedi vas-
utasok ma tartják a Szeged-alsóvá-
rosi kultúrházban délután fél 5 órai 
kezdettel műsorral egybekötött haza-
fias és jótékonvcélu nemzeti ünnepü-
ket. Belépődíj nincs. Műsor ára 30 fil-
lér a Magyar Vöröskereszt javára. 

Halálozás. Z e i s l c r Anna 
nvelvtanitónö hosszú, fájdalmas szen-
vedés után elhunyt. Temetése vasár-
nap 10 órakor a cintercmből. Gyászol 
ják Zeisler Sándor. Lajos és Rózsi 
testvérei, Zeisler Lajosné sógornője 
és számos rokonai. Részvétlátogatás 
mellőzését kérjük. 

Könyvtárgyakornoki kinevezés. 
Budapestről jelentik: A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter a tudományos 
tisztviselők létszámában Horváth Mag-
dolna okleveles középiskolai tanárt a 
szegcdi m. kir. Ilorthy Miklós-tudo-
máriyegvctem könyvtárához könyvtári 
gyakornokká kinevezte. 

Márciusi ünnepség a főiskolán. 
A Tannrképző Főiskola Ifjúsága ezév-
ben is megrendezi hagyományos már-
ciusi ünnepségét. Az ünnepség fénvet 
ezidén az ifjúsági Hivatásszervezet az. 
zal óhajtja emelni, hogy az emlékün-
nepélyt vasárnap este fél 8 órai kez-
dettel nivós nuisor keretéhen tartja 
incg. Az ünnepélyen ismét szerepe! a 
főiskola nemrégiben kitűnően bemu-
tatkozott zenekara, valamint az Ifjú-
sági Énekkar. Az ünnepi beszédet Hor-
váth József, az ifjúság elnöke fogja 
tartani. A műsor a következő: 1. Hi-
szekegy, 2. Juhász Gy.: Március idu-
sára. szavalja llegymegi Kiss Magdol-
na, 3. Liszt: XV. Magyar rapszódia, 
zongorán előadja Baló József, 4. Ün-
nepi beszéd, mondja Horváth József, 
5 Erkel: Imakar, Kodály-Berzsenyi: 
A magyarokhoz, előadja a Főiskolai 
Hiúsági Énekkar, vezényel; Rózsás 
György, ti. Sík Sándor: Földindulás, 
szavalja Molnár S., 7. Kodály: Inter-
mezzo. előadja a Főiskolai Ifjúsági 
zenekar, vezényel G'ertig Béla. 8. Hiin-

11115'/. 
Veszélyes jálék a fegyverrel. 

Március 10-cn majdnem végzetes szc-
rrnrsctlenség történt a sándorfalvi 
Pallavieini-ordőben. Egvik falubeli 
lakos fiatalkorú gyermeke az erdős/é-
len cserkészeit apja serétes puskájá-
val és véletlenül meglőtte Pánik Fe-
renc homoki majori lakost. Pánik-
nak hőre alá hatoltak a serétek, ne-
mesebb részt nem sértettek meg. sé-
rülése nem sulvos. A szegedi közkór-
házban ápolják. A sándorfalvi csendőr, 
ség megtaditotta a nyomozást a sze-
rencsétlenség ügyében. 

A Szegedi Izraelita Hitközség 

Hadviseltek Bizottsága 
felkéri tagjait, hogy 1942. évi már-
cius hó 15-én délelőtt 9 órakor a 
régi zsinagógában tartandó em-
lékünnepélyen teljes számmal ok-
vetlenül megjelenni szíveskedjenek 

— Március 15 a Postás-Otthonban. 
Március 14-én este 8 órai kezdettel a 
Postás-otthonban tartják a szegcdi 
postások a március 15-i nemzeti ünne-
püket. Belépődíj nincs. 

— Mi újság a budapesti élelmiszer-
naayvásártelepen. A Magyar Vidéki 
Sajtótudósitó fővárosi jelentése sze-
rint március 6-tól 12-ig az élő- és vá-
gotlbaromfi, valamint a tojáspiacon 
továbbra is változatlanul a hivatalo-
san megállapított legmagasabb árak 
voltak érvényben. A zöldség- és főze-
lékfélék piacán a fejeskáposzta ára 4, 
a zeller ára 5, a melegágyi fejessaláta 
ára 35, a melegágyi sóska ára pedig 
200 fillérrel emelkedett, viszont a tisz-
tított paraj ára 50 fillérrel csökkent 
kilónkint, A gyümölcspiacon a sárga-
bélii narancs ára 20, a vöröshélii na-
rancs, a mandarin és a nemes fajtáin 
a'ma ára 30 fillérrel emelkedett kilón-
kint 

— Felakasztotta magát a hontalan 
öreg cigányasszony. Pénteken délelőtt 
öngyilkosságot jelentettek a rendőrség, 
nek a Somogyitelepről. A XX. utca 
893. szám alatt pénteken reggel az il-
lemhelyen felakasztva, holtan találták 
P c t r o v i c s Róza 70 éves rigánvnsz-
szonvt. Petrovics Róza bolgár nemze-
tiségű öreg cigánvnő két héttel ezelőtt 
jött Bulgáriából Magyarországra, ahol 
már évekkel ezelőtt is hosszabb időt 
töltölt. Szegedre érkezése után Somo-
gyitelcpen lakó ismerőseinél húzódott 
meg. Valamikor szakácsnőként szol-
gált Szegeden és ilyen minőséiben 
akart most is elhelyezkedni, de öreg 
kora miatt sehogy sem sikerült helyet 
kapnia. Nvilván emiatt keseredett el 
annyira, hogv öngyilkosságra szánta 
el magát Pénteken korán regeel fel-
kelt és az illemhely gerendázatára rn-
korsnárgával felakasztotta magát Mi-
re tettét észrevették, halott volt. A 
A rendőrség kiadta a temetési enge-
délyt. 

Janik-vendéglőben ma flekken W 
varga béles. 

— Márciusi ünnepség. A Keresztény 
Magántisztviselők Országos Szövetsé-
ge (KERMOSZ) szegedi csoportja már-
cius 1'1-én, szombaton este 8 órai Kez-
dettel tartja szokásos márciusi ün-
nepségét klubhelyiségében, Baross-
székliaz, Szentháromság-utca 5. amely-
re szeretettel meghívja tagjait es az 
összes keresztény magántisztviselőket 
a rendezőség. A miisoron a KERMOSz 
színjátszói: Koiss lrcnkc, Wagner llo 
na, cs. Mann Iván, Tóth György cs 
Veress Tibor szerepelnek. Belépődíj 
nincs. 

— Orgazdaságért egyhónapi fog-
ház. \arga Karolyné 47 éves zsibárus 
tavaly januárban Kusztor Józsefnélól 
lopott holmikat vásaroit. Kusztornét 
mar korábban elitéltc a szegedi tör-
vényszék. Vargáné pénteken került dr. 
Molnár István egyesbiró ele, aki or-
gazdaságért egyhónapi fogliazzal súj-
totta. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-

gedi rendőrség révkapitánysága je-

lenti, A Tisza vizílliisa március 

13-an reggel 7 úrakar 708, hőmér-

séklete I tök Celzius. A levegő hő-

mérséklete —2 fok Celzius volt. 

— Az ügyészségre kisérlek egy tej-
drágitót. A rendőrség clelnörző köze-
gei pénteken délelőtt előállítottak Do-
mokos Mártonná 43 éves, Pctres-utca 
24. szám alatti iakost, aki március 
ll-én a tej literjét 32 filléres maximá-
lis ár helyett 34 fillérért árusította. A 
Domonkosnétól elkobzott tejet vegyi-
leg megvizsgálták es megállapították, 
hogy 30 százaléJt vizet tartalmaz. A 
teihamisitó árdragitót átkisérlék az 
Ügyészségre, ahol árdrágítás miatt in-
dítanak eJlene eljárást. 

Vásárhelyi hirek 
A Nemzeti Munkaközpont három-

száz niunkasa indult el a őedaszercl-
íalvi vasútépítéshez. Az ailuüiason ün-
nepélyesen búcsúztatlak a niuiiKásx>-
kat s a búcsúbeszédek rámutattak ar-
ra, hogy ime: a Nemzeti Munkakör®-
pont az egyéni segités niciietl nagy. 
munkaalkalmak szerzésével egyszer-
re többszáz inurikascsalailoii tuu segí-
teni. 

A városi tiszti főorvos február-
havi jolentescnek adatai szomorú ké-
pet ad a vásárhelyi tuduvesz-száiii-
aiányról. Feltűnően nagy volt ugyanis 
a tuberkulózis-iuegblegedés miatt be-
jelcntett betegek száma az elmúlt hó-
napban. Sajnos, különösen az Alföl-
dön nagyaranyban szedi áldozatait a 
tüdővész, amely ellem veüekezessel 
kapcsolatban Hódmezővásárhely egész-
ségügyi szervezeteire is nagy felada-
tok hárulnak. Az elmúlt hónapban 94 
fertőző tuberkulótikus megbetegedést 
hoztak a vásárhelyi tiszli főorvosi 
hivatal tudomására, a régebben meg-
betegedettek közül pedig kellő meg-
halt. A mult cv hasonlo időszakában 
csupán 4 tuberkulózis fordult elő Hód-
mezővásárhelyen. A számarány rend-
kívüli növekedését az elniult tél hiá-
nyos táplálkozása és a rendkívüli idő-
járás magyarázza. 

Elek István- terménykereskedő s 
mult év nyarán az adóhivatal áltat 
nála lefoglalt 4(1 mázsa burát és 20 
mázsa kukoricát eladta Sikkasztás ci-

' mén indult meg bűnvádi eljárás Ele'' 

I István ellen s a járásbíróság most 
bűnösnek mondotta ki és egyhavi log-

' házbüntetésre itélte. Tekintettel arra, 
hogy a tárgyalásra is elő kellett ve-
zettetni, mert a kitűzött időre nein 
jelent meg, elrendelték őrizet bevite-
lét a büntetés kitöltése végett. Flek-
lstván kérelmet adolt br. hogv bünte-
tését a szegedi Csillag-börtönben iöll-
hesse. A bíróság a kérelemnek helvt-
adott és Elek Istvánt bekísérték Sze-
gedre a büntetés kitöltésére. 

A közélelmezés decentralizációját 
oldják meg Hódmozővásárholven, aho> 
a mnrtélyinknnk a jövő héten már 
nem kell bemenniük a városba, hogv 
zsiradagjnkat megkapják. Az. hogy a 
mártélyiaknak nem kell a jövőben egv 
teljes napot cltölteniök a zsirszalon-
na miatt a városban, hanem helyben 
kapják meg adagjukat, nagv könnyebb-
séget jelent a tanyaközség lakóinak. 

—oQo-
— Lábförésscl végződött n kocsmai 

mulatozás. Rózsa Ferenc 27 éves nap-
számos, Szatymaz 458. szám alatti la-
kos március 11 -én esle az. egyik szatv. 
mazi vendéglőben mulatott. Mulatozás 
közben összeszólalkozott Kakuszi Já-
nos és Szőregi György nevű ismerő-
seivel, akik kilökték őt a kocsmából® 
Nem sokkal ezután, amikor Rózsa ha-
zafelé tartott, a sötétben ismeretlen 
tettesek megtámadták és megverték, 
közben egyik támadója ugv negrugfa. 

, hogy bal lába bokában eltörött. A sc-
i bcszeti klinikán jelentkezett felvétel-

re. ahol ápolásban részesül. A rend-
őrség megindította a nyomozást a tá-
madók után. 

— Elitélt méztolvajok. Pokornyi Jó-
zsef .szőregi lakos mézet lopott Nagy 
Bálint szőregi gazda méheséből és el-
adta Pákányi János ószentiváni la-
kosnak. A szegedi törvényszék egyes-
birájn pénteken tárgyalta a méztol-
vnj ügyét és folytatólagosan elköve'elt 
lopásért, mivel Pokornyi háromszorin 
járt Nagy méhesében. 3 hónnni fogház-
ra itélte. Pákányi orgazdaságért egy-
hónani fogházat kapott. 

— Kormánvzósértés. V e n t l József 
31 éves palánkai bádogossegéd Boseht 
Ferenc palánkai lakatos műhelyében 
beszélgetés köz,ben durva knrmánvzó-
sértést követett el. A szegedi törvénv. 
szék pénteken 4 hónapi fogházra itél-
te. Az ítélet jogerős. 

R o r s / f k m i m n í i m 

18 szobás teljesen berendezett penziá 
éttermi konvhai felszerelés átvételé, 
vei 2 évre bérbeadó. S ző ke János, 
Borszék. 87 


