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H I R E K 

Szegedi utmutató 
A Somogyi - könyvtárban és 

egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat, 

A Városi Múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza Lajos-körut 20, 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ut-
ca 1, Selmeczi Béla Somogyitelep IX. 
iica 489, Nagy Gy. örök. k. Hangay 
Levente dr. Boldogasszony-sugárut 
fit, Zakar S. örök. k. Máthé Mihály 
jValéria-tér 1. 

Városi Színház, csütörtökön Bí-
f á n c, este: D o m i n ó . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
U. P. Ü., Korzó Mozi; E lha-
g y a t v a , Széchenyi Mozij R á z á s . 
Ság. 
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ELSÖTÉTÍTÉS ESTE 9-KQR. 

—o()o— 

— Pályázat műegyetemi ösztöndí-
jakra. Budapestről jelentik: Báró 
B á n f f y Dániel földmüvelésügyi mi-
niszter a József nádor műszaki és 
gazdaságtudományi egyetem mérnöki 
szakosztályának hallgatói részére 
több. egyenként évi 1000 pengős ösz-
töndíjra hirdetett pályázatot. A folya-
modványokat a földművelésügyi mi-
niszternek címezve az illetékes kar 
dékánjához október 31-ig kell benyúj-
tani. 

— Október 22: a MANSz teadél-
ntánja a Vöröskereszt javára. Nemes 
ötlet adott alkalmat a Magyar Asszo-
nyok Nemzeti Szövetsége szegedi cso-
portjának arra, hogy hangulatosnak 
Ígérkező, nagyszabású tea-, helyeseb-
ben sördélutánt rendezzen október 
22-én, csütörtökön a Hungária-kávé-
házban a sebesült honvédek javára 
Tóbiás György festőművész »Abrako-
lásc cimü, festményét felajánlotta a 
íMANSz-nak a sebesült honvédek segé-
lyezése javára. A M'ANSz októbei 
22-én a Hungária-kávéházban társa 
dalmi összejövetelt rendez s azon sor-
solja ki a festőművész adományát. A 
sorsjegyeket természetesen már előre 
árusítják s a Hungáriában * rendezen-
dő délutánon sörjegyekkel történik a 
belépés megváltása. 

— Rét- és legelőgazdasági tanto-
r a i n Tápén. Budapestről jelentik: Bá-
|ró B á n f f y Dániel földmű ve lésügyi 
miniszter az idei télen minden várme-
gyében 8 napos zöldmezőgazdasági és 
i napos pásztorképző tanfolyamot 
tartat a helyes zöldmezőgazdálkodás 
terjesztése végett. A tanfolyamok szer-
vezésére az Országos Zöldmező Szö-
vetség kapott megbízást. E tanfolya-
mokon kivül a jászberényi, nagykállói. 
ikohidai és t á p é i mezőgazdasági szak 
iskoláknál, valamint a kaposvári, ko-
máromi. munkácsi és rimaszombati 
téli gazdasági iskoláknál tíznapos rét-
es legelőgazdasági tanfolyamot tarta-
nak. 

— Vasárnap nyilik meg az Anyák 
Köre és a Szent Erzsébet-Leánykör. 
A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesü-
let székházában a nagy népszerűség-
nek örvendő Anyák Köre és a Szent 
Erzsébet-Leánykör október 11-én, va-
sárnap délután nyilik meg, hogy ebben 
az évben is szeretettel adjon az édes-
anyáknak és a fiatal dolgozó leányok-
nak alkalmat a vasárnap délutánok 
hasznos és léleknemesitő eltöltésére 
A felvételre jelentkezni lehet az egye-
sület irodájában Korona-utca 18. sz. 

Adományok a Vöröskereszt ré-
szére. A Magyar Tűzharcosok Szövet-
ségének szegedi főcsoportja 100 pengőt 
pdománvozott egy ágyalapitványra. 

— Szabadegyetemi elöadá*. "A Hor-
thy Miklós-tudományegyetem Barátai-
nak Egyesülete ma, csütörtökön tart-
ja első előadó estjét. Dr. H e r m a nn 
Egyed egyetemi tanár »Nagv T.njos 
1342—1942« cimniel tart előadást. 
Üléselnök: dr. Baló József egyetemi 
tanár. Az előadás helye a központi 
épület aulája, időpontja délután 6 óra 
Belépés díjtalan. 

— Tiiz a szőregi kátránygyárban. 
Szerdán este 7 órakor taiefonon érte-
sítették a tűzoltóságot, hogy a szőregi 
kátránygyárban tüz támadt. A tüz-
örség nagy készültséggel vonult ki a 
veszedelmes tüz eloltására. Az oltási 
munkálatok lapunk zártakor még foly-
nak. 

— Ujabb tömeges kerékpárlopáso-
kat jelentettek be a rendőrségen. Egy-
re inkább szaporodnak a városban a 
kerékpártolvajlások. A rendőrség bün-
ügyi osztályán több detektor már 
hosszabb idő óta kizárólag a kerék-
pártolvajlások ügyében nyomoz és 
mint a közelmúltban már több alka-
lommal egy-egy fogás kapcsán be-
számoltunk róla, a legtöbbször siker-
rel. A legutóbbi napok során is több, 
mint hat kerékpárlopást jelentettek 
be a károsultak. Közöttük egy szeren-
csés is akadt: H i n k a Imre szentmi-
hályteleki, 566. szám alatt lakó gazda, 
aki a Kéri-kocsma előtt ellopott ke-
rékpárját másnap Ujgyálán megtalál-
ta, de elcsípte a tolvajt js Kon-
cses János 20 éves gazdasági cseléd 
személyében. A tolvajt a rendőrség 
őrizetbe vette, az ügyes apnatőrdetek-
tivet pedig a »céhbeliek« lelkesen 
meggratulálták. 

N o v e m b e r elején 

á t k ö l t ö z ü n k 

V a l é r i a - t é r 1. s z . a l á 
L A M P E L és HEGYI 

k ö t ö t t á r u üzlet 

— Hubert Margitka járni fog! A 
sebészeti klinikán fekvő Hubert Mar-
gitka részére a szerdai napon a kö-
vetkező önkéntes hozzájárulásokai 
küldték be a művégtagok beszerzésé 
hez: J. R. 2, Horváth Hugó 5, Fodor 
János 2, Engi Imre 20, Körösi József-
né 3, F. E. 1, Frankéi Mihály 2, Szőke 
Mária 1, Herczl Vera 1. Katona Edit-
ke 2, Csernák Lajosné 2 pengő. Az ed-
digi 626 pengővel együtt az eddig be-
érkezett önkéntes felajánlások összege 
670 pengő. 

_ Janik-vendéglőben ma flekken 
és vargabéles. 

— Megvesztegetésért elitéltek két 
cigányt Rozsnyai János kisteleki me 
zőőr az utóbbi időben sürün szerepft 
a bíróságon. Hol tanuként, hol vádlott-
ként szólítja maga elé a biró. A vál-
tozatosság kedvéért ezalkalommal fel-
jelentői minőségben láttuk őt viszont. 
Ez év májusában elfogta K o l o m p á r 
Mária és K o l o m p á r Klára cigány-
leányokat, akiket a kisteleki földeken 
lopáson fogott. Amikor ennek az ügy-
nek a tárgyalása vAlt a szegedi tör-
vényszéken, a törvényszék folyosóján : 

— miként azt feljelentésében előadta 
— megkörnyékezte őt a varilstt ci-í 
gánylányok két hozzátartozója: Ka i 
r u c z Elemér és R o s t á s József és1 

arra akarták rábírni, hogv ne tegyen 
az ügyben vallomást. Ugyanakkor az 
ügy egyik tanuja, F a r a g ó Mihály) 
is rá akarták beszélni hasonló visel-
kedésre, ahol négyesben besöröztek, 
majd a cigányok átadtak Rozsnnvinak 
10 pengőt azzal, hogy a tárgyalás után 
még kap tőlük, ha nem vall a Ko-
lompár-lányok ellen. Rozsnyai azon-
ban a 19 penuőst átadta a csendőrök-
nek és elmondta az esetet. A szeged: 
törvényszék Ungváry-tanácsa szerdán 
tárgyalta a két cigány megvesztegetési 
ügyét és Rozsnyai terhelő vallomása 
alapján Kurucz Elemért 10 hónapi, 

A TÉBB tisztviselőkara 50 pengőt: Rostás Józsefet pedig 8 hónapi fog-
yot t a .Vöröskereszt nemes céljaira. I házra ítélte. Az ítélet nem jogerős. 

— Ai adófelszólamlási bizottság 
filése. A szegedi I. számú adófelszó- I 
lamlási bizottság október 9-én az aláb-
bi adóügyi fellebbezéseket tárgyalja: | 
vitéz dr. Shvoy Kálmán Klauzál-tér 7. 
dr. Wagner Jenő Klauzál-tér 7, Wag 
tier Ernő Klauzál-tér 7, Wagiier Fe-
renc Klauzál-tér 7, Pollák Gyula Köl 
csey-utca 11, dr. Weisz Mihály Kossuth 
Lajos-sugárut 3, Müller Dezső Füredi-
utca 3, ívánkovits Ferenc Bercsényi-
utca 7. Jenei Imre Maros-utca 33, Ar-
vay Józsefné Fodor-utca 8, Fehér Já-
nos Csorba-utca 3a, Becsey Géza Te-
leki-utca 3, Bányay Aladár Zárda utca 

22, Guttmann Géza Feketesas-utca 22. 
özv. Wagner Gyuláné Teléki-utca 11. 
Szalay József Deák Ferenc-utca lt. 
Keletimé sz. dr. Jancsó Erzsébet Rá-
day-utca 8, Agócsy Gyula Pillich Kál-
mán-utca 27. Kucses Pál Berzsenvi-ut-
Ca lb, dr. Balassa István Zrinyi-utea 
5, Nimis Antal Pillich Kálmán-utca 36 
Teleki Sándor Ráday-utca 6, Gotsrhlich 
Nándor Alsókikötősor 61—64. Világi 
Károly Alsókikötősor 61—64. Pfitzner 
István Bethlen-utca 10, Bognár Béla 
Dohánv-utca 2. 

— Kincstári holmikat találtak a ki-
világított kerékpáron. Az elmúlt éj-
szaka a Londoni-köruton az őrszemes 
rendőr igazolásra szólított fel egy ke-
rékpárost, aki elsötétítés idején kivt-
lágitott kerékpárral baladt az uton. 
Az igazolás során a biciklis gyanús 
izgatottsággal viselkedett, mire meg-
motozták. Kiderült, hogy egy pár 
kincstári csizmát és egy ugyancsak 
kincstári nadrágot vitt a hóna alatt 
amik származására nem tudott eifo 
gadható magyarázatot adni. Bekísér-
ték a rendőrségre, ahol kiderült, hogy 
Horkai Antalnak hívják és az alsóvá-
rosi feketeföldeken lakik. Orgazdaság 
cimén megindították ellene az eljá-
rást. A nyomozás egyébként megindul' 
annak tisztázására is, honnan került a 

! kincstári holmi Horkai Antalhoz. 
Elitéit szénatolvaj. Farkas Sán-

dor 54 éves csanyteleki községi mező-
őr junius végén Gyöngyi Lajos föld 
jéről 35 kiló lucernaszénát ellopott. 
A szerdai törvényszéki tárgyaláson 
Far|sas tagadta a terhére rótt bűn-
cselekményt, de a kihallgatott tanuk 
!!ene vallottak. A bíróság enyhítő 

körülményül tudta be ötvenszázalékos 
hadirokkant voltát és azt, hogy hat 
álö gyermeke eltartásáról gondosko-
dik, erre való tekintettel csak kélhavi 
fogházra büntették. Farkas ezt is so-
kallotta és fellebbezést jelentett be az 
Ítélet ellen. 

Helyesbítés. A móravárosi asz-
szonyöknak a sebesült katonák részé-
re történt gyűjtésről iiott cikkünkbe 
szedési hiba folytán tévedés csúszott 
be, amennyiben Péter Sándorné nem 
két darab, hanem 2 doboz cigarettát 
adományozott. 

_ öthónapi fogház hus- és zsirdrá-
gitásért U j v á r y István egyesbiró 
szerdán délelőtt három árdrágítást 
ügyben hozott marasztaló ítéletet. 
Horváth Ernőné szegedi piaci árus el-
len az volt a vád, hogy nagyobb 
mennyiségű sertéshúst és zsirszalon-
nát vásárolt össze Bácsmegyében es 
azt Szegeden házalva, a maximális ár-
nál drágábban hozta forgalomba. A 
kihallgatott tanuk egybehangzóan vai-
kilóját 10 pengőért, a hust pedig 4 50 
tották. hogy Horváthné a zsirnakvalo 
pengőért és ennél drágábban árulta. 
Ujváry István egyesbiró Ítéletében bű-
nösnek mondotta ki egyrendbeli, foly-
tatólag elkövetett árdrágítás vétségé-
ben Horváth Ernőnét és öthónapi fog-
házbüntetést szabott ki rá. Mellékbün 
tetősül politikai pogainak háromévi 
felfüggesztésére és 3 évi hivatalvesz-
tésre Ítélte, továbbá 292 pengő el nem 
kobozhi'e áru értékének megfizetésé-
re kötelezte. Elrendelte a biró Hor-
váthné piaci árusi iparengedélyének 
elvonását is. — C s ű r i Andrásnét, 
aki birkahúst árult a szegedi pia 
con a hatósági árnál drágábban, 3 hó-
napi fogházra és 500 pengő pénzbünte. 
tésre Ítélte a biró jogerősen. — A har-. 
madik vádlott^ T o m b á c z Istvánná 
volt, akire vizezett tej forg3Íombaho-
zataláért 3 havi fogházbüntetést 
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BUDAPEST E 
5.40: Üzen az otthon. A Vöröske-

reszt bajtársi rádioszolgálata. 6.40: 
Ébresztő, toma. 7: Hirek, közlemé-
nyek, reggeli zene. 10: Hirek. 10.15: 
A folyamerők szalonzenekara. 11.10: 
Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 11,20: 
Puccini áriák. 11.40: Külföldi hiradó. 
Felolvasás. 12: Harangszó. Fohász. 
Himnusz. 12.10: Rendőrzenekar. Vezé-
nyel Szöllösi Ferenc. 12.40: Hirek. 1 
óra 20: Időjelzés, vízállásjelentés. I 
óra 30: Honvédeink üzennek. A \ö* 
röskereszt bajtársi rádiószolgálata. 2: 
Ifjúsági énekkarok. A Ranolder Inté-
zet tanitónőképzőintézet és polgárt 
iskolájának énekkara. Vezényel Csor-
da Remana. Zongorán kisér Röczey 
Mária. 230: Hirek. 3: Arfolyamhirek, 
piaci árak, élelmiszerárak. 3.20: Ba-
lázs Kálmán cigányzenekara muzsi-
kál. 4: Beszélgetés a vasúti állomá-
son. Dr. Kislégi Nagy Dénes előadá-
sa. 4.20: Hirek német, román, szlovák 
és ruszin nyelven. 4.45: Időjelzés, hí-
rek. 5: Tarjáni cimbalomhármas. 5.20: 
Méhészeti időszerű tanácsadó. 5.45: A 
Rádiózenekar műsorából. Hangfelvé-
tel. 6.05: A piarista eszmény. Dr. 
Schütz Antal előadása a jubiláris év 
alkalmából. 6.30: Grieg: II. Peer Gynt-
szvit (Szimfonikus zenekari. 6.50: Hi-
rek. 7.05: Külügyi negyedóra. 7.20: 
Film- és táncdalok. Rádiózenekar ve-
zényel Bertha István. Közreműködik 
Kazal László, ének. 20: A hetvenöt-
éves pénzügyőrség. Felolvasás. 8.15: 
Kisfaludy Sándor, a költő, zeneszerző 
és katona. A Vitézi Rend Zrinvi cso-
portjának műsora. 8.40: Magyar nó-
ták. Tölgvesy Júlia és Lontay Rajner 
László énekeL kisér Sárav Elemér 
cigányzenekara. Hangfelvétel. 9.40: 
Hirek. 10.10: Tánczene. 11: Hanglemez 
12: Hirek. 

BUDAPEST II. 

5: Könyvet kapnak honvédeink, 
Közvctités a Várból. 5.20: Eberhardt 
Kató zongorázik. 5.45: Vándortura 
Egertől Lillafüredig. Dernő Klekner 
Emil előadása. 6.05: Ruszin hallgató-
inknak. 6.30: Francia nyelvoktatás. 
Tartja dr. Makay Gusztáv. 7.05: Gö-
rög szépség, német hősiesség. Dr. Ke-
resztury Dezső előadása Schillerről 
hanglemezekkel. Felolvasás. A verse-
ket elmondja Szörénvi Éva és Abonyi 
Géza. 7.50: Csipkerózsika. Vincze Ottó 
mesejátéka. A Holéczy-egvüttest és a 
Rádiózenekart vezényli Vincze Ottó. 
Rendező Kiszelv Gvula. 20.05: Szóra-
koztató sene. Hangfelvétel. 

TŐZSDE 
Budapest értéktözsdezárlat. Csen-

des, eseménytelen volt a tőzsde. A> 
üzleti tevékenység rendkívül vontatot-
tan indult és csak a záróárfolyamok' 
kialakulása körül mutatkozott némi 
élénkség. A részvények árfolyamai 
legutóbbi jegyzésükhöz viszonyítva 
nem sokat változtak. A tőzsde jól tar* 
tott irányzattal zárult. 

Zürichi rtevizazárlat. Páris 958, 
í.ondon 17.30. Newvork 431 —. Brüsa-
*ze1 69 25. Milánó 22 66 egvoegye<t 
Berlin 172.55, Szófia 540. Bukarest 
2.75. Madrid 40 Amszterdam 22950, 

A Magvnr Nemzeti Bank valutaé" 
folyamai. Szlovák kor. 1145-1175 l«Í 
195-205. tira 17 40-17 90. svájci !«"• 
79 60—80 60. svéd kor. 81 70-82.70 

A budapest terménytőzsdén cs®* 
kély forgalom mellett az árak váM®-

zatlanok 
Csikágói terménytőzsdezárlat. Bnz* 

lanvha. Dec. 126 egvnvolcad—126, niA-
jul. 130.5' jusra 129.5—háromnyolcad. 

.Tengeri lanvha Dec 83 három nyolca®* 
. . rótt máj 88. jut. 89.5. Rozs lanyha. 

ki a biró A vádlott az itélct ellen fel- ;68 háromnyolcad, máj. 74 háromnj? 
lebhczetL lead—egynegyed, jul. 76,5. 


