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— Változás az autóbusz szatyroazj 
^puetrendjében. A városi autóbusz-
üzem vezetőségétől nyert értesülés sze-
rint a szeged—szatytnazi járatokban 
szeptember 30-tól kezdve változás tör-
ténik, amennyiben az eddigi délután 2 
óra 30 perces járat szerdától kezdve 
mar délután 2 órakor indul. Szatymaz-
ról visszafelé este 7 óra helyett már 
6 órakor indul vissza Szegedre az au-
tóbuszjárat. 

— Hazaérkezett dr. Rosta Lajos 
országgyűlési képviselő. Dr. Rosta 
tLajos országgyűlési képviselő, aki 
ru-ári pihenőjét a Balaton mellett, a 
Felvidéken és Erdélyben, részben pe-
riig külföldön töltötte, visszaérkezett 
.Szegedre és hivatásával kapcsolatos 
egyek vezetését, továbbá a Nemzeti 
•Munkaközpont elnökségét ismét átvet-
te. A képviselő ezúton is felhívja az 
érdekeltek figyelmét arra, hogy foga-
dásait naponta 10—13 óráig tartja 
Horthy Miklós-utca 7 szám alatt. — 
Rosta Lajos szeptember 30-án, szer-
dán délelőtt 10 órakor Királyhalmán 
a körösén iskolánál, október 1-én, 
csütörtökön délelőtt 10 órakor pedig 
* várostanyai gazdakör helyiségében 
•panasznapot tart. 

— A mórarárisi iskolások Venj 
Eaneteja. A móravárosi községi nép-
iskola tanulói résztvesznek az októ-
ber 1-én 8 órakor a móravárosi temp-
lomban tartandó Veni Sancten. Utána 
megkezdődik a móravárosi népiskolá-
ban a tanitás. 

ösztöndíj kertészeti akadémiai 
hallgatók részére. Budapestről jelen-
tik: Báró B á n f f y Dániel földműve-
lésügyi miniszter azok részére a kerté-
szeti akadémiai hallgatók részére, akik 
gazdasági vagy kertészeti szaktanári, 
illetőleg állami kertészeti szakszolgá-
latban kívánnak elhelyezkedni, több, 
egyenként évi 1200 pengős állami ösz-
töndíjat létesített. Az ösztöndíj elnye-
rése, valamint az utóbeiratkozások en-
gedélyezése iránti kérelmek a m. kir. 
kertészeti akadémia igazgatóságának 
"Budapest XI., Nagyboldogasszony-utca 
45. szám alatt nyújtandók be. (MTI) 

— Házibetegápolási tanfolyam. A 
szegedi Magyar Vöröskereszt értesiti 
az érdeklődőket, hogy október 1-én 
ujabb házibetegápolási tanfolyam kez-
-dődik délután 5 órakor, melyre jelent-
ek zéseket még elfogad az elnökség. 

— Le szelte a karját a betört ablak. 

Keddre virradó éjjel Sándor Imre 32 

éves erdész, aki Királyhalora 908. sz. 

alatt lakik, ittas állapotban öklével 

betört egy ablakot. Az üvegtábla cse-

röpszilánkjai az erdész jobb felső kar-

ián köröskörül a csontig ható sebet 

ejtettek. Súlyos állapotban a szegedi 

kö/.kórházha szállították. 

_ A felsővárosi leventék honvéd-
«kp ja. A felsővárosi leventekörzet jól-
s ikerült »honvédnap* keretében bu-

* c-uztatta bevonuló tagjait. Az iparos-
tanonciskola udvarán műsoros dél-
utánt rendeztek a sebesült katonáknak, 
amit még kedvesebbé tett a leventeleá-
ryok cigarettaajáodékozása. Kreuter 
l.mmi és Huszáros Erzsébet nemcsak 
t i váló szereplésükkel, hanem az aján-
dékok gyűjtésével és szétosztásával is 
kitűntek. Ezt követőleg a felsővárosi 
kultúrházban előkelő közönség jelen-
létében búcsúztatták a bevonuló leven-
téket. A szép leventcnninkátiak — mely 
96 pengőt juttatott a honvédeknek — 
részesei voltak: P dr. Körtvélvessi 
Albin és Bárány Pál leventefőoktató-
val az élen: Noel Margit, Rózsa Mar-
cit, Lasancz László, Molnár László, 
i Huszáros Győző, Gavallér György, Jó. 
iJtás Eűa és Törteli József. 

— Zslr&fomás. Szeged közellátási, 
hivatala közli, hogy október 1-tői; 
10-ig terjedő időre a 37-es zsirjegy ! 
kerül beváltásra és pedig szelvé-1 

nyenkint 10 dkg zsir vagy 12 dkg 
olvasztani való zsirszalonná. 

— Lantos Béla elnököt ünnepelte 
az Állatvédők közgyűlése. Szeged- és! 
Vidéke Állatvédő Egyesület vasárnap j 
délelőtt tartotta 40. évi jubiláris kőz- j 
gyűlését L a n t o s Béla elnöklésével j 
a városháza bizottsági termében. A 
nagymultu és az ország legrégibb ál-
latvédő egyesületének történetét Ba-
r a b á s Jenő titkár ismertette. Rámu-
tatott arra, bogy a most duló nagy 
háború nem szolgálhat okul arra, hogy 
az állatvédelem eszméjével felszámol-
junk, indokolva azzal, hogy most nem 
időszerű. A báró Gerliczy Ferenc véd-
nöksége alatt 1902-ben megalakult egye-
sület elnökei id. N a g y Ferenc, 
F l u c k Ferenc, majd dr. O r k o n y i 
Ede voltak, kinek elhunyta után az 
egyesület bizalma Lantos Bélával töl-
tötte be az elnöki széket. Hogy a régi 
Szegeden annyira elharapódzott durva 
és megbotránkoztató állatkínzások 
nagymértékben csökkentek, az az egye-
sület 40 éven keresztül kifejtett terv-
szerű munkásságának köszönhető. Az 
egyesület az évtizedek folyamán szá-
mos üdvös rendelet kiadását érte el a 
szakminisztériumoknál és intézkedése-
ket a város hatóságánál, melyek nem-
csak közgazdasági jelentőségüknél, ha-
nem erkölcsnemesitő hatásuknál fogva 
is nagyértéküek. A jubiláris közgyűlé-
sen N e m e c s k a y Árpád alelnök üd-
vözölte Lantos Bélát, ki mint alapító 
titkár és 22 éve mint elnök önzetlen 
munkájával, sokoldalúságával és pél-
dátlan ügyszeretettel felvirágoztatta az 
egyesületet. Majd a tagok ragaszkodá-
sa és hálája jeleként értékes, szép em-
léktárgyat nyújtott át az ünnepelt el-
nöknek. 

— Az Anyák Köre és a Szent Er-
zsébet Leánykör megnyitása. A Sze-
gedi Katolikus Nővédő Egyesület szék-
házában a nagy népszerűségnek ör-
vendő Anyák Köre és a Szent Erzsé-
bet Leánykör a jövő hónap második 
vasárnapján, 11-én délután nyilik meg, 
hogy ebben az évben is szeretettel ad-
jon az édesanyáknak és a fiatal dol-
gozó leáoyoknak alkalmat a vasárnap 
délutánok hasznos és lelketnemesitő 
eltöltésére. A felvételre jelentkezni 
lehet az egyesület irodájában: Koro-
na-utca 18. sz. alatt 

_ Csallány Sándor hősi halála. 
Csallány Sándor honvédszázados, Csal-
lány Gábor szentesi múzeumigazgató 
fia, Csallány Dezső szegedi múzeum-
igazgató testvéröccse a donmenti har-
cokban augusztus 7-én gránátokozta 
légnyomás és ebből keletkezett hosz-
szantartó betegség következtében a 
budapesti katonai kórházban augusz-
tus 25-éri csendesen elhunyt. Temetése 
kedden délután volt a Gyáli-uti hon-
védkórház ravatalozójából katonai 
diszpompa mellett Csallány Sándor 
kiváló katona és sportember volt. Már 
ludovikás korában többszörös bajnok-
ságot nyert Mint csapattiszt is közel 
200 dijat kapott különböző országok-
ban. Mint katona is kiváló volt smint 
ilyet a Ludovika Akadémia tanárának 
is meghívták. Már mint hadapród 
résztvett a románok elleni harcokban 
is és ezért megkapta a Nemzetvédel-
mi Keresztet. Résztvett az erdélyi had-
járatban, majd a mostaniban, ahová 
önként jelentkezett, mert katonáit, 
akiket nagyon szeretett és akik ők is 
szerették, elhagyni nem akarta. Ennek 
legnagyobb bizonysága az, hogy ami-
kor egyik támadáskor a lecsapódó 
gránát okozta ájulásból kissé magá-
hoztért és visszament csapatához, ka-
tonái. mivel a támadó zászlóaljnak 
parancsnoka volt, karjuk kőzött vittek 
és ugy vezényelt, irányitett, míg az 
ereje el nem hagvta. A Uievi tábori 
kórházból került Budapestre. Állapo-
ta reménytelen volt és alig egv hétre 
41 éves korában bekövetkezett halála. 
Több katonai érem tulajdonosa volt 
és most várta őrnagyi kinevezését. 
Csallány Sándor halála gyászbabori-
totta szülein, testvérein és azok csa-
ládjain kivül a nagyszámú és kiter-
jedt rokonságot 

SORSJEGY 
NÉLKÜL NINCS NYEREMÉNY l! 

sorsiegyek 
nagy választékban kaphatók, vegyeS 
meg vagy rendelje meg idejében j 

OsvaiH-JiOttrusltónál 
SZEGED, TÁBOR TJTCA 3. (Vá-
rosi adóhivatali épület. 195 \ 

— Levél Oroszországból. Sürün te-
leirt négyoldalas tábori levelet kapott 
a Délmagyarország szerkesztősége va-
lahonnan messziről az orosz frontról. 
Egyszerű szegedkörnyéki honvédek Ír-
ták s minden sorukból kicseng a szülő-
föld és az itthonmaradottak félíő sze-
retete. Részletesen ecsetelik a szovjet-
oroszországi állapotokat s többek kö-
zött ezt irják levelükben: >Az elképzel-
hető legnagyobb piszok és tunyaság 
jellemzi a szovjetet. Azoknak kellene 
idejönni, akik otthon annyira dicsőitik 
az itteni állapotokat. Itt saját szemük-
kel győződhetnének meg mindannak az 
ellenkezőjéről, amit otthon hirdetnek. 
Rengeteg a gyerek, de ezek szörnyű 
piszokban sínylődnek. A földek parla-
gon hevernek évek óta, pedig elsőren-
dű, jó földek. A férfiak nem csinálnak 
semmit, csak a nők dolgoznak.* So-
raikat azzal végzik, hogy meleg sze-
retettel üdvözlik itthonmaradt család-
tagjaikat és összes ismerőseiket A le-
velet a következők irták alá: Szabó 
Sándor Szentmihálytelek, Rózsa István 
Feketeszél, Sipos András Átokbáza, 
Szabó István Kiskundorozsma, Szabó 
Ferenc Kiskundorozsma, Gyuris Lajos 
Kiskundorozsma, Domonkos Ferenc 
Kiskundorozsma, Kátai Mihály Kecske-
mét, Kéri István Röszke, Sáringer Ist-
ván Sándorfalva, Miklós Mihály Tápé, 
Tanács János Királyhalom, Tóth Sán-
dor Királyhalom, Papp István Csórva. 
A levélírók tábori száma 223/69. 

— Október 1-én kezdődik az asz-
szisztensnöképző tanfolyam. A Szegedi 
Katolikus Nővédő Egyesület fennható-
sága alatt évek óta működő laborató 
riumi .asszisztensnőképző kétéves 
tanfolyam középiskolát végzett fiatal 
leányokat képez ki és helyez el biztos, 
jól fizetett állásokba klinikák, kórhá-
zak és tudományos intézetek labora-
tóriumaiban. Az uj tanfolyam október 
1-én kezdődik, jelentkezéseket még el-
fogad az egyesület és tájékoztatót is 
küld Korona-utca 18 szám alatt 

— Elfogták a »dadogó« gyilkost 
Budapestről jelentik: Jelentettük, hogy 
vasárnap Budapesten szerelmi hátterű 
gyilkosság történt Takács-Osváth Já-
nos 27 éves gyári munkás konyhakés-
sel átvágta szerelmese: Lakos Erzsé-
bet 20 éves gyári munkásnő nyakát, 
majd a gyilkosság után eltűnt a fővá-
rosból. A rendőrség rádiókörözést 
adott ki Takács-Osváth ellen. A körö-
zésnek már hétfőn délután eredménye 
is mutatkozott, amennyiben Balaton-
szabadi határában elfogták a gyilkost. 
Mint jelentettük, Takács-Osváth Já-
nos különös ismertető jele lassú, igen 
vontatott, szinte dadogó beszéde volt. 
Ez az ismertető jel is közrejátszott el-
fogásának körülményeiben. A Balaton-
szabadi határában elterülő siófoki föl-
deken egv mezőőr észrevette hétfőn dél-
után, hogy a villanyvezeték transzfor-
mátorának háza mellett egy jólöltözött 
férfi ül. A mezőőr azt hitte, hogy az 
illető a transzformátort rajzolja, erre 
felszólította az idegent, hogy igazolja 
magát, mire a férfi dadogva, zavaro-
san mentegette magát, majd futásnak 
eredt. Az éber mezőőr és egy gazdale-
génv elfogták a gyanús fiatalembert 
és bekísérték a siófoki csendőrőrsre. 
Itt beismerte, hogy ő Takács-Osváth 
János és elmondotta, hogy ő ölte meg 
Lakos Erzsébetet. Úgy vallott azon-
ban, hogy közös öngyilkosságra ké-
szültek, mert a leány anyja nem egye-
zett bele házasságukba. Vallomása el-
lentmond a leány lakásadójának meg-
figyelése szerint vasárnap délután kö-
zöttük történteknek A gyilkos fiatal-
embert felkisérték kedden a budapesti 

'főkapitányságra. 

_ Hubert Margitka járni fog.. . 
jMost már egészen bizonyos, hogy járni 
fog a lábatlan Hubert Margitka, mert 
az emberek jószívűsége megmenti őt 
a lábak nélküli élőhalott szomorú sor-
sától. Megkapja a két művégtagot, még 
hozzá finom kivitelben, golyóscsapé 
ágyasan, hogy térdizületben is könnyeir 
mozgatni tudja és külön mozgatható 
gumilábfejjel, amellyel vágyai szerint 
szorgalmasan taposhatja majd a var-
rógépet, kenyérkereső szerszámát. Meg-
mozdult a szegedi társadalom szive és 
anélkül, hogy bárki is gyűjtést indí-
tott volna — mert gyűjteni nem szabad 
—, vasárnapi cikkünk megjelenése óta 
valóságos búcsújárás indult a Délma-
gyarország kiadóhivatalába. A legkü-
lönbözőbb társadalmi állású emberek 
adják egymás kezébe a kilincset, hogv 
elhozzák önkéntes felajánlásukat és 
ezzel bizonyságát adják a legszebb 
emberi szolidaritásnak. Megmozdult a 
szegedi társadalom szive és Hubert 
Margitka szenvedésektől megkínzott 
kis szive hálásan dobban a jószívű 
emberek felé: a j ó I s t e n á l d j a 
tn e g ő k e t ! A keddi napon a követ-
kező ujabb összegeket ajánlották fel 
Hubert Margitkának: Ábrahám József 
paprikanagykereskedő 10, Szentirmay 
Anna Mária 5, Szőke Dezsőné 5, Szűcs 
Borbála 5, Szabó Zsigmond 10, Jávor 
Vilmos 10, Szász Erzsébet 5, Nagy Er-
nő 5, Kálmán Hugóné 5, Berényi Er-
zsébet 3, Schwartz Mária 2, Majtéiiyi 
N. 2, Koch Margit és Ibi 2, A. B.-né 
2, Kishomoki kerékpárosok 12, N. N. 1 
pengő. Ezzel a keddi napon összesen 
84 pengő folyt be Hubert Margitka mii-
lábának beszerzésére. A hétfői 116 
pengővel együtt 200 pengő, Balogh Géza 
orvosi műszerész 100 pengőjével együtt 
pedig kereken 300 pengő folyt be a 
nemes emberbaráti célra. 

_ Tiltott határátlépésért e gyhav i 

fogházra Ítélték a kalandos életű Szo-
morú Jánost. A szegedi törvényszék 
Rónay-tanácsa kedden jogerősen egy-
hónapi fogházra ítélte Szomorú János 
magyarpécskai lakost, aki ezév au-
gusztus 4-én Mezőhegyesnél engedely 
nélkül átlopózott a határon. Szomorú 
János román állampolgár ugyan, de 
azelőtt Magyarországon lakott, majd 
Ausztriába vándorolt, később beállott 
a francia idegenlégióba, ahonnan 1940-
ben megszökött. A bíróság a büntetést 
a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek 
vette. 

— Pamutbeszerzés katonai holmik 
kötéséhez. Meleg kötött hatonai fel* 
szerelések kötésére pamutot lehet be-
szerezni a Magyar Vöröskereszt sze-
gedi irodájában, Korona-utca 18 szám 
alatt. A pamut dekája 45 fillér be-
szerzési árban bocsátjuk a hölgyek 
rendelkezésére. 

Vizsgálat indult a városházán » 
kisvasúti incidens ügyében. Beszámolt 
a Délmagyarország arról az incidens-
ről, amely vasárnap zajlott le a kis-
vasúti állomáson. Az üggyel kapcso-
latban értesülésünk szerint megindult 
a hatósági vizsgálat s F ő z ő Márton 
kisvasúti üzemigazgató kedden délelölt 
jelentést tett dr. P á l f y József pol-
gármesternek. 

Hirdetmény 
A Szegedi Izraelita Hitközség 1943 

évi október bó 1-én, csütörtökön dél-
után 4 órakor tartja a hitközség szék-
házának nagytermében (Margit-utca 
20. I.) 

nagygyűlését 
a hitközség anyakönyvvezető rabbija 
megválasztására vonatkozó közgyűlési 
határozat jóváhagyása végett. 

E nagygyűlésre a hitközség válas*-
tóképes tagjait ezúton meghívom. 

A választóképességgel biró hitkö»' 
ségi tagok névsora a jegyzői hivatal-
ban 1942. évi szeptember hó 15-étől 
.közszemlére van kitéve és megtekint-
hető. az erre vonatkozó felszólam-
lások ugyanott 1942. évi szeptember 
hó 23-án'délután 5 óráig Írásban be-
nyújthatók. 

Szeded, 1942 szeptember 14. 
A hitközség e lnY* 


