
— A Tűzharcos Főcsoport IV. kör-
tétének disz táborozása. A Szegedi Tűz-
harcos Főcsoport IV. körzete augusz-
tus 9-én, rossz idö esetén 15-én dél-
után 6 órakor a Rómaj-körut 31. sz 
filatti Tűzharcos Otthonban disztábo-
nozást, csoportképavatást és tábortűz-
hét egybekötött füsttelen napot rendez 
n harcéren küzdő dicső hönvédeink 
javára. Az ünnepségek délelőtt 10 óra-
kor kezdődnek a felsővárosi templom-
ban tartott szentmisével, ahová a Tűz-
harcos Otthoniból vonulnak fel a fő-
Csoporthoz tartozó tűzharcosok A fő-
csoport délelőtt 11 órától déli 1 óráig 
ífenés diszőrséget ad az országzászló-
nál. A disztáborozás délután 6 órakor 
kezdődik az Otthonban. Elnöki megnyi-
tót L i p p a y Péter körzetvezető, fö-
vámtanácsos mond. a világháború és 
a mostani háború hőseiről vitéz K iss 
Gyula ujszegedi körzetvezető, pápai 
káplán emlékezik meg. a körzet műkö-
déséről V a d á s z István alkörzetveze-
*8 tart beszámolót. A/ ©népi és cso-
portbevezető beszédet dr. H a j n a l 
István ügyvéd, a Vitézi Szék ügyésze 
mondja. Ezután következik a kivonu-
lási melldiszek kiosztása, majd L o -
soncz i Lukács, a körzet zászlóstiszt-
je záróbeszédet mond. Este 9 órai kez-
dettel tábortűz, ma jd kabarémüsor lesz. 
A körzet vezetősége kéri a formaru-
hával rendelkező bajtáisakat. hogy 
formaruhában jelenjenek meg. 

Megérkeztek az utazási űrlapok. 
A kereskedelmi alkalmazottak részére 
igényelhető kedvezményes utazási űr-
lapok tegnap megérkeztek az 1. fokú 
iparhatósághoz. Az űrlapok béiközna-
ponkint 9—11 óra között vehetők át a 
városi bérház 11. emeleti 14-es szobá-
ban. 

— Gázolt a kerékpár. Csütörtökön 
délelőtt súlyos kimenetelű kerékpár-
baleset történt a Nagykörúton. Egy is-
meretlen biciklista, aki veszett iram-
ban hajtott a belváros irányában, el-
ütötte Hegedűs Fercncné 60 éves pos-
tai takarítónői, akit olyan erővel suj 
tott földre a nekirohant kerékpár, 
hogy eszméletét vesztette. Lábtöréssel 
és más súlyos sérülésekkel szállították 
a mentők a közkórháziba. A gázoló ke-
rékpáros a szerencsétlenség után fel-
kapott kerékpárjára és mielőtt rendőr 
érkezett volna, clkarikázott. A rend-
őrség még a délelőtt folyamán megin-
dította a nyomozást az ismeretlen ke-
rékpáros félkutatására. 

_ Öngyilkos holtteste akadt a h« 
fasz horgára. Még hétfőn éjszaka tör-
tént, hogy háromnegyed 12 óra tájban 
egy ismeretien férfi a szegedi Ti sza-
bidról a folyóba vetette magát. A szép 
holdas estén többen sétáltak a parton 
és látták a halálugrást. Értesítették az 
őrszemes rendőrt, aki jelentette az ese-
tet a rendőrség központi ügyeletén. A 
halászok csónakban keresésére indul-
tak, azonban nem sikerült az öngyil-
kost feltalálni, mert nem vetette fel a 
viz. Csütörtökön délntán 4 óra tájban 
végre előkerült az öngyilkos teteme. 
A halászok kiemelték a vizből a több 
nappal ezelőtt leeresztett hálót, amely-
nek egyik Tenékhorgába beleakadva 
felhúzták a Holttestet is. Kiderült 
hogy amikor keresésére indultak, az-
ért nem sikerült megtalálni, mert a 
hálóba ugrott, ruhája beleakadt a ho-
rogba és az fogva tartotta. Rendőri 
ragba és az fogva tartotta. Rendőri bi-
zottság szállt ki a helvszinre*és az ön-
gyilkos zsebében talált iratokból meg-
állapította. hogy Bódi Sándor 22 éves 
kórházi ápolóval, azonos, aki az elme-, 
gyógyászati klinika alkalmazásában 
állott. Szombaton eltávozott a kliniká-
ról és azóta nem látták. A rendőrség 
most nyomozást indított annak kiderí-
tésére, hogv eltűnésének két napja 
alatt merre tárt és hol tórduft meg 
Bódi Sándor. Azt remélik, hogy ennek, 
tisztázása fényt deríthet az öngyilkos-
sé» okára iá 

loll-heggyél 
Goethe mondja, hogy okosnak len-

ni annyi, mint a kisebbséghez tartoz-
ni, A mondásban nagyon finom gon-
dolat rejtőzik, hamarjában meg sem 
érti akárki. Goethe nyilván közpályá-
ján szerezte a tapasztalatot. 

A mai ember azt mondja: 
— A többséggel tartani annyi, 

HŰnt okosnak lenni. 
Az a legjobb benne, hogy mind a 

kettőnek igaza van 

Megfejelt fizikai tétel; 
— Minden lapp annyit vészit súlyá-

ból. amennyi az orra elől elhalászotl 
fókák száma. 

De lehet igy is variálni: 
— Minden lap annyit vészit súlyá-

ból, amekkora az általa kiszorított 
szubvenció összege. 

Muzikális sirfeliral egy telhetetlen 
árdrágító számára, aki végül is lé-
pen ragadt: 

— Oh. mily mohó valékl 

A felsővárosiak halotti anyaköny-
vében bukkantam rá 1849. évi október 
3-iki dátummal erre a bejegyzésre: 

— Elhagyatott asszonyszemély, 
mintegy 40 éves. származása városa 
nem tudó tik. Kotsis Sebestyén házá-
ba megunván magát, észrevétlenül 
meghalt. 

Tetszenek már érteni, miért talál-
ja meg némely ember olyan nehezen 
a nagymamája adatait? Ha egyálta-
lában megtalálja. Mit tudjuk, kinek 
tenne jó szolgálatot a hajdani unat-
kozó hölgy, ha nom hal meg észre-
vétlenül! 

Két nyugdíjas találkozik a kojzó 
platánjai alatt. 

— Mit csinálsz! 
— Öregszem. 
Kellemetlen, de elkerülhetetlen 

foglalkozás. 

Kiadó lakást ma nem lehet ta-
lálni. Eléggé fáj ez a házigazdáknak, 
akiket még mindig nem tudlak megfé-
kezni a burkolt leíúpési dijjal elkö-
vetett uzsorás munkájukban. 

Ellenben hónapos szoba van elég 
és Itt térünk rá az örökké Forrongó, 
helyzetükkel elégedetlen, házmeste-
rekre. 

Amennyire a tapasztalatunk bizo-
nyítja. a házmesterek lakását luxus-
szerűnek minősíteni túlzás. Épp ugy 
szeretnők egyszer a vádlottak padján 
látni azt a házigazdái, vagy építészi. 
— kideritendő. melyik a bűnsegéd? 
—, aki a legsötétebb, legszűkebb zu-
goi tervezi cselédszobának. 

Már most naponkint olvasunk hir-
detést. amely a szabad rendelkezésre 
álló bútorozott szobákat hirdeti, el-
mondva azokat elegánsnak, kényel-
mesnek levegősnek Valamennyi vé-
gén pedig ezt olvassuk: 

_ Bővebbet a házmesternél. 
Az önök naiv hive ugy értelmezi 

ezt. hogy a házmester szobája na-
gyobb. mini az agyonhinletetf hóna-
pos. 

c-b) 
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— Ciáiigáziobbíinás — rombadön-
tött egy lakást Frágából jelentik: Prá 
ga egyik negyedében súlyos szeren-
csétlenség történt egy lakás ciánozása 
során. A ciángáz eddig ismeretlen ok-
ból felrobbant. A robbanás nemcsak a 
eiánozolt lakás belső falait döntötte 
le, hanem a ház első és másodemeletén 
több más lakást tönkretett, azonkívül 
bezúzta a környékbeli házak ablakait 
is A robbanás alkalmaval 17 ember 
sebesült meg, 9 állapota életveszélyes. 
íkfltt) 

— A szalma védelme, Budapestről 
jelentik: A háborús viszonyok szüksé-
gessé teszik, hogy készleteinkkel taka- , 
rékosan gazdálkodjunk. Nemcsak a ( 

gazdának, de az egész országnak is ér-
deke, hogy a most folyó cséplési mun-
kálatok után a szalmát azonnal kaz-
lakba rakják. A kazlakat gondosan 
kell befejezni és lekötni, hogy azok-
ban az eső vagy szél kárt ne tehessen. 
Ahol megvan rá a lehetőség, helyesebb 
a szalmát pajtákba, csűrökbe vagy 
szalmaszinbe rakni. Tekintettel a ta-
karmányhiányra, a gazdák a tavaszi , 
szalmát nem használják fel almozásra, 
hanem kizárólag csak takarmányozás 
ra. (MTI) 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
augusztus 6-án reggel 7 órakor — 5 
em, a hőmérséklete 24 fok, a levegő > 
hőmérséklete 21 fok Celzius volt. j 

— Családi dráma Kőszegen. Szom- , 
bathelyről jelentik: Megdöbbentő csa- j 
iádi tragédia történt Kőszegen. Kony-
ha Gyula magánzó agyonlőtte kisfiát, 
majd önmaga ellen fordította céllövő-
fegyverek A lövés zajára elősietíik 
nyomban orvost hivtak, de segíteni 
már nem lehetett, apa és fia percek 
alatt elvéreztek. Az öngyilkos Konyha 
Gyula búcsúlevelet hagyott hátra, 
amelyből megállapítást nyert, hogy a 
szerencsétlen ember áldatlan családi 
élete miatt végzett gyermekével és ön-
magával is. 

— Két árdrágító kulai hentcsmesler 
büntetését leszállította, a harmadikét 
helybenhagyta a tábla. Csütörtökön 
három kulai hentesmester árdrágitási 
ügye került fellebbezés folytán a sze-
gedi tábla Katona-tanácsa elé. Szukotó ' 
a Mártont és Klespies Antalt a zoin-
bori uzsorabiróság Kulán működött 
egyesbirája fejenkint 6—6 hónapi bőr. 
tenre, illetve fogházra ilélte. mert a 
sertéshúsért élősúlyban a maximális 
árat egyikőjük 2, 4 és 16, a másik pe-
dig 9, 10 és 14 fillérrel fizette tu! A 
tábla a büntetéseket három hónapra 
szállította le. Schmiít József kulai mé-
szárost ugyancsak a maximális ár fe-
lülfizetéséért árdrágító vétség eimén 
ezei; pengő pénzbüntetésre ítélte és 129 
pengő vagyoni elégtétel megfizetésére 
kötelezte. Ézt az ítéletet a tábla hely-
benhagyta igy az jogerőssé váll 
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T Ő Z S D B 
Budapesti értéktőzsdezárlat. Cse-

kély forgalom mellett jól tartott irány- ! 
zattal nyitott az értéktőzsde. A vezető • 
részvények nagy részénél már az fiz- j 
letidő elején kisebb árja villások mu-! 
fatkoztak ' Igen barátságos volt az 
irányzat Kőszénben, amely zárlatig 
10 pengős árjavnlást ért el. Az iránv-
zat mindvégig jól tartott maradt. 

Zürichi deviza zárlat Pám 9 57 
London 17 27. Ncwvfrrk 431 Milánó 
22.66+ Berlin 172 55. Szófia 5 40 Rn-
karesf 2.50. Brüsszel 6925. Madrid 
40 Amszterdam 229 50. 

A Magyar Nemzeti Bank valutaár 
tolvnmai. Szlovák kor 11 45-11 75 lei 
10f,_2 05 lirn 17 40—17 90. cráiri fr 
70 fi0-S0 60. svéd kor 11 70 go 70 

A bndapésti terménytőzsdén az árak 
nem változtak. 

A budapesti cabonatőzsd* hivatalos 
áriecvzéíw. Buza 81 kg-on leiül 3150 
80 kg-on felül 51 — 78 kg-os 80- V 
Rozs szokvány ?! kg-os 28 — kétsze-
res 88.—- Takarmányárpa 88 kg. Rn 
Napest 84 50. Szeged 84 3C t*í 41 
kg-os Budapest 86.50. Szeged 84 50 
Tengeri csöves 17.70. szemes 22.18 

Csikágói terménytőzsdezárlat. Buza 
lanyha. Szept. 116.73-116 hétnyolcad, 
dec. 119 ötnyolcad—119.75. máj. 12-1 
Tengeri lanyha. Szept. 87, dec. 83.75 
máj. -94 Rozs lanyha. Szept. 65 egv 
rvolcad. dec 69 sgynyolcad, máj. 74.75 

budapes t l 

6.40: Ébresztő, torna. 7: Hirek, köz-
lemények, reggeli zene. 10: Hirek. 
10.15: A Székesfővárosi Tűzoltózene-
kar. Vezényel Eördögh János. 11.19: 
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 1120: 
Olasz dalok világhírű énekesek elő-
adásában. 11.40: Mire ügyeljünk cso-
portos gyermeknyaraltatásoknál. Irta 
dr. Barabás Zoltán egyetemi magán-
tanár. Felolvasás. 12: Harangszó. Fo-
hász. Himnusz. 1.2.10: VVeidinger Ede 
szalonzenekara. 1. Mali tart: A remete 
csengettyűje, nyitány. 2. Johano 
Strauss: Déli rózsák, keringő. 3. Rho-
de: Rajnától a Dunáig, egyveleg 4 
Máhó Isván: Vallomás. 5. Kreisler: 
Szép rozmaring. 6, Thierney: Rio Ri-
ta-egyveleg. 12.40: Hirek. 1372(1: Idő-
jelzés, vízállásjelentés. 13.30: Hönvé-
deink üzennek. A Vöröskereszt bajtár-
si rádiószolgálata. 14: Szórakoztató 
zene. 14.30: Hirek. 15: Arfolyamhirek, 
piaci árak. élelmiszerárak. 15.20: Fo-
lyamerők fuvószenekara. 1.. Putz Je-
nő: Otrantó-induló. 2, Kéler Béla: Ro-
mantikus nyitány. 3. Gounod: Faust-
ábránd. 4. Kiiment: Ismert mesterek. 
egyveleg. 5. Lehár: Arany és ezüsl. 
keringő. 16.15. A legnagyobb magyar 
tanitó. Dr. Biztray Gyula előadása 
Apáczai Csere Jánosról. 16.45: Időjel-
zés. hirek. 17.15: Pősz József szájhar-
monika és giláregvötlese. 17.35: Sport-
kőzlciné.nyck. 1745: Géczy Barnabás 
zenekarának műsorából. Hanglemezek. 
18.10: Néniri hallgatóinknak. Für un-
sere deutschén Hörer 18.30: Magyar 
népmnzsika. Molnár Imre zeneművé-
szeti főiskolai tanár előadása. Közre-
működik Szecsörli Irén és Csongor 
István zenekari kísérettel 19: Hirek 
magyar, német és romám nyelven. 19 
óra 20: Nyáresti könnyű zene. Elő-
adja a Rádiózenekar. '1. Rixner: Ba-
gatell nyitány. 2. Losonczy: Rapszó-
dia. 3. PoIdini: Kis induló" 19.40: A* 
asszonyt nem tehet oWh otthagyni. 
Hangjáték egy felvonásban. Irta Tur-
ehányi István. Rendező A. Balogh 
Pál. Személyek: András gazda — Bi-
hary József: Juh a felesége — Esze 
nvi Olga; Sándor gazda — Soniody 
Kálmán. 20: Rádiózenekar. 20.25: Sza-
bad Erdély. Fiatal erdélyi költök ver-
seiből előad Szörényi Éva és Leho-
tay Árpád. 20.50: Kinek a nótája — 
kinek a primása. 21.15: Hangképek a 
Fényes-cirkusz augusztusi műsorából. 
21 40: Hirek. 22.10: Üzen az otthon 
A Vöröskereszt bajtársi rádiósJtblg*-
lata. 23: Hirek német, olasz, aú^ol. 
francia és finn nyelven 23.25: Tabá-
nyi Mihály jazz-együttese játszik Ró-
zsadomb-grillböt 24: Hirek 

BUDAPEST TI 

19: Batáry József hegedül. 19.30: 
Kárlátó lakodalom. Hajós Elemér 
néprajzi előadása. Felolvasás. 20: fli-
rek. 20.10: Uj élet a pontini mocsarak 
helyén. Dr. Haraszthy Elemér elő-
adása. 20.25: Don Pasquale. Opera 
bárom felvonásban. Zenéjét szerzette 
Donizetti. A Milanói Scala énekkarát 
és zenekarát Sabajno vezényli. Hang-
lemez. 22.20: A Chappy-tánczenckara 
játszik a margitszigeti Parisien-Grill-
böl. Hangfelvételi. 

Olvassa a 

Délmaavarországot, 
hirdessen a 

OélmagyarországbaB í 


