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H I R E K 
Szegedi ut mutató 

A Somogyi-köuy vtárban és az 
egyetemi Könyvtárban vásárnap és 
ünnepnap kivételevet kőuj vtárs/.<)!-
gálnt 

A Városi Muzeum egész év bon 
nyitva. 

Szolsllatoa gyógyszertárak: Ue;n-
zinger örök. k, Tukats Sándonié 
Horváth Mihály n 9, rósn Balázs 
Kálvária u. 17, Kocsis J. Endrén© 
1 öld műves n. 17, Selmeczi Béla So-
inQgyi-telep IX. u. 4M». 
Szinház és ntózik műsora: Belvá-

rosi Mozi: K á d á r c o n t r a Ke-
rekes , Korzó Mozi: K í s é r t é s , 
Széchenyi Mozi; K ö l c s ö n k é r t 
Térjek. Városi Szinház; szombat 
délután; Bob herceg , este: Bé-

r s j g y é m á n t o k (Trézár Mária 
felléptével, vasárnap délután és est©: 
ttéesi g y é m á n t o k (Lázár Má-
ria felléptével, hétfőn: IV. Henr ik . 

—oQo—• 
— Kedden: rendkívüli kí/.gy? és. 

Dr. T u k a t s Sándor íőisuán — mint 
már jelentettük — keddre, !4-ére renA. 
kívüli közgyűlést hívott össze. A rend. 
kívüli közgyűlést most készítik elő a 
városházán s mint ismeretes, tárgy-
sorozatán Szeged két legégetőbb pro-
blémája: az egyetem jogi fakultásának 
helyreállítása és az árvizzei kapcsola-
tos helyzet szerepel. Valószínű, hogy 
a közgyűlés előtt megtartják a már-
cius havi kisgvülést is. 

— A Szegedi Katolikus Nővédö 
Egyesület lelkigyakorlata március 
22-én délután 6 órakor kezdődik a fo-
gadalmi templomban. Az elmélkedések 
a következő napokon. 23-án és 24-én 
délután 6 órakor folytatódnak. 23-án 
és 21-én délelőtt 9 órakor szentmise és 
elmélkedés a koronautcai székházban. 
A lelkigyakorlatot március 25-én 
szentmise, közös szentáldozás ós pá-
pai áldás feejzi be a fogadalmi tem-
plomban. 

— A honvéd légierők uj hndijele. A 
kormányzó ur — mint a hivatalos lap 
közli — a honvéd légierők részére uj 
hadijelet állapított meg. Az uj hadi-
jel: a) a szárnyak alsó és felső felü-
letén, kétsiku gépeken a felső szár-
nyak lelső, az alsó szárnyak alsó fe— 
!ület|n fekete négyzetben egyenlő szá-
rú fffiér kereszt; b) a repülőgépek 
törzsének mindkét oldalán fekete négy-
zetben egyenlő szárú fehér keresztje) 
a repülőgépek vízszintes és függőle-
ges vez/érsikjain és ahhoz csatlakozó-
Ing, a magassági és oldalkormányokon, 
mindkét oldalon, a gép hossztengelyé-
vel párhuzamosan, a magyar nemzeti 
szinek. 

Nyugalomba vonult Láng József. 
Meleg ünnepség keretében búcsúztatta 
a Gazdák Biztositó Szövetkezetének 
igazgatósága és tisztviselőkara a nyu-
galomba vonuló Láng József m. kir. 
gazdasági főtanácsost, az intézet ve-
zérigazgatóját, aki közel négy évti-
zedig tartó értékes munkásságot fej-
telt ki a szövetkezet felvirágoztatása 
érdekében. Láng József az elsők kö-
zeit volt, akik ennek a nagyrahivatott 
színmagyar biztositó szövetkezetnek 

a munkáját elindították és kezdettől 
fogva kitűnt páratlan szorgalmával, 
rendkívüli szaktudásával. A Gazdák 
Biztosító Szövetkezetének rohamos fej. 
iődése nagv mértékben Láng Jó-

z ef érdeme, aki nyugalomba vonulá-
sa után is tagja marad az igazgató-
ságnak s igv a Szövetkezet az ő érté-
kos kapcsolatait és szaktudását a jö-
vőben sem nélkülözi majd. A bucsu-
ünnepségen egvébként az igazgatóság 
nevéhen báró Vay László m. kir. tit-
kos tanácsos, a Szövetkezet elnöke 
méltatta a legteljesebb elismerés hang 
ján Láng József nagv érdemeit, majd 
a tisztviselői k«r nevében Kápolnás 
ridön igazgató mondott nagyhatású 
beszédet. 

A M e z ő g a z d a s á g i K i á l l í t á s 

I l l á r a vasúti i g a z o l v á n y a i 
kanhatók a D é l m a g y a r o r s z á g jegyirodában 

— Makóra vitték Papp FM enc 
holttestét. A csütörtökön reggel tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt Papp Fe 
renc nyugalmazott detektivföfelügyelö 
! oltteslét pénteken a közkórház halot-
tasházában ravatalozták fel. Délután 
4 orakor itt tartották a beszentelesi 
szertartást. A szertartáson a szegcdi 
rendőrkapitányság teljes számmal kép-
viseltette magát. Megjelent a tisztikar 
dr. L á m Dezső főkapitányhelyettes 
vezetésével, ott voltak a dcteklivtestü-
let tagjai, a segédhivatal tisztviselői, 
a rendőrlegéiivséget pedig egv szakasz 
riiszsisakos rendőr képviselte. Ugy a 
tisztikar, mint a dotektivtestiiiet és le-
génység koszorút helyezett az elhunyt 
kedves bajtárs, a jó kolléga kopoisó-
jára. Ott láttuk a gyászolók kőzött dr. 
Buócz Béla fökapitánvhelvettest is, 
aki Szabadkáról jött el volt szegedi 
detektivtestülete vezetőjének koporsó-
jához. hogy lerójja iránta kegyeletét. 
Megjelentek ezenkívül számosan a vá-
ros társadalmának tagjai köziil és olt 
volt természetesen a megboldogult 
családja és rokonsága. A beszentelesi 
szertartás után a koporsót autóra he-
lyezték és Makóra vitték. Papp Feren-
cet ma délelőtt Makón temetik a esa-
ládi sirhelven. A temetésen résztvesz 
a szegedi rendőrkapitányság képvise-
lője is. 

Jóska! 
A boldogságodról van szó, tchál 

okvetlenül fogadd meg Édesapád 

tanácsát és meg ma vegyél egy 

sorsjegyet a Pető Bankházban. 
2«4 

USR 
— Kormányzógyüriis doktorráava-

tás. A Horthy Miklós-tudományegye-
tem tanácsa március 25-én, szerdán 
délelőtt 11 órakor az egyetem díszter-
mében ünnepi ülést tart. Az ünnepi 
ülés tárgya dr. T á l a s i Istváuné Var. 
ga Anna bölcsészettudományi doktor-
jelölt »Sub auspiciis Gubernatorisc 
doktorráavatás. A Kormányzó ur leg-
magasabb személyét az ünnepi avatá-
son dr. Stolpa József közoktatásügyi 
államtitkár képviseli. 

— VASÁRNAP NYÍLIK A SZAT-
MARI FESTŐMŰVÉSZEK KÉPKlÁL-
LÍTÁSA. A városi zálogház kiállítási 
termében vasárnap nyílik meg öt szat-
mári festőművész együttes kiállítása. 
B e n y o v s z k y István, L i t t e c k i -
n é, K. Ilona, L i t t e c k i Endre, S a r-
k a d y Sándor és P i c k János képei 
szerepelnek a kiállításon, amely iránt 
máris nagy érdeklődés nyilvánul meg. 

— Motorcsónakon menekült Mac 
Arthur Ausztráliába. Stt{ckholmból je-
lentik: A Stockholms Ttdningcn ausz-
tráliai értesülésen alapuló londoni je-
lentésben közli, hogy Mac Arthur tá-
bornok versenyniotorcsónakon mene-
kült el a Balanga félszigetről Ausztrá-
liába. A csónak a partvidék őserdők-
kel borított részén kötött ki és innen 
légi uton folytatta menekülését 

— A Magyar Vöröskereszt Egylet 
szegedi választmánya köszönettel 
nyugtázza, hogy nz Országos Polcán 
Iskolai Tanáregyesület szegedi tanke-
rületi köre Brandstadler Mária tanár 
nő elhunyta a'' nimából koszorumeg-
váltás cimén 15 pengőt a Vöröskereszt 
Egylet részére adományozott. Köszö-
nettel nvugtázza továbbá a szegedi 
Papr'kaheváltó tisztviselőinek gvüité-
sét. 125 P 29 fillért, ame'vet n ke'efi 
harctérén küzdő bonvédeink > észére 
küldendő húsvéti cigarettára az elnök-
séghez juttattak. 

— A szegedi járásbíróság figyho-
osztása az 1942-es évre. Vitéz dr. Gár-
donyi Gyula járásbirósági elnök el-
készítette a szegedi járásbíróság ügy-
beosztását az 1942-cs évre. Az elnöki 
ügyek cs központi intézkedések vitéz 
dr. Gárdonyi Gyula elnök hatáskörébe 
tartoznak, helyettese dr. Ráday László 
járásbirósági alelnök, dr. Király Ti-
bor titkár. Polgári és peres ügyekben 
dr. Bózsó Ferenc járásbiró tárgyal 
hétfőn, szerdán és csütörtökön; dr. 
Regdon Sándor járásbiró tárgyal hét-
főn, kedden, csütörtökön és pénteken; 
dr. Pauer Lóránt járásb'ró tárgval 
hétfőn, kedden, szerdán és szombaton; 
dr. Arvay Kálmán járásbiró tárgval 
hétfőn, kedden, csütörtökön és szom-
baton, dr. Tóth László járásbiró tár-
gyal munkaügyi és polgári pereket 
kedden, szerdán és pénteken: dr Sáray 
Ferenc járásbiró tárgyal hétfőn, ked-
den, csütörtökön és pénteken. Polgári 
nem peres ügyek: vitéz dr. Gárdonyi 
Gyula elnök a vagyonátruházás és 
felfedező esküre vonatkozó ügyek; dr. 
Király Tibor titkár hagvatéki figvek, 
dr. Lázár Ferenc járásbiró a többi 
összes nem peres ügyek. Bűnügyek: 
dr. Ráday László alelnök közvádon 
folyó ügvek H—R betűig tárgyal ked-
den. csütörtökön és szombaton; dr. Zo|-
nav Tinre járásbiró közvádon folyó 
ügyek A—G és S—Zs betűig, tárgyal 
hétfőn, szerdán és pénteken; dr. Kó-
szó György járásbiró az összes ma-
gánvádakon folyó ügyekben tárgval 
hétfőn, kedden, csütörtökön és szom-
baton. Telekkönyvi ügyek: vitéz dr. 
Hárs László járásbiró, dr. Katkics 
Andor járásbiró dr. Csaba Mihály 
titkár. Társadalombiztosítási ügyeket: 
dr. Tóth László járásbiró, tárgval 
hétfőn és szerdán, helyettese dr. Bó-
zsó Ferenc járásbiró; társadalombiz-
tosítási kihágások: dr. Ráday László 
alelnök. Keresetek, feljelentések és 
más kérelmek eszközölhetők dr. Ki-
rály Tibor titkárnál, törvénynap, ami-
kor a felek idézés nélkül is megjelen-
hetnek, minden szombaton 9—12 óra 
között dr. Tóth László járásbirónál. 
Bírósági végrehajtók: Kovács Ferenc 
es Palágvi Viktor és dr. Fistor Egon. 

— Belehalt égési sérülésébe a ki-
rályhalmi kisleány. Jelentette a Dél-
magyarország, hogy K o r ó d i Juiian. 
na 1 éves kisleány szüleinek Király-
halom 1110. szám alatti tanyáján sze-
rencsétlenül járt A kis Korodi Julian-
na a tűzhely közelében játszadozott 

-j szülői felügyelet nélkül. A tűzhelyről 
kipattanó szikra meggyújtotta a kis-
leány ruháját. A kisleányt sulyo* 
égési sebekkel szállították be a men-
tők a bőrgyógyászali klinikára, ahol 
a leggondosabb ápolás mellett sem 
tudtak rajta segíteni, pénteken reggel 
meghalt. Holttestét a törvényszéki or-
vostani intézetbe vitték felboncotás 
végett. Ha a boncolás megállapítja, 
hogy a halál az égési sebek miatt ál-
lott be, a szülök elten gondatlanság 
miatt megindítják az eljárást. 

— Mi újság a budapesti ét©Imis/<»r-
uagyvásártelcpen. A Magyar Vidéki 
Sajtóludósitó fővárosi jeientése sze-
rint 1942. március 13-tól márciu-, 19-ig 
az élő- és vágóttbaromfi-, valamint a 
tojáspiacon továbbra is változattanul 
a hivatalosan megállapított legmaga-
sabb árak voltak érvényben. A zöld-
ség- és főzelékfélék piacán a zeller 
ára 5, a melegágvi sóska ára 100 fil-
lérrel csökkent, viszont a kelkáposzta 
10. a tisztított paraj ára pedig 50 fil-
lérrel emelkedett. E héten megjelent 
mint újdonság a hónapos retek. 190 
csomónkint 60—130. az olasz karfiol 
levéllel együtt 200—250. tisztítva pe-
dig 300 filiéres kezdőáron. A gyü-
mölcspiacon a mandarin ára 10 fillér-
rel csökkent viszont a sárg'bélü na-
rancs 10. a közönséges fajtájú alma 
ára ptéHo 70 fillérrel emelkedett ki-
lónkint. 

_ Janik-vendéglőben ma. Rekken é» 
varga bélea. 

— Középkora egyének, akik erőaéB 
elhíztak, a régbevált, tisztán természe-
tes »Feren© József* keserűvíz rend-
szeres használata által mindennapos 
könnyű saékürülést és testsúlyuk fo© 
kozatos csökkenését érhetik el. Kér-
dezze meg orvosátI 

— Értesítés. A Magvarországi Tex-
tilmunkások Országos Szövetsége sze-
gedi csoportja közli, hogy március 
22-én, vasárnap délután 5 órasoi a 
Munkásotthonban (Hétvezér-utca 9.) 
tartja évi rendes tisztújító közgyűlé-
sét. A textilmunkások gazdasági hely-
zetét Papdi György titkár ismerteti. 

— Ágynemiitolvajt fogott a rendőr-
ség. özv. T. S z a b ó Jánosné Szenthá© 
romság-utcai lakos jelentette a rend. 
örségen, hogy ismeretlen tettes zárat-
lan lakásából nagymennyiségű értékes 
ágyneműt lopott el. A rendőrség a 
nyomozás folyamán elfogta a tettest 
Elek Imre 22 éves hódmezővásárhelyi 
borbélysegéd személyében, aki beval-
lotta a lopást. Eleket őrizetbe vették 
és átadják az ügyészségnek. 

— Iparosok cérnája megérkezett. 
Utalványok az Ipartestület hivata'á© 
fcan március 31-ig bezárólag kapha-
tók. 344 

— A katolikus legényegyletek dísz-
közgyűlése. A szegedi katolikus le-
gényegyletek kedden, március 24-én 
este 8 órakor Szent József tiszteletére 
diszgyülést rendeznek az alsóvárosi 
kultúrházban. Az ünnepségen Bálint 
József, Kolozsvár országgyűlési kép-
viselője és legényegyleti elnöke mond 
ünnepi beszédet. A diszgyülést tem-
plomi ünnepség előzi meg az alsóvá-
rosi templomban. 

— Meghalt a legöregebb francia 

püspök. Parisból jelentik: Leceur sL 

flouri püspök, a francia püspöki kar 

legöregebb tagja, 95 éves korában el-

hunyt. 

A kajszibarack termesztés bizto-
sítása cimen Kovács Ferenc kerteszeli 
felügyelő (Kecskemét) március 23-án, 
héttőn délután fél 5 órakor a város-
háza közgyűlési termében tart előadast 
uj kísérletei alapján. Az előadásra az 
érdeklődőket a Szegedi Alföldkulató 
Bizottság várja. 

— Nem emelték fel a jégbiztositási 
dijakat és egységárakat. A Biztosító 
Intézetek Országos Szövetségének jég-
biztosítással foglalkozó tagintézetei 
most tartották meg szokásos evi igaz-
gatói értekezletüket, amelyen mcgál-
lapították az 1942. évi jégbiztositási 
dijléteieket és a legmagasabb egység-
árakat. Az igazgatói értekezlet — kü-
lönös tekintettel a rendkívüli viszo-
nyokra — nem emelte lel a dijakat, 
illetve 120, többnyire délvidéki és er-
délyi községekben lényeges díjtétel-
leszállítást eszközötl. Változatlanul 
meghagyta a hüvelyes-, az olaj- és a 
rostnövények biztosítási díjtételét is, 
noha az elmúlt évek jégverései ezek-
ben a terményekben rendkívüli káro-
kat okoztak. A biztositó magánválla-
latok ezzel az intézkedéssel a földmű-
velésügyi kormányzat honvédelmi és 
öncllátási törekvéseit kívánják szol-
gálni. Az elemi csapásokkal az utolsó 
években oly súlyosan érintett magyar 
mezőgazdaság érdekeinek a legmesz-
szebbmenő szolgálatában az igazgatói 
értekezlet az egyes termények bizto-
siiható egységárát lényegesen fel-
emelte és igy lehetővé vált, hogy az 
az elpusztult javak kártérítése megkö-
zelítse a betcrmelt javak piaci érté-
két 

— Szeged sz. kir. város Árverési 
Csarnoka 1942. évi március 20. és 21-én 
árverést tart. mclv alkalommal az 
összes szegedi zálogházaknál 1942. Ja-
nuár végéig lejárt és nem rendezett 
tételek kerülnek árverésre. Első naD 
délután fél 4-kor ékszerek, másnap in-
góságok árvereztetnek. A szombati 
nagv forgn'omra való tekintettel aján-
latos a zálogjegyeket kellő időben 
rendezni. Magánosok árverési vételi 
és eladási megbízásait 21-én délig fo-
g a d i a el az árverési csarnok. Jgazga; 
tóság. 


