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A Somogyi-könyvtárban ét az 
eKyeteml könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A Táros! Múzeum exésa évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Apró 
Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59, Nyi-

3assv A. béri. Kiss Lajosné Római-
körut 22, Satgó Péter béri. Halász 
Klára Mátyás-tér 4, Temesvárv Jó-
zsef Klauzál-tér 9. 

Városi Színház; délután: S z á z 
p i r o s r ó z s a , este: T én d i ó f a . 

Mozik műsora. Belvárosi Mozi: 
A s s z o n y s z í v . , . Korzó Mozi; 
H a r m i n c a d i k , , Széchenyi Mozi: 
V i r r a s z t á s . 
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ELSÖTÉTÍTÉS: ESTE FÉKEIKOR. 
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, — Szabadka visszakapta földbirto-
ká t . Szabadkáról jelentik: Szabadka 
(hatalmas földbirtokából a trianoni 
(szerződés következtében mintegy 16 
(ezer hold átesett az akkori csonkaor-
jSRághoz, ahol ezen a területen három 
[kfczség, Kelebi a, Tompa és Csikéria 
íortállósitotta magát. Ezzel egyidejűleg 
la belügyminisztérium kezelésében 
ífTotypán mintagazdaságot is létesitet-
jtfek. A felszabadulás után a város ak-
(ciót indított a 16.000 hold föld visz-
Iszaszprzése érdekében és lépéseket 
lett ay.iránt is, hogy a három község 
Iközigaygatásilag is térjen vissza Sza-
badkához. Az ezirányban megindult 
Itárgyalápok most részben eredményre 
(vezettek, mert a minisztérium a 16.000 
hold földet visszaadta a városnak. Dr 
jjteök Andor főispán szerdán Budapest-
ire utazott hogy az átvételt előkészít-
ése. Az átvétel a napokban megtörté-
nik'. A három önállósult község köz-
igazgatási visszatérése ügyében a tár-
gyalások tovább folynak. 

— A kereskedelmi éa iparkamara 
Véleményező bizottságának ülése. A 
(szegedi kereskedelmi és iparkamara 
Véleményező bizottsága október 28-án, 
szerdán délelőtt 10 órakor a kamara 
közgyűlési termében ülést tart. Napi-
rend: 1. A miniszteri biztos megnyitó-
ja, 2. Jelentés a kamara 1942 julius— 
'szeptember havi működéséről, előadó: 
Vr. Demény Alajos főtitkár, 3. Az üz-
fleti záróráról szóló 1942:VI. tc. élet-
beléptetése és jvégrehajüása, előadó.. 
tor. Demény Alajos főtitkár, 4. Az 
ipa rjogositványok felülvizsgálásának 
kérdése a visszafoglalt Délvidéken, 
előadó: dr, Cserzy Mihály titkár, 5. 
t'A színleges iparűzés kérdése, előadó: 
<dr. Gyuris István titkár, 6. Anyagel-
látási kérdések, előadó: dr. Lengyel 
István segédfogalmazó, 7. Kisipari ár. 
szabályozás ujabb fejlődése, előadó: 
dr. Szekeres Ferenc segédfogalmazó, 
8 A gyermeknevelési pótlékok kiter-
jesztésének kérdése, előadó: dr. Cser-
y.v Mihály titkár, 9. Adókérdések, elő: 
adó: dr. Demény Alajos főtitkár. 10. 
Indítványok és javaslatok-

_ Előadások az egyetemen. Az 
'Egyetem Barátai Egyesülete termé-
szettudományi szakosztálya szokásos 
heti előadói szakülését 26-án, hétfőn 
(délután 5 órakor tartja meg az álta-
János és szervetlen vegytani intézet 
/tantermében, a Dóm-téren. Az előadá-
isok tárgya: dr. Kiss Árpád: Mezomer 
Alakok megállapítása elnyelési szin-
jkép alapján, dr. Szabó Róza: Polycik-
jlusos nikkel belsőkomplexek elnyelési 
/színképéről. Az előadásokra való be-
ílépés díjtalan, vendégeket szivesen lát 
fa7. elnökség. 

— fsorfk.vsndéglőhen ma flekken 
« « vmmbé lw . 

— MMiloaA©, Tlmm©* 'Alajos 
nyugalmazott huszárezredest súlyos 
gyász érte. A szegedi honvédhuszárez-
red egykori parancsnoka, a világhá-
ború sok zivatart megért hősének fe-
lesége, Fehér Terézia pénteken, októ-
ber 22-én délelőtt a Berzsenvi-utca 
la. szám alatti lakásán hosszas szen-
vedés után elhunyt. A megboldogultat 
kiterjedt rokonság és baráti kör gyá-
szolja. A gyászoló család iránt város-
szerte őszinte részvét nyilvánul meg. 
Temetése felől még nem történt intéz-
kedés. 

— A TISZA TIZALLA8A. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
október 23-án reggel 7 órakor —69 
em, hőmérséklete 12 fok, a levegő 
hőmérséklete 6 fok Celsius. 

— A Katolikus Dolgozó Leányok 
műsoros délutánja. A Katolikus Dol-
gozó Leányok Országos Szövetségének 
szeged-belvárosi csoportja október 
25-én, vasárnap délután fél 6 órai kez-
dettel Krisztus király ünnepséggel egy-
bekötött műsoros délutánt rendez se-
besült katonák javára a Katolikus Ház 
nagytermében. Belépődíj nincs. 

— Pályázat honvédmérnőki he-
lyekre. Budapestről jelentik: A honvé-
delmi minisztérium pályázatot hirdet 
a honvédmérnökök repülőszakmájában 
betöltésre kerülő mérnöki helyekre. A 
részletes pályázati feltételek a Buda-
pesti Közlöny 238. számában ielentek 
meg. 

November elején 
átköltözünk 

Valéria tér 1. 
(paprikapiac) 

Lampel és Hegyi 
kötöttáru üzlet. 

MEDITÁLÁS 

Költő vagyok, babért fs kaptam 
Krumplifőzelékbe habartam, 
De most csupán a babér járja, 
Instálom, hol marad a pár ja i 
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Ismeretlen női holttestet fogtak 

ki a TiszábóL Pénteken délután 3 óra 
tájban a Tiszán dolgozó hajómunká-
sok női holttestet fogtak ki a vizből. 
Azonnal értesítették a rendőrségei, 
ahonnan dr. Kamarás Lajos, a bűn-
ügyi osztály vezetője szállt ki bizott-
sággal a helyszínre. A hullát ezideig 
még nem sikerült agnoszkálni, mert 
semmiféle igazoló irást nem találtak 
a zsebeiben. A rendőorvosi megálla-
pítás szerint 20—25 év körüli nő lehe-
tett és a jelek szerint már hosszabb 
idő óta, valószínűleg három—négy hó-
napja van a vízben. Lábain kereszt-
pántos, jókarban levő szandálcipő volt. 
a szoknya azonban már lefoszlott róla. 
Felsőtesten biuzt és vékony kabátot 
találtak. Valószínűleg ballonkabát, 
vagy üzleti köppeny lehetett. A rend-
őrségen valószínűnek tartják, hogy a 
ruhafoszlányok kiszáradás után egyéb 
nyomra vezető adatokat is fognak 
szolgáltatni A holttest zsebében 
egyébként találtak egy villámzáros 
pénztárcát, amelyben egy levél volt. 
A levél megszólítása »kedves Laciit, 
aláírása pedig »Jolán*. Se keltezés, 
sem a kelet helye nincs feltüntetve a 
levélen, igy ugyancsak fogas feladat 
elé került a rendőrség, bogy e néhány 
gyönge adat alapján kikutassa a Ti-
sza legújabb halottiénak személyazo-
nosságát. 

— Három őrizetbevétel az Optika-
betörés ügyében. Az Optika-látszerész-
üzletben a napokban elkövetett betörés 
ügyében megindult nyomozás során a 
rendőrség pénteken délben bárom 
gyanúsítottat őrizetbevett. A gyanusi-
totak neveit a nyomozás érdükében 
egyelőre nem ad,ia még ki a rendőr-
ség. 

Üzenet Oroszországból 
Tibori lapot kaptunk a Deutsrtie 

Feldpost 33231 tábori számról. Sze-
gedi honvédek irják: »Hazánktól, szü-
lővárosunktól sokezer kilométer tá-
volságra szeretettel gondolunk az ott-
honunkra. Kérük a t Szerkesztőséget, 
kőzvetitse üdvözletünket kedves hoz-
zátartozóinknak és barátainknak. Ha-
zafias köszönettel: Bárkányi György 
III . őrvezető. Balta Ferenc honvéd-
mérnök, Bálint István honvéd, Balla 
István őrvezető, Vőlgyesi György, Ta-
kács János szakaszvezető, Berta Jó-
zsef honvéd., Honvédeink üzenetét 
ezennel készségesen és szeretettel to-
vábbítjuk az érdekelteknek. 

Klapcsik Kálmán honvéd rersben 
küldi haza üzenetét a 202/25. tábori 
postáról. A verse igy szól: 

Minden hü feleség. 
Testvér, édesanya, 
Kiknek minden vágyuk. 
Hogy mi menjünk hasa, 
Vasárnapi misén 
Mondjatok egy imát, 
Minden magyar fin 
Viszontláthassa anyját. 
Üdvözlünk mindenkit, , 
Aki minket méret, 
Soraink közléséért 
Hála és köszönet 

A versíró Klapcsik Kálmánon Kí-
vül Nemtsák Pál őrvezető, Honkó Sán-
dor őrvezető, Zakár Mihály tizedes, 
Tomalik János honv, Kocsis István 
honv., Bedő Imre honv, Száraz István 
honv., Kormos Illés honv., Nagy Ist-
ván honv., Rózsa Mihály honv., Vastag 
Ferenc honv., Sziráki Ferenc honv., 
Katona Béla tizedes és Kálmán István 
tizedes irta alá a tábori lapot 
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— Elitélt árdrágítók. Újvári István 
egyesbiró pénteken árdrágító vissza-
élés vétsége cimén Németh Páiné 43 
éves piaci árust kéthónapi fogházra, 
Csikós Lajos 42 éves szegedi gazdát 
és G'yuricza György 30 éves dorozsmai 
piaci árust 30—30 napi fogházra Ítél-
te, mert a csirke párját a hatóságilag 
megállapított árnál 30 és 40 százalék-
kal drágábban hozták forgalomba. Né-
meth Pálnéra és Csikós Lajosra a fő-
büntetésen kivül még 100—100 pengő 
mellékbüntetést is szabott ki a biró. 
Az ítélet jogerős. 

— Elütött a teherautó egy kifutót. 
Pénteken délután 4 órakor a Petőfi 
Sándor-sugáruton Peták Mateosz-fuva-
rozó SB. 'AH. forgalmi rendszámú au-
tójának hátsó kereke elütötte Rózsi 
László 16 éves kifutófiut. A szemta-
nuk vallomása szerint a gázolást a fiu 
vigyázatlansága idézte elő. A kihívott 
mentők a súlyosan sérült kifutót a 
közkórházba szállították, ahol megál-
lapították, hogy állapota nem életve-
szélyes. 

Szeged sz. kir, város közellátási 
hivatal© 

3307—1942. k. é. szám. 

Tárgy: Rozsvetőmag kiosztása. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a város bel-

területén lakó igényjogosult termelők 
részére a rozsvetőmag megérkezett s 
ebből korlátolt mennyiségben uj igény-
lők is kaphatnak vásárlási engedélyt 
a közellátási hivatal gabonaosztályá-
nál földszint 10. szám alatt 

Alsóközpontra és Felsöközpontra is 
a rozsvetőniag megérkezett. 

Felhívom a vásárlási engedéllyel 
rendelkezőket és az újonnan rozsvető-
magot igénylő termelöket, hogy sür-
gősen jelentkezzenek az illetékes ta-
oyaközponti hatóságok vezetőinél 

Búzavetőmagot a hatóság jelenleg 
nem tud kiosztani, ezért akik buzál 
szándékoznak vetni, de búzavetőmag-
juk nincsen, lehetőleg vegyék igénybe 
a mostani rozsvetőinag-akciót és ke-
nyérgabonabuzájukat vessék el s a 
rozsot használják fel háztartásukban. 

Szeged, 1942 október 22. 

Polgármester. 

ni i» *ir.r 
Éltesebb, puffadásban szenvedő 
embereknA ugy « belek pangását, 
mint ©x emésztés renyheségét n 
természetes »Ferene József* kese-
rűvíz rendszerint hamar mérsékH, I 
a rekeszizom emelkedését csökea-
ti és a magas vérnyomást gyakran 
számottevően leszállítja. Kérdee-
ze meg orvosát! 

Fontos szociális intézkedé-
sek Olaszországban 

Róma, október 23. A Német TI Ja. 
lenti: A fasiszta forradalom húsza-
dig évfordulója alkalmából a Dacé 
rendelkezésére szociális térem több 
intézkedés történL Uj kitüntetési 
alapítottak a munka terén szerzet! 
érdemek jutalmazására. A kitünte-
tést megkaphatja minden dolgozó, 
aki a háború alatt különöskép ki-
tüntette magát Felemelték a rok-
kantsági és öregségi járulékot és a 
katonai szolgálatra behivottak hoz-
zátartozóinak hadisegélyezését A1 

Duce az állami alkalmazottak la-
kásínségének megszüntetésére el-
rendelte, hogy egymilliárd lirát 
fordítsanak lakásépítésre. A fasisz-
ta ipari szövetség pedig további 
egymilliárd lirát fordít uéplakások 
építésére. (NTI) 
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— Magántanári próbaelőadás. Dr, 
T ó t h János főmérnök október 27-én, 
kedden déli 12 órakor az egyetemi böL 
csészetkari I. számú tanteremben (Ba-
ross Gábor-utca Z, II. emelet) >Gö-
csej és őrség faépitészete, cimen tart-
ja magántanári próbaelőadását. Aa 
előadás nyilvános, az egyetem vendé-
geket szivesen lát. 

— Eladta a réssletre vett motorke-
rékpárt. Bazsik József szegedi lakos 
1940-ben részletre vásárolt egy 460 
pengős motorkerékpárt ifj. Bruckner 
Elemér műszerésztől. Annak ellenért 
hogy a gépet a kereskedő jogfenntar-
tással adta el, két hónap múlva Ba-
zsik eladta, a további részletek tör-
lesztésével pedig adós maradt. A ká-
rosult kereskedő feljelentésére pénte-
ken sikkasztás ciméo vonta felelős-
ségre Bazsikot vitéz Hárs László 
egyesbiró és bűnösnek mondva ki, két-
hónapi fogházra és egyévi hivatal-
vesztésre itélte. Az ítélet ellen a vád-
lott és az ügyész fellebbezést jelen-
tett be. 

_ Felakasztott© magát egy hadi-
rokkant Forgó Gábor 67 éves hadi-
rokkant 22-én délben a Gém-utca 8. 
szára alatti lakásán felakasztotta má-
sát. Mire rátaláltak, már halott vo l t 

— Bolb© Andrást beszállították »! 
szegedi ügyészségre. Részletesen meg-' 
irtuk a többszörösen rovottmultu Bol-j 
ba András sorozatos lopásait és betö-J 
réseit. Mint ismeretes, a szegedi de-j 
tektivek Ungvárott akkor fogták el,' 
amikor éppen leánykérőben járt. A 
detektívek Szegedre hozták, de csak 
pár napig volt az itteni rendőrség} 
őrizetében, mert a nagyváradi rendőr-
ség rádiógramban az oda való átkisó* 
rését kérte. Kiderült ugyanis, hogy » 
szegedi lopásokon és csalásokon ki-
vül még egész sor hasonló bűncselek-
mény terheli a lelkiismeretét, ezeket 
Hódmezővásárhelyen és Nagyváradon 
követte el. Az utóbbi helyen még a 
törvényszék elnökéhez is betört. A 
nagyváradi bűncselekmények ügyében 
a hatóságok befejezték a nyomozást 
és most yisszakisértették Bolha An-
drást a szegedi ügyészség fogházába. 

A c & Á g o s t o n , 

Oígyay Ferenc 
és más márkás képeket magas áron veszek 

„ í W B m r ü c p s z a i o a í 
Klcvó-utca 1. sa, 10} 
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