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A Somogyi - könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételivel könyvtárszol-
gálat 

A Városi Mnsienm egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza Lajos-körnt 20, 
Moldván Lajoe Újszeged, Vedres-ut-
ca 1. Selmeezi Béla Soniogyitelcp IX. 
Oea 489, Nagy Gy. örök k. Hangay 

- Levente dr. Boldogasszony-sugárut 
31, Zakar S. örök. k. Máthé Mibálv 
Valéria-tér 1L 

Városi Színház, délután és este: 
S z á z p i r o s r ó z s a ; hétfőn: É v a . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
O. P. U. Korzó Mozi: A h a r -

m i n c a d i k , Széchenyi Mozi: Bé-
cs I v é r. "" 
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— Ájtatosság a Kálvária kápol-

náná l . A Ká lvár ia kápolnánál min-

den vasárnap este buzgón imádkoz-

nak a szegediek a badbavonult ka-

tonákér t Az ájtatosságot szerrtbe-

ftzéd vezeti be, amelyet a m a vasár-

napon Kapossy Gyula püspöki ta-

nácsos tart. H a kedvezőtlen lenne 

az idő, akkor a móravárosi temp-

lomban tartják meg a hadi ájta-

Ifosságokat. 

— A tanárképző főiskola tanév-

nyi tó ünnepsége- Az á l lami polgári 

Iskola tanárképző főiskola október 

h i -én, vasárnap délelőtt fél 12 óra-

ikor a főiskola dísztermében tartja 

pf). tanévmegnyitó ünnepségét 

(Tárgysorozat: 1. Magyar Hiszekegy. 

2. Dr . Schillinger Gábor főiskolai 

igazgató tanévmegnyitó beszéde. 3. 

[Vitéz szili Török Imre főiskolai ta-

teár: Alkalmazkodás és irányítás a 

mezőgazdaságban. 4. Himnusz . Az 

ünnepség élőit háromnegyed 11 óra-

ikor ünnepélyes Veni Sancte lesz a 

íjezsuita templomban s ünnepi is-

tentisztelet 10 órakor a református 

es az evangélikus templomban. 

— A kereskedők és iparosok fe-

jgyehm biráskodása. A kereskedők 

és iparosok oly kisebb jelentőségű 

•cselekményeinek, vagy negativ ma-

gatartásainak, melyek büntetőjogi 

uton nem üldözhetők, jóllehet sér-j 

ü k a közösségnek az érdekeit, a] 

mérnöki , ügyvédi, orvosi stb. kama-

rákban meghonosított fegyelmi el-

járáshoz hasonló eljárásba vonása 

tárgyában a budapesti kereskedel-

m i és iparkamara részletes törvény-

iavaslat-tervezetet dolgozott ki, 

amelyet felterjesztett ugy a keres-

kedelem- és közlekedésügyi mi-

niszternek, m in t az igazságügyi mi-

niszternek. A kamarák többizben 

sürgették ennek a törvényjavaslat-

tervezetnek napirendre tűzését Ér-

tesülésünk szerint az igazságügyi 

miniszter a kereskedelmi és ipar-

kamarai fegyelmi biráskodás meg-

valósítását most má r időszerűnek 

és szükségesnek vall ja. 1 

— Zsirkiosztás. Szeged város köz-

ellátási hivatala közli, hogv októ-

ber 11-től, október 20-ig terjedő 

időre a 38-as zsirjegv kerül bevál-

tásra. És pedig szelvényenként 10 

dkg. zsir, vagy 12 dkg. olvasztani 

va l ó szalonna. 
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Herédi Gizella E & S T S Estélyi frizurák 

gyönyörűen készülnék. 

— Matematikai tanulóverseny Sze-
geden. Az Eötvös Lóránd Matemati-
kai és Fizikai Társulat október 17-én, 
szombaton, Budapesten, Kolozsváron 
és Szegeden egyidejűleg matematikai 
versenyt resdez. A versenyen részt-
vesznek mindazok, akik 1942-ben tet-
ték le az érettségi vizsgát. A verse-
nyen Szegeden résztvenni szándékozók 
a kitűzött napon délután 3 órakor 
pontosan jelenjenek meg a Horthy 
Miklós-tudományegyetem Bolyai-inté-
zetének I. számú tantermében (Ba-
ross Gábor-utca 2., II . emelet) és iga-
zalásul érettségi bizonyítványukat 
hozzák magukkal. Tintát és tollat min-
denki vigyen. A kihirdetendő tételek 
kidolgozására 4 óra fordítható. Könyv 
vagy jegyzet szabadon használható. A 
két legjobb dolgozat szerzőinek o 
Báró Eötvös Lóránd-dijat, a társulat 
ezévi közgyűlésén fogja az elnök át-
nvujtani. 

K a i m a r M a g d a diplomás 

ének és zenetanár 
kitünö eredménnyel tanít. Kossuth 

Lajos sugárut 81. szám. 

_ ANYAKÖNYVI HÍREK. Az el-
múlt héten született 13 leány, 19 fiu. 
Házasságot kötöttek: Pápai Sándor és 
Szabó Ilona, Kőszegi Ferenc és Bat-
tancs Aranka, Kiss Jozse.f és Lakatos 
Anna, Hajós László és Hadobás Irén, 
Kacziáu József és Baló Mária, Jován 
Mihály és Veres Rozália, Bárdos Mi-
hály és Kása Piroska, Kakuszi Antal 
és Baliga Etelka, Kőszegi Sándor és 
Szőnyi Gizella, Márki Lajos és Goda 
Ilona, Szekeres Kálmán és Farkas 
Ilona, Csiga Lajos és Dadai Ilona, 
Szekszárdi Ferenc és Báló Anna, Tát-
rai István és Pamuk Rozália, Tőrök 
Dániel és Mucsi Rózsa. Nagy György 
László és Várhelyi Klára. Alraáíi 
Imre és Dobó Rozália, dr. Oláh Fe-
renc é.s Csapó Mária. Elhaltak: Bár-
kányi József 54, Ország Henrik 77, 
Dufity Dusán 64, Szivesi Amália 2. 
Juhász János 66. Stumpf József 65, 
Zákitv Emil 62, Szegedi LásHóné 42. 
Gera Sándor 75, Gémes Julianna 16 
özv.- Bánszéki Pálné 78. Vlasics Ká-
rolyné 61. Bus Katalin 1 napos. Bus 
József 1 napos, Törteti Dezső 30, özv. 
Laczkó Jánosné 59, Márkus Orbán 80, 
Császár Péter 77. Jónás Ferenc 21. 
Király Ferenc 75, Gubi Mihály 22, 
Bárány Ferenc 27 napos. Erbeszkorn 
Mária 22 napos, Nagy János 8 hóna-
nos korában. 

— Megkezdték a honvéd oktatófil-
mek készítését. A filmnek, mint nagy-
fontosságú oktatóeszköznek a jelentő-
ségét elismerte a honvédség is. A Ma-
gyar Katonaújság legújabb száma 
hosszabb közleményben számol be a 
készülő honvéd oktatófilmekről. Je-
lenleg .11 katonai oktatófilm készül, a 
legkülönbözőbb fegyvernemek számá-
ra. A felvételek Reviczky Kálmán szá-
zados vezetésével és rendezésében 
folynak s a munka nagyságára jel-
lemző, bogy « filmfelvevő gépkocsik 
eddig 12.000 kilométeres utat futottak 
meg a Kárpátok és az Alduna között 
levő országlerüieten. A 11 film vetí-
tési képhossza együttesen 8000 mé-
tert jelent. Egy-egy kép hossza 400— 
1200 méter között változik s vetitesük 
fél—egyórás időtartamot vesz igény-
be. Olyan katonai filmeket, valósíta-
nak meg, amelyek meseszerű keretbe 
állítják az oktatást s az egyes fegy-
vernemek katonáit gyönyörködtetve 
tanítják. A filmtémákat csapattisztek 
írták, mert ők tudják legjobban, hogy 
a legénység oktatásánál milyen szem-
léltető anyagra és eszközökre van 
szükségük. A filmtémák alapján a 
forgatókönyvet a honvédvezérkar fő-
nökének kiképzési osztályán készítet-
ték el. Mint minden filmnek, a kato-
nai oktatófilmnek is szereplői van-
nak. A szereplő elsősorbán maga a 
honvéd. Az eddig látottakból meg le-
hét állapítani, hogy honvédőink ki-
válóan játszanak. Egyes nagyobb sze-
repekre színészeket is bevontak, igy 
például Szilassy Lászlót, Juhász Jo-
ifrefet, Weszely Pált, Kabók Győzőt 
es másokat. Mindannyian nagy lelke-
sedéssel és átlagon felüli játékkal mü-, 
ködtek közre. Á filmek egy részét a 
nagyközönség is meg fogja ismerni, 
hogy közelebbről betekinthessen a 
honvéd haderő életébe és munkájába. 
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Vigadóban. 

- K ö z i é i i g 
rendelését uiból megkezdte. 330 

Mányi Csizmazia Kálmán festő-
művész képkiállitása még egy hétig 
marad nyitva a városi muzeumban. 
Nvitva délelőtt 9-től l-ig, délután 3-tót 
6-ig. 317 

Perzsaszőnvejrefe. valódi kele-
tiek minden méretben és gyönyörű ki-
vitelben-a Városi Zálogház árverési 
csarnokában kiállítás keretében el-
adásra kerülnek. A kiállítás délelőtt 
9-től este 6-ig, díjtalanul meflfekint-
Hető. Tsreraatósáff. 

— Adományok a Vöröskersztnek. 

A Magyar Vöröskereszt szegedi 

f iókjához befolyt u jabb adomány: a 

Szegedi Iparosok Temetkezési Egye-

sülete 200 pengőt adott. Nagy Ró-

zsiba Ós^entiván egy nagy párnát 

huzattal. 

— összeesett az utcán és meghalt. 
Kubacskó Lajos 72 éves Temesvári-
körúti lakos nyugalmazott városi kéz-
besítő szombaton reggel sorbaálit az 
egyik belvárosi husszék előtt. Vára-
kozás közben hirtelen rosszullét fog 
ta et, kivált a sorból és hazafelé in-
dult. Útközben, a Bethlen-utca 18. sz. 
ház előtt eszméletlenül esett össze. 
A kihívott mentőknek nem sikerült 
eszméletre tériteniök, be akarták szál-
lítani a kórházba, azonban az idős 
férfi útközben a mentőkocsiban meg 
halt. A rendőrkapitányság intézkedé 
sere a holttestet beszállították a tör 
vényszéki orvostani intézetbe, ahol 
rendörorvosi boncolás fogja megálla-
pítani a hirtelen halál okát. 

Szeaed Városi Nyomda 
és Könyvkiadó Részvénytársaság 
Szeged, Kárász-utca 9. — Telefon: 10-81. 
Tudományos müvek szedésére berendezett könyvnyomdái müinté/.cté-
ben vállalja orvostudományi, vegyészeti, matematikai, nyelvészeti 
könyvek készítését. _ Tóbbszinnyomásu munkák, úgymint: falraga-
szok, hirdető- és falitáblák, térképek, értékjegyek, bélvegek, részvé-
nyek nyomása elsőrendű kivitelben. — Korszerűen fölszerelt könyv, 
kötészete tankönyvek bekötését soronkivül végzi. — 'Díszkönyvkötés 
művészi kivitelben. _ Fényképalbumok, diszdobozok adott tervek, 
Illetve etynndolások etapján. 

— Több, m in t SímTíITő pengőt fi-

zettek k i az idén a biztosítók a jég-

kárt szenvedett gazdáknak. rA Ma-

gyar Vidéki Sajtótudósitó budapesti 

jelentése szerint a Biztosító Inté-

zetek Országos Szövetsége most 

adta ki tájékoztatóját az 1942. évi 

jégbiztositási idényről. A tá jékozta-

tóból kiderül, bogy a tavalyi 62.200 

darab biztosítással szemben ezidén 

63.600 biztosítás volt érvényben. A 

terményárak emelkedése erősen 

éreztette hatását a biztosított össze-

gek tekintetében, mert az 1941-es 

234 mi l l i ó pengővel szemben a biz-

tosított összeg ezidén megközelí-

tette a 300 mi l l ió pengőt. A jégbiz-

tosítás ezidei tiszta d i ja 7,480.000 

pengőre rug. Az ,idei jégverési sze-

zon lényegesen kedvezőtlenebb volt 

az előző évinél. Különösen súlyos 

jégverési károkat okoztak a má jus 

22-i, jun ius 13-i és a ju l ius 11-i 

jégverési napok, amelyek közül az 

első főként Hajdú-, Bihar- és Szol-

nokmegyében okozott 100 százalé-

kos károkat a borsóban és igen sú-

lyos kárt egyéb terményekben, mig 

a második és harmad ik országos 

kiterjedésű volt és különösen a Du-

nántú lon jelentkezett katasztrofá-

lis hatása. A társaságokhoz 13.300 

jégkárt jelentettek be, tehát minden 

ötödik biztosítottat érte károsodás. 

társaságok által kifizetésre ke-

rülő károk összege 5,220.000 pengő, 

ami kb. 1,600.000 pengővel baladja 

tul az előző évi károk összegét. 

— Hindu nőt »találtak« Hőd-

mezővásárhelyen. Hódmezővá-

sárhelyről jelentik: Pénteken 

estefelé azt a jelentést kapta a 

vásrhelyi rendőrség, hogy a Sza-

badság-téren egy h indu nő sé-

tálgat. Egy detektív k iment a 

helyszínre s hamarosan rá is 

akadt az öregedő h indu anyó-

kára. Mind jár t be is hozták a 

kapitányságra, ahol kiderült, 

hogy Mos Jenák .Ali névre hall-

gat. Ind iában Bombayban szüle-

tett. A nőnél nagyértékü éksze-

reket találtak és angol nyelvű 

útlevelet. Próbáltak vele beszél-

ni angolul, franciául , de csak 

' h i ndu nyelven ért, igy vásárhe-

lyi tartózkodásának kérdését 

még nem tudták tisztázni. A 

h indu nőt egyelőre a rendőrsé-

gen tartják. 

— Ki köteles beszolgáltatni a 

burgonyatermést? Tekintettel arra, 

hogy a közönség körében különbö-

zőképpen értelmezték a murgonya-

rendeletnek azt a részét, amely 

arravonatkozólag intézkedik, hogy 

kik azok a termelők, akiknek bc 

kell jelenteni és be kell szolgáltatni 

a lwrgonyatérmést, a közellátási hi-

vatal a következő hirdetményt tette 

közzé: >Az 1942. évi termésű bur-

gonya forgalmát szabályozó közellá-

tásügyi miniszteri rendelet szerint 

csak azok tartoznak termésükből 

holdankint 6 métermázsa burgo-

nyát beszolgáltatni, akik fél katasz-

teri holdnál (800 négyszögöl) na-

gyobb területen termeltek burgo-

nyát.* 

Hangverseny. Nagyszabású tem-
plomi hangversenyt rendez az árvaház 
cyámoltjai javára október 18-án, va-
sárnap délután 5 órakor a nagytem-
plomban. Közreműködnek E r d é l y i 
Kató énekművésznő és Er n s z t c r 
Dezső operaénekes, a berlini Opera-
ház volt tagja. Műsorokon az ora»ó-
riumirodalom legszebb alkotásai, 
Kándel-, Bach-, Mozart-, Meodelsiobn-
müvek szerepelnek. 


