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Szegedi utmutató 
A Somogyi-könyvtárban és az 

egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A Városi Mazeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta. 
Kács István Klauzál-tér 3, Jnst Fri-
gyes Petőfi Sándor S.-ot 59, Selme-
szi Béla Somogyi-telep TX. n. 4S9 
Török Márton Csongrádi-Sugárut 1-1 

Városi Színház; S z á z p i r o s ró-
zsa . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
B a b y l o n, Korzó Mozi: F. 1 h a -
g y a t r a , Széchenyi Mozi; H á z a s , 
s á g , 
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— Az evangélikus egyház beiktatta 
Kovács püspök és Sztranyavszky Sán-
dor utódát Balassagyarmatról jelen-
tik: Balassagyarmaton csütörtökön ik-
tatták be az evangélikus egyházban 
Kovács Sándor püspök és Sztranyav-
szky Sándoi felügyelő utódait. Az el-
hunyt lelkészi és világi elnőívők helyét 
Kardos Gyula püspök, balassagyar-
mati lelkész és Laszkáry Gyula fel-
ügyelő töltötték be. Az uj egyházi és 
Miagi elnököket K a p i Béla dunán-
inneni evangélikus püspök iktatta hi-
vatalukba. Az ünnepség egyházi ré-
sze a balassagyarmati templomban, a 
beiktató közgyűlés pedig a vármegye-
háza nagytermeben folyt le. 

— Horthy István-utca Hódmezővá-
sárhelyen. Hódmezővásárhelyről je-
lentik: A vásárhelyi törvényhatósági 
közgyűlés most tartott évnegyedes 
ülésén fájdalmas gyásszal emlékezett 
meg vitéz Horthy Miklós kormányzó-
helyettes elhunytáról és elhatározta, 
hogy a kormányzóheiyettesről utcát 
nevez el. Az eddigi Itáron-utcát ezután 
Vitéz Horthy Islván-utcáDak nevezik. 

— Ügyészválasztás Csongrádon. 
Csongrádról jelentik: Csongrád kép-
viselőtestületének tisztújító széke dr. 
Z o b a y Béla vármegyei főjegyző, he 
lyettes alisipán elnöklete mellett ked-
den délelőtt tisztujito ülést tartott a 
megüresedett városi ügyészi állás be-
töltésére. A valasztás eredményeken t 
a pályázók közül dr. K a s z a n i t z k y 
István csongrádi ügyvéd lett a városi 
ügyész egy szavazattöbbséggel a töb-
bi pályázóval szemben. 

— Birósági kinevezés és átheiyezé-
„ek. Budapestről jelentik; A Kor-
mányzó az igazságügyminiszter előter-
jesztésére dr. K. K a t o n a Andor sze-
gedi kir. törvényszéki titkárt a gyulai 
járásbírósághoz járásbiróvá kinevez-
te. —, Az igazságügyminisztei dr. 
P a u e r Lóránd szegedi kir: járásbi-
rót a szegedi törvényszékhez sajál ké-
relmére áthelyezte. Dr. B a l o g h Győ-
ző makói kir. járásbirót a szegedi tör-
vényszékhez saját kérelmére áthe-
lyezte. 

— Távbeszélő szolgálat az őszi lak-
berendezési vásáron. Budapestről je-
lentik: A budapesti postavezérigazga-
tóság közlése szerint az öszi Lakbe-
rendezési és Ilaztartási Vasar színhe-
lyén (Budapesti Iparcsarnok) októbci 
1-töl 12-ig bezárólag naponta, vasár-
rs ünnepnap is, reggeli 9 órától meg-
szakítás nélkül délután ö óráig távbe 
szélövei egyesitett alkalmi postahiva-
tal működik. Az alkalmi postahivatal 
az ott feladott levélpostai küidemenyek 
egy részének lebélyegzésére >13. las-
fcerendezési és háztartási vásár — 
1942 Budapest, 72. < szövegű különleges 
bélyegzőt hasznai. 

— Házasság. G e r é b László és 
Ü u i B a s c h a Zita f. hó 3-án este 6 
urakor tartják esküvőjüket az újsze-
ged! rom, kath, plébániatemplomban. 

— rarcadi BftHoor Ignác halála 
F a r e á d i Sándor Ignác, a szegedi m. 
kir. állampénztár nyugalmazott igaz-
gatója szeptember 30-án Budapesten 
83 éves korában meghalt. Bizonyára 
meg sokan einlekeznek érdekes és von-
zó egyéniségére. Hivatalát erős kézzel, 
de méltányos és megértő szeretettei 
vezette. Hosszú szolgalata idején rend. 
kivül sokat íáradott a közért és a 
szövetkezeti eszme felvirágoztatásáért. 
Majd a két román betöres, a forradal-
mak és Trianon idején az Erdélyből 
Szegedre özönlő menekülteket — szé-
kely testvéreit — ölelte magához; szá-
mukra otthont, székely konyhát terem-
tett; az álhit, nélkül maradtakat segí-
tette uj elhelyezkedésükben $ mint a 
Székely-Magyar Szövetség, majd a 
Mikes-Társaság ügyvezetője, sokat fá-
radozott a székely—magyar testvéri-
ség megerősítése érdekében. Nemes 
emlékét sokáig fogjuk őrizni, akik 
megismerték benne a legnemesebb és 
legigazabb székely főnemes alakját. 

— Nem az a v e s z é l y e s el-
l e n s é g , amely fegyverrel a kezé-
ben, nyillan és bátran hareol elle-
nünk, hanem az, amely föladatti ak-
namunkát végez, az ismeretlenség 
leplébe burkolózik és bizalmunkba 
férkőzve, jóbarátnak adja ki ma-
gát, a hátunk mögött azonban be-
csap, tönkreteszi családunkat, há-
zunkat, hazánkat. E z a kém? A 
kém mindent lát, megfigyel, kihall-
gat, különösen katonai dolgok iránt 
érdeklődik. Rábeszél, beugrat, kar-
mai közé kaparint és végül megfojt. 
Ó v a k o d j u n k a k é m e k t ő l ! 

< a U M I H J * R I S N Y * 4 
ggj!} fájós, dagadt és viszeres lá-

bakra készen es merték után 
H o F L E Klauzál-tér 3. sz. 
(ijógybasíStőlt, íttiők KésiitSj*. Nem-
zeti EakarékOBsAcr tasria. ...• 

— Szegedi paprikát kérnek a sze-
gedi honvédek. Ismét tábori levelező 
lapot kaptunk valahonnan Oroszor-
szágból. A 292/16. számú tábori posta 
utján küldik haza üdvözletüket a kö-
vetkező szegedi fiuk: Becker Antal. 
Dura László, Temkó Géza, Katona Jó-
zsef, Barna István, Bernát János. 
Bánhegyi János, Vince István és >még 
nagyon sokan*, ahogy ők írjak. >Töbh-
ezer kilométerre vagyunk a magyar 
határtól, — Írják — és oly nehezor 
várjuk hozzátartozoink levelét! M. 
most a Délmagvarország utján szerel-
nénk tudatni velük, hogy egészségesek 
vagyunk és jól érezzük magunkat, 
őket pedig szeretettel csokoljuk a var. 
vavárt viszontlátásigI Csak egy kéré-
zünk van: küldjenek egy kis törött 
paprikát, mert ez az. amit nélkülö-
zünk.* Az utóbbi sorokból mindenki 
előtt bizonyossá válik, hogy valóban 
szegedi fiuk küldik üdvözletüket és 
valószínű, hogy hamarosan megkap-
ják majd a szegediek stilusos vála-
szát: törött paprika, édes-nemes szö-
gedi paprika alakjában.. . 

_ A TISZA VÍZÁLLASA. A sze. 
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vizáüása 
október 1-én reggel 7 órakor—132, 
hőmérséklete 18 fok, a levegő hő-
mérséklete 17 fok Celzius volt. 

— Csalás és sikkasztás lett a betes 
ló eladásából. Hodos Lajos 58 éves 
óbecsei marhakereskedő Petrovics Mi 
hály 24 éves napszámos közvetítésé-
vel a múlt év október 20-án 270 pen-
gőért lovat adott el Kuszly István 
óbecsei gazdálkodónak. Kiderült, hogy 
a ló beteg volt, igy Hódos Lajos és 
Petrovics Mihály ellen az óbecsei já-
rásbíróságon csalás ennen indult eljá-
rás. Petrovics Mihályt külön még sik-
kasztással is vádolta az ügyész, mer! 
kiderült, hogy a ló vételárát nem ad-
ta ál inegbixójanak. Az óbecsei járásbí-
róság Hodost csalás bűntettéért hat-
hónapi börtönre, Pelrovicsot pedig 
csalás és sikkasztás büntetteert nvolc 
havi börtönre Ítélte. A szegedi tahla 
Elemy-tanácsa fellebbezés folytán csü. 
töltőkön tárgyalta az ügyet és Hódos 
Lajos büntet eset haramhavi fegfcazra 
szailitotta le, Petrovics büntetését pe-
íoo lovabagyta. 

— Az elbocsátott béresek bosszúból 
megzsarolták gazdájukat. Juhász Ká-
roly dombiratosi gazdálkodó feljelen-
tette a kunágotai csendőrörsön két 
volt béresét, K ü b l m a n Istvánt és 
S z a b ó Károlyt, akik Békéscsabáról 
levelet irtak, amelyben megfenyeget 
ték, hogy ha nem küld nekik postán 
600 pengőt, feljelentik magzafüiaj 
tásért, amit szerintük a házvezetőnő-
jén végzeit. A fenyegető leve! szerint 
erre bizonyíték is van a kezükben. Ju-
hász Károlynak egy levele és egy or-
vosi recept. A csendőri nyomozás ki-
derítette, hogv a levéiben a megfenye-
getett gazdálkodó csupán egészségügyi 
tanácsokkal látta el a gazdasszonyát 
és orvosi receptet is mellékelt a szá-
mára, mert krónikus gyomor- és ve-
sebajban szenvedett. Ez! értették félre 
a béresek és ebiről a félieértésböl ko-
vácsoltak azt a súlyos vártat volt ke-
nyéradójuk ellen, amelyről ugy gon-
dolták, hogy szépen fog Kania'ozni a 
bukszájuknak. Az ügyészség zsarolás 
vétségének kísérletéért idézte törvény-
be a két fiatalembert, akik közül azon-
ban csak az - egyik, Szabó Károly 
jelent meg a bíróság előtt »ár-án»k. 
aki időközben ismeretlen helyre köl-
tözött, nem lehetett kikézbesiteni az 
idézést. A bíróság igy elkülönítve tár 
gyalta Szabó Károly ügyét, aki zsaro-
lás kísérletének vétségében mint biin-
segédi bűnrészest mondotta ki csupán 
a bíróság bűnösnek, mert beigazoló-
dott, hogy a zsarolási kísérletnek 
Kuhlmann volt az értelmi szerzője és 
a levelet is ő irta. Szabó pedig csupán 
Kuhlmann rábeszélésének engedve ir!:> 
azt alá. Büntetésül nyolcnapi fogháza' 
szabóit ki a bíróság, azonban az íté-
let végrehajtását felfüggesztette. A? 
ítélet jogerős. 

Sebesült katonák megvendégelé-
se. Egy egyszerű asszony, Cselló II-
lésné Attila-utca 10. szám alatt lakó 
zsibárus, megkapóan szép módon. tett 
tanúságot a hazáért szenvedő hőseink 
iránti szeretetéről. A Mérey-utcai ha-
dikórházban huszonöt sebesült hőst 
megvendégelt. Minden katonának egy 
csomag süteményt, egv-egy jó köny-
vet és cigarettát oszlott ki. A sebesül-
tek meghatottan köszönték meg az 
egyszerű, de érzöszivü asszony aján-
dékait. 

Megvesztegetési kísérletért há-
romliónapi fogház, özvegy Páger Já-
siosnc 5i éves makói fakereskedő feb-
ruár í7-én Szabó Pálné makói asz-
szonnyai együtt a kübekbázi haiáron 
at akart szökni a Banátba, de Mányi 
József és Gémes Ferenc határőrök az 
engedély nélküli haiárátlépó-t meg-
akadályozták. Ekkor a két asszony 
könyörgésre fogta a dolgot és azt 
ígérte, hogy ha átengedik ókel, visz-
szajövet mindkettőjüket gazoagon meg-
jutalmazzák. A határőrök elkergették 
a két asszonyt, akik azonban ugy lát-
szik, más helyen mégis átléptek a ba-
tárt, mert február 21-én ugyanaz a 
két határőr elcsípte őket, amikor visz-
szuleíé jöttek. Podgyászuk megvizsgá-
lásakor kiderült, hogy zsirszódát csem-
pésztek át a Bánátból, hogy azt itt el-
adják. A két asszony ekkor 16 pengő-
vel meg akarta vesztegetni a katoná-
kat. Bekísérték őket a határőrségre, 
ahol Jegyzőkönyvet vettek fel az eset-
ről és a 16 pengőt pedig bűnjelként 
lefoglalták. Megvesztegetés kísérlete 
címén indult meg a büntető eljárás el-
lenük. A csütörtöki tárgyaláson azon-
ban csak özvegy Págerné állott a 
Rónay Dezső eluöklésével összeült ta-
nács elé, mert Szabó Pálné szökésben 
van és körözést adtak ki ellene. A 
törvényszék a csütörtöki tárgyaláson 
Págernó ügyét elkülönítve tárgyalta 
le és bűnösnek mondotta ki az asz-
szonyt megvesztegetés vétségében és 
ezért jogerősen haroinhónapi fogházra 
ítélte. 

— Hubert Margitka járni fogj Csü-
törtökön az alábbi hozzájárulásokat^ 
juttatták el kiadóhivatalunk utján Hu-
bert Margitka művégtagjainak beszer-
zésére: PongrácZ AÍbertné 20, D. B. 
20, Lázár János Szabadság-tér 10, Saj-
ti ik Jánosné 10. Höfle cég 10, N. N. » 
Kelemen-utca 11. szánni házból 10, 
Németh Gyula kereskedő 5. Ábrahám 
József 5, Császár Ésászi József 5, R. 
Csillag Pösze 5, Csillag Gáspár 5, 
Szentirmai Erzsébet 5, Menning Gvu-
lár.é 5, N. N. 2. Petykó Károly 2, Peh-
kó cég személyzete 2, dr. Vándor Gyu-
la 2, Méhes Rozália 2. Lábas Laci és 
Gyurka 2, N. N. 50 fillér. A csütörtö-
kön érkezett hozzájárulások összege 
124 pengő és 50 fillér. A mai napig 
összesen befoivt az eddigi 416 pengő-
vel együtt 510 pengő Rt emíi,tjük meg. 
hogy csütörtöki lapszámunkban elírás 
folytán tévesen szerepelt Vass Sámuel-
né 5 pengővel, mert ezt az összeget 
Vass Dánielnc küldötte Hubert Mar-
gitkának. 

— Ravasz László rokonának suta 
ki mngat egy szélhámos, Désről jelen-
tik: Biztos fellepésü, több eurot.ai 
nyelvet beszélő kalandor előéletét 
göngyölítette fel a dési rendőr/ég. 
Szönyi Béla állásnélküli fiatalember 
nemrégiben megjelent a dcsi főszolga-
bírói hivatalban, ahol Ravasz László 
püspök rokonának adta ki magát és 
állást kert. A jószívű főszolgabíró egy 
percig sem kételkedett a hlzios tellé-
nésü fiatalember igazmondásában es 
Szönyi Bélát elhelyezte Apókosályon 
mint községi Írnokot. A községi írnok 
eiső ténykedése az volt, hogy elkérte 
a főjegyzőjének disznjagymjat és 
giasszékesztyüjét s igy kmitözve egv 
közeli községbe ment, ahoi az egyik 
uriháznál mint leánykérő 'épéit fel. 
Hamarosan kitudódott, hogy se roko-
na, se ismerőse Ravasz LaszA püs-
uókneK és egész nuiilját felgöngyölí-
tették. Kiderült, hogy nem jogvégzett 
fiatalember, mint ahogy magát a fő-
szolgabírónál bemutatta, hanem Há-
lom kereskedelmije van és Debrecen, 
Losonc, Balassagyarmat, Hatvan és 
más városok rendőrsége keresi már 
többféle szélhámosság elkövetése 
miatt. A kalandort letartóztatták és a 
dési fogházba kisérték. 

Wartsa Mihály 
k c a d e r k í k é H l t S , k8téUra> 

gyár «* meehan ika ! h á l á n r á r 
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péntek és szombat este 6 órakor. 

Halottak emlékezése: szombat reg-

gel 7 és délelőtt fél 11 órakor. 
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TŐZSDE 
Budapesti értéktőzsdezárlat. Csen* 

des, eseménytelen volt az értéktőzsdó 

irányzata. Az üzlettelenség továbft 

folytatódott. Kisebb vételi érdeklődet! 

csak a Magyar Nemzett Bank részvé-

nye iránt mutatkozott. A többi értékelt 

elhanyagoltak maradtak és valami-

vel alacsonyabb szinten csekély elté-

réssel zártak. 

Zürichi devizazárlat Páris 958,' 
London 17.30. Newvork 431.—, Brflsz-
szel 6925. MÍtánó 22.66 egvnegyed.' 
Berlin 172.55. Szófia 540. Bukarest 
2.75, Madrid 40, Amszterdam 229.5Qj 

i 
A Magyar Nemzeti Bank valutaár* 

folyamai. Szlovák kor. 11 45-1175, lej 
193—205, líra 17.40-17.90, svájci fr, 

79 60—80 60, svéd kor. 81.70-82.70. 

A torménvtcíwién kukoricában élet-
beléptek a rendeletileg megállapított 
magasabb árak. A többi cikkek árá-
ban nem történt változás. 

A budapesti gabonatőzsde hivafaloa: 
árjegyzése. Buza 81 kg on felül 31.50. 
80 kg-on felül 31 —, 78 kg-os 30.— Vi 
Rozs szokvány 71 kg-os 28 , kétsze-: 
res 28 . Takarmányárpa 65 kg: Bu-
dapest 24.50, Szeged 24 30. 7,ab 4f 
kgos: Budapest 25 50, Szeged 26.50' 
ienaerl csöves 17.40, szemes 22,14. 


