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H I R E K 
Szegedi utmutaté 

A Somogyi - könyvtárban te az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A Városi Maneum egész évben 
nvitva. 

Mihály István k é p k i á l l í t á s a 
a mnzenmban. ' ' ' W 

Szolgálatos gyógyszertárak; Bar-
rsay Károly Tisza Laos-körnt 82, 
Bnlcsn Barna Kálvária-tér 7, dr. 
T/öbl Imre Gróf Klebelsberg-tér 4, 
Moldván I-ajos Újszeged, Vedres n. 

Selmeczi Béla Somogyitelep IX. 
n. 489. 14 • i,|vWf!ít' |mM 

Városi Sztnház délntán: D o m i n ó , 
éstej N é g y a p á n a k e ^ y l e á -
n y a . f"' OSI*, 1* 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
A l k a l o m , Korzó Mozi: S z e r e l -
ni I yA h a r, Széchenyi Mozi: V1 s z-
s z a a z l t o n . 

— o ö o — 

ELSÖTÉTÍTÉS: KEZDETE ESTÉ 
FÉL 9-KOR, VÉGE REGGEL 6-KOR. 

— Vér Tibort választották a buda-
pesti mérnöki kamara elnökévé. Buda-
pestről jelentik: A Mérnöki Kamara 
most tartotta tisztújító közgyűlését, 
amelyen dr. V é r Tibor miniszteri ta-
nácsost, a M. kir. Technológiai és 
Anyagvizsgáló Intézet igazgatóját 
egyhangúlag elnökké választották. 
Ugyancsak egyhangúlag választotta 
meg a közgyűlés alelnökökké vitéz 
Becske Kálmán székesfővárosi tanács-
nokot és Padányi-Gnlyás Jenő ország-
gyűlési képviselőt. Titkárrá újból To-
rna. Frigyes kormányfőtanácsost, pénz-
tárnokká pedig Hetatz Gusztáv építő-
mestert választották meg, mig ügyész 
lett vitéz dr. Pethő Zoltán úgyvéd. 
összesen 1313 szavazatot adtalc le, 

— Szabadegyetemi előadás. A 

'Horthy Miklós-tudományegyetem 

Barátainak Egyesülete ma, csütörtö-

kön délután 6 órakor az egyetem 

aulájában tartja negyedik előadó 

estjét. Dr. M e s t e r János egyetemi 

ny . r. tanár fog előadást tartani: 

•Az önnevelés művészete* cimmel. 

íüléselnök: dr. Firbás Oszkár tan-

ügyi főtanácsos, gyak. gimn. igaz-

gató. Belépés díjtalan. f 

— Dr. Rosta Lajos képviselő tanyai 
látogatása. Dr. Rosta Lajos, Szeged 
országgyűlési képviselője október ele-
jén megkezdett tanyai látogatásai 
folytatásaként október 25-én, vasárnap 
délután megjelent a csórva—átokházi 
gazdakörben és ott népes panaszna-
pot tartott Ezzel kapcsolatban dr. 
Rosta Lajos Rózsa Illés gazdaköri el-
nök felkérésére ismertette a kormány-
zatnak különösen a közellátási kérdé-
seket érintő rendeleteit "és a gazdákat 
nvugalomra és türelmes áldozatkész-
ségre hivta fel. a jogg gazdajövő érde-
kében. 

_ Magántanári prőDaeíőadás. Dr. 

T á l a s i István gimnáziumi tanár 

október hró' 30-án, pénteken déli 12 

órakor az egyetemi bölcsészetkari I. 

számú tanteremben (Baross Gábor 

utca 2. I I . emelet) »Az alföldi népi 

gazdálkodás problematikája* ci-

mén tartja magántanári próbaelő-

adását. 'Az előadás nyilvános, az 

egyetem vendégeket szíves l á t 

— Dalest a Vöröskereszt javára. A 
Vöröskereszt javára szomoaton este 
az Olasz-vendéglőben Kreuter Emmi 
ikivánságdalokat énekelt nagy sikerrel. 
íAz est jövedelme 62 pengő 48 fillért 
juttatott a Vöröskeresztnek. 

j _ Janik-vendéglőben ma flekken 

Ite varén bélre. 

INFLUENZAJÁRVÁNY 

Nyavalyás lett az egész élet, 

Amily hosszú, amily örök, 

Csak nézzetek szét s meglátjátok, 

Hogy még a bolha is köhög, 

— o o o — 

— Műegyetemi hallgatók tanulmány-
útja a ludvári szivattyútelep épitkezó. 
sénél. Hódmezővásárhelyről jelentik; 
A ludvári öntözéses szivattyú építke-
zésénél érdekes vendégjárás zajlik le. 
A rendkivül érdekes építkezéshez Né-
meth Endre egyetemi nyilvános ren-
des tanár vezetésével 70 műegyetemi 
hallgató érkezik csütörtökön este Vá-
sárhelyre, hogy a helyszínen az egész 
öntözési kérdést felölelő tapasztalatok 
szerzésével gyarapítsák tudásukat. Az 
egyetemi hallgatók csütörtökön este 
érkeznek Vásárhelyre és a város va-
csorán látja vendégül őket. Pénteken 
reggel az öntözésügyi hivatal vajháti 
gazdaságát keresik fel (a volt Weisz-
btrtok), ahol a hivatal átmenetileg 
száraz gazdálkodást folytat A birto-
kon Németh Endre professzor a csa-
tornák tervezéséről tart előadást majd 
az egyetemi hallgatók megszemlélik a 
300 kubikos által végzett földmunkála-
tokat. Innen az utat gyalog teszik meg 
a ludvári építkezésig, ahol Németh 
Endre egyetemi tanár általános tájé-
koztatója után Binnyei István, az ön-
tözésügyi hivatal vezető-mérnöke is-
merteti az egyetemi hallgatók előtt az 
öntözéses szivattyútelep terveit és a 
munkálatok egyes mozzanatait 

— Debre Péter kórházigazgató rá-
galmazásért és becsületsértésért felje-
lentette dr. Szögi Géza képviselőt és 
Sajgó József lapkiadót A szegedi köz-
kórház igazgató-főorvosának, dr. Deb-
ro Péternek ismeretes ügyét, amely a 
közelmúltban már foglalkoztatta a sze-
gedi törvényszéket a julius havi vá-
rosi közgyűlésen elhangzott egyik in-
terpelláció indította e l Az ügynek 
most érdekes fejleménye van. Dr. 
Debre Péter függetlenül a folyamat-
ban levő ügytől, most bűnvádi felje-
lentést tett az ügyészségen az emiéke-
zetes interpellációt elmondó dr. Szögi 
Géza országgyűlési képviselő ellen 
hatóság előtti rágalmazás, továbbá 
rágalmazás és becsületsértés cimén. 
A feljelentésre a felhatalmazást Deb-
re főorvosnak a polgármester megad-
ta. Ezzel az üggyel kapcsolatban egy 
másik feljelentést is tett dr. Debre Pé-
ter Sajgó József szegcdi lapkiadó el-
len, a Szegedi Napló augusztus 8-iki 
számában megjelent egyik köziemé* 
nyének személyére nézve sértő kitéte-
lei miatt. Ez utóbbi feljelentés a cikk-
nek bét állítását minősíti rágalmazás-
nak és ezen az alapon kéri a büntető 
eljárás megindítását 

— Yas- te textflmnnKáaok erteke*. 
Iete. A szegedi vas- és textilmunkások 
vasárnap délelőtt 10 órakor a Nemzeti 
Munkaközpont helyiségeiben nagysza-
bású értekezletet tartottak, melyeu dr. 
Rosta Lajos országgyűlési képviselő 
is megjelent A város képviselője az 
egybegyűlt hallgatóság előtt a kor-
mányzatnak a munkajog területén már 
eddig is megjelent, valamint a jövőt 
illetően tervezett rendeleteit ismertet-
te. Kitért a munkáskötelességnek és 
munkásjognak a háborús idők köve-
telte újszerű értelmezésére, majd a 
tőke és kamat, a munka és munkabér 
modern és szociális értelembea vett 
felfogását a munkások óriási lelkese-
dése között fejtegette. A képviselő 
előadása után a textilipari munxások 
elhatározták a textilipari szakcsoport 
megalakítását 

— Letartóztatott pulykatolvaj. Szen-
tesen már megkezdődött a pulykavá-
sár. Nagy keletje van most a szépen 
kifejlett szárnyasoknak, bár az áruk 
sem csekély, mert sokba került a gaz-
dának, amig kihizlalják. Egy hódme-
zővásárhelyi baromfikereskedő ugyan-
csak jutányos, bár tagadhatatlanul koc-
kázatos módját találta a pulykabe-
szerzésnek. A szentesi mázsaház kö-
zelében többen meglátták, amikor 
Bátori Józsefné baromfival megra-
kott kocsijáról öt szép hizott pulykát 
leemelt Sietve tovább akart állni, de 
lefülelték. A rendőrségen, tagadta, 
hogy lopni akart volna, egyre azt han-
goztatta, hogy azért jött át Hódmező-
vásárhelyrőt hogy vásároljon. Megál-
lapították, hogy Deák Lajosnak hívják, 
42 éves és valóban hódmezővásárhelyi 
baromfikereskedő. Kihallgatása során 
állhatatosan megmaradt tagadása mel-
lett minthogy azonban több tanú ter-
helően vallott ellene, lopás cimén őri-
zetbe vették és átadták a szegedi 
ügyészségnek, ahol előzetes letartóz-
tatásba került 

— Sajtórendészeti vétségért 200 
pengő pénzbüntetés. Lotterer Antal 55 
éves apatini papírkereskedő ellen saj-
tórendészeti vétség cimén eljárás in-
dult, mert engedély nélkül ragaszta-
tott ki hangversenyre szóló meghívó-
kat a községben. A zombori törvény-
szék felmentette Lotterert a vád alól, 
elfogadva azt a védekezését, hogy a 
nyomdai termékek ügyészség előtti be-
mutatásának kötelezettsége meghívók-
ra és egyszerű társadalmi események-
ről szóló falragaszokra nem vonat-
kozik. Az ügyész fellebbezése folytán 
a szegedi tábla elé került az ügy. A 
tábla Curry-tanácsa a szerdai tárgya-
láson az elsőfokú biróság Ítéletét meg-
változtatva, bűnösnek mondotta ki Lot-
terer Antalt sajtórendészeti vétségben 
és 200 pengő pénzbüntetésre Ítélte, 
azonban az Ítélet végrehajtását három-
évi próbaidőre felfüggesztette. 

t 
özv. idb. Danner Jánosné sz. Temesváry Erzsébet mint neje, 

János és Sándor mint gyermekei ugy a maguk, valamint az összes 
rokonság nevében mely fájdalomtól telt szivvei tudatják, hogy a 
forrón szeretett és felejthetetlen férj, apa, nagyapa, sógor és rokon 

Idb. DANNER JÁNOS 
nagykereskedő, a Danner Péter Fia cég senior főnöke, a belvárosi 
egyházközség képviselőtestületének tagja, a Baross.Szövetség sze-
gedi szervezetének alapító tagja és diszelnüke, több hadikitüntetés 
és a legfelsőbb kormányzói elismerés (Signtim Laudis) tulajdoonsa, 
stb. Istennek, a hazanak es szeretteinek szentelt áldásos munkában 
eltöltött életének 86-ik évében, boldog házasságának 53-ik évében 
a halotti szeutségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének. 

Drága haloltunk földi maradványait f. hó 20-én d. u. 3 órakor 
fogjuk a felsővárosi Dugonics-temető halottasházából a róm. kat. 
anyaszentegyház szertartasa szerint beszenteitetni és a boldog fel-
támadásig nyugalomra heiyezni. Az engesztelő szentmiseáldozatot 
f. hó 29-én d. e, fél 8 órakor mutatjuk bc a szegedi belvárosi foga-
dalmi templomban. Szeged, 1942 október 28. 

Jézus szentséges szive adjon neki örök nyugodalmat! 

Ifj. Danner Jánosné Szül. Magyar Ilona, Danner Sándorné szül-

Kokovay Mária menyet legifjabb Danner János. Danner Péterke, 

Danner Klárika unokái. Gyászolják még sógorai, sógornői, unoka-

hugai, unokaöecsei és a kiterjedt rokonság. 

KESERŰVÍZ 

ÜNNEF 

Ha eljön Mindenszentek napja, 

Sok gyászoló sziv létalapja, 

Hirdetem állhatatos vervvel: 

Sokak szentje a SzéntheverdeL 

—«Oo— 

— Elfogott kabáttolvaj. Csikós Jte 
nos lakás- és foglalkozásnélküli csa-
vargó, aki nemrégen szabadult a sze-
gedi Csillagbörtönből, ahol lopásért 8 
hónapi börtönbüntetését töltötte ki, cl. 
szegődött Barta Imre szentesi gaz-
dálkodóhoz répatörésre. A tanyai ud-
varról az első este ellopta Barta téli-
kabátját továbbá egy zsákot és két 
kantárfejet bajtószárakkal, de elemel-
te Battyán István gazdasági cseléd 
télikabátját is. A csendőrök elfogták, 
és megállapították, hogy a Battyán ka-
bátját Csikós eladta Koródi István 
szentesi ószeresnek. Minthogy itt tár-
gyi bizonyíték van, nem tagadhatott, 
a másik kabát és az egyéb holmi el-
lopását azonban sehogyan sem akarja 
vállalni. Atkisérték az ügyészségre. 

— Elitélt árdrágítók. Borbolya Jó-
zsefné Rácz Mária 42 éves kiskundo-
rozsmai földmüvesasszony Kistem-
plomtanyán tojást árult darabonkint 
25 fillérért. Árdrágító visszaélés vét-
ségéért Újvári egyesbiró 15 napi fog-
házra Ítélte. _ Tóth Károly 41 évea 
szegedi vásári árus ez év junius 25-én 
Renkó Béla vendéglősnek zsirt és ser-
téshúst kínált megvételre. A zsir kiló-
jáért 8 pengőt a húsért 4 pengő 80 fil-
lért követelt. A szerdai tárgyaláson 
ittasságával védekezett. Újvári biró 
jogerősen 15 napi fogházra Ítélte. 

— A Nemzeti Munkaközpont női 
honvédelmi munkaszolgálata. A Nem-
zeti Munkaközpont női honvédelmi 
munkaszolgálatának megszervezését 
dr. Rosta Lajosné, Imri Józsefné és 
Molnár Gizella megkezdték és a szer-
vezési előkészületek kapcsán az első 
ölést október 31-én, szombaton déin.án 
6 órakor tárták a Nemzeti Munkaköz-
pont Mérey-utca 4. szám alatti helyi-
ségeiben. A Nemzeti Munkaközpont el-
nöksége ezzel kapcsolatban ezúton is 
felkéri a szegedi gyárakban; üzemek-
ben alkalmazott (munkásnőket, hogy 
a női honvédelmi munkaszolgálatra 
való jelentkezés végett a jelzett he-
lyen megjelenni szíveskedjenek-

_ Rendőrkézre került két szőnyeg-
tolvaj. Jenei Kálmán 23 éves foglalko-
zásnélküli csavargó október 20-ikára 
virradó éjjel fellopózott az egyik ti-
szai hajóra aludni. Itt összetalálkozott 
Dobó Antal nevű barátjával, akivel 
éjszaka megbeszélték, hogy lopás ut-
ján fognak pfcnzt teremteni. Kitervel-
ték. hogv Guttmann Jenő szőnyegrak-
tárát fogják megdézsmálni. Reggel 8 
órakor el is követték a betörést. A 
szönyegraktár pinceablakát könyökűk-
kel benyomták, bemásztak a pincébe 
és onnan öt szőnyeget elloptak. A sző-
nyegek közül kettőt rögtön értékesí-
tettek, a többit a Kossuth Lajos-sugár-
uton a járókelőknek kinálták megvé-
telre. 'Az utcai szőnyegárusok" feltűn-
tek az arrahaladó detektivnek, aki iga-
zolásra szólította fel őket. Igy kerül-
tek rendőrkézre. Kihallgatásuk után • 
szőnyegtolvajokat átszállították a* 
ügyészségre, ahol előzetes letartózta-
tásba kerültek'. 

A kocsmai mulatozás ntán 

j lopta a kocsmárost Márta János 23 
: éves dorozsmai földműves ez év már-
iciusában nagy mulatozást csapott Ba-
; ka Mihály dorozsmai kocsmá jában, 
j Mulatozás után egy óvatlan pillanat-
ában a kocsma kasszájából kilopott 15 
I pengőt de észrevették. Molnár István 
, egyesbiró szerdán 20 napi fogházra 
.ítélte. Márta az .ítéletben megnyugo-
; dott. 


