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H I R E K 
Szegedi utmutató 

A Somogyi • könyvtárban é« es 
•evetem! könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A Városi Muzeum egére évben 
nyitva. 

Mihály István k é p k i á l l í t á s * 
a muzeumban, 
Szolgálatos gyógyszertárak: 

Franki József Szent György-tér fi, 
Frankó Andor Dugonics-tér 1, Sur-
jánvi József Kossuth Lajos sngárnt 
öl, Selmeezi Béla Somogyitelep IX. 
nton 4*r. 

n y o k. v 

MLozik műsora: Belvárosi Mozi: 
A l k a l o m , Korzó Mozi:-A k i r á l y 
b o l o n d j a , Széchenyi Mozi: É le t-
re Í t é l t e k , 

ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ÉJ JEL 
II-KOR, YÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR 
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— A Dóm-téri kisajátítások elő-

készitése. Bár még nem érkezeit 

mos a kormányhatósági jóváha-

gyás a közgyűlésnek arra a hatá-

rozatára, amelyben a kisajátítás 

engedélyezését kérte a Somogyi-

uf'ra, Zrínyi-utca, Eötvös-utca és 

n Dóm-lér ájtal határolt telektömb-

ne, ahol az u j központi egyetemet 

kívánják felépíteni, a város ható-

sága azonban már megkezdte a ki-

sajátítás előkészítését, Kogy mi-

iből vt megérkezik a kormányt iató. 

isági engedély, nyomban és a leg-

würgó^ebhen végre lehessen hajta-

n i a telkek és a házak igénybevéte-

lét. A város Hatóságának" ugyanis 

sz az álláspontja, hogy ebben az 

{ügyben ki kell küszöbölni minden-

nemű, bár csak a legcsekélyebb ké-

sedelmet is, hogy a tavasszal meg 

Jehessen kezdeni az építkezést, ami 

.hozzávetőleges becslés szerint más-

fél-két évet vesz majd igénybe. A 

.kisajátításokkal kapcsolatban "dr. 

Pál fy József polgármester elnökle-

tével kedden délben ülést tartott a 

kisajátítások ügyében összeállított 

bizottság s az ülésen megvizsgálták 

a helyzetet és letárgyalták a leg-

sürgősebb kérdéseket. 

— A szegedi ítélőtábla elnöke Újvi-
déken. Újvidékről jelentik: Dr. Falkay 
'Gyula, a szegedi királyi ítélőtábla 
elnöke Újvidéken tartózkodott, ahol a 
törvényszék ügymenetét, valamint a 
szervezési munkálatokat ellenőrizte. A 
tábla elnöke a legnagyobb elismerését 
fejezte ki dr. Uhlyarik törvényszéki el-
nöknek a szervezés ügymenete és a 
'•törvényszék példaszerű működése fe-
lett. 

— Árpádkor! temetőt találtak Sop-
ron mellett. Sopronból tőszomszédsá-
gában levő Sopronbánfa Iván tudomá-
nyos irányítás mellett folytatott ása-
tások legutóbb rendkivül érdekes ered. 
ménnyel jártak. A gótikus kápolna 
ikőrül végzett ásatások során többek 
között előkerült egy árpádkori magyar 
temető is. Nagvjeíentőségü a temető 
antropológiai anyaga, amely azt bizo-
nvitja, hogv az Árpád-korban ezen a 
vidéken fajilag is magyar lakosság élt. 

— . Adomány * Vöröskeresztnek, 
í e s z n s i Lajos l pengőt juttatott a 
^Vöröskeresztnek a Délmagyarország 
kiadóhivatala ntján. 

— Hőéi halottai temettek Kolosa-
váron. A kolozsvári Estilap részletes 
tudósítást közöl Erdődy ödön kerék-
páros hadnagy temetéséről. Kolozsvár 
egész magyar társadalmának részvéte 
nyilatkozott meg — irja a kolozsvári 
újság — azon temetésen, amelyen teg-
nap délután utolsó útjára kisérték Er-
dődy ödön kerékpáros hadnagyot, aki 
három nappal ezelőtt hősi balált halt. 
A temetésen a kolozsvári hadtest egész 
tisztikara résztvett. A koporsó mögött 
kemény fegyelmezettséggel vonult disz-
menetben a kerékpárosok díszszázada, 
de ott volt a menetben a többi alaku-
lat küldöttsége is. Nagy számban, mint-
egy 1500 főnyi zárt oszlopban vonult 
fel a temetésre a kolozsvári Ferenc 
József-tudományegyetem diáksága is 
professzorainak vezetésével. A Fő-té-
ren, a temetés utvonalába eső utcák 
két oldalán sürü sorokban feketéllett 
a közönség, mely néma áhítattal, le-
vett kalappal, könnyezve búcsúzott a 
fiatal magyar hőstől. Erdődy ödön 

. hadnagy koporsóját a gyászmenet a 
vasuti állomásra kisérte, ahonnan csa-
ládja elszállíttatta az elhunyt hős had-
nagyot. 

_ Dr, Keszthelyt Béla Ítélőtáblai 
elnöki titkár. A Kormányzó ur őfő-
méltósága az Igazságügyminiszter elő-
terjesztésére dr. K e s z t h e l y i Béla 
szegedi kir. törvényszéki hirót Ítélő-
táblai elnöki titkárrá kinevezte. Az uj 
einöki titkár kedden tette le a hivatali 
esküt F a l k a y Gyula ítélőtáblai el-
nök kezébe. Dr. Keszthelyi Bélával ki-
váló jogász és általános népszerűség-1 

nek örvendő férfiú került az Ítélőtábla 
elnöki titkárának fontos pozíciójába. 

— Élre lövészet a Baktóbut. No-

vember 10, 12, és 13-án délután 5 óráig 

a helyőrség csapatai a baktói harcsze-

rű lőtéren éles tölténnyel lőgyakorla-

tot tartanak. Fenti napokon jelzett idő 

alatt a Szeged—SándorfalTa közötti 

utat a közlekedés elől lezárják. 

— Az adófelszólamlási bizottság 
ülése. A szegedi II . számú adófelszó-
lamlási bizottság november 6-án dél-
után 2 órától az alábbi fellebbezéseket 
tárgyalja: Szeredai József és Fia So-
mogyitelep X. n. 606. vitéz Bedő Ár-
pád Dr. Boross J. u. 17, Richweisz Já-
nos Cserzi M. u. 18, Csurgó László 
Kossuth L. n. 68, Juhász János Jakab 
L. u. 3, Fodor László Vasasszentpéter 
u. 4, Kardos György Korona u. 13, Sze-
gedi Papucs és Házicipöipar Kálvária 
u. 5, Nagy Albert Valéria-tér 4, Jávor 
Vilmosné Szentháromság u. 4a, özv. 
Bruckner Dezsőné Polgár n. 4, Hol Iái-
dé r Pál Liliom n. 14, Schwarz Béla 
Dáni n. 7, Molnár-fatelep Petőfi Sán-
dor-sugárut 19, Kardos Sámuel és Fiai 
Valéria-tér 1, dr. Reitzer László Pol-
gár u. 12, Goldgruber G. és Fiai (Gold. 
gruber Mihály) Petőfi S. s. u. 36, vi-
téz dr. Gárgyán Imre Polgár u. 10,dr. 
Berkes Pál Tisza L. körut 61, Takács 
István Zerge u. 15, özv. Szűcs Antalné 
Valéria-tér 3, Papdi Mihály Petőfi S. 
sugárut 2, Milos Péter Bodzafa n. 5. 
Markovics Szilárd Polgár u. 28, Mar-
kovics Szilárdné Polgár o. 28. özv. Sze-
gő Árpádné Tisza L. körut 61. — A 11 
számú adófelszólamlási bizottság 
november 7-én délelőtt 8 órától az 
alábbiak fellebbezését tárgyalja: Ha-
dik Pál Pille w. 10, Kocsáry Ferenc 
Felsővárosi feketeföldek 65, Csikós 
Ferenc Bihari u. 38, özv. Jakab Rezső-
né Somogyitelep 1278, Farkas Ferenc 
Csuka u. 6, ifj. Kovács József Sándor-
utca 20b, Tiszai József Sándor u. 39. 
Gera Lajos Felsővárosi ff. 20, Jelen-
csik I.ajosné Csongrádi-sugarat 32. ifj. 
Nagyiván János Felsővárosi ff. U0. 
Sándor Mária Petőfi S. sugárut 5, 1940 
évi, Fried Simon Szentháromság n. 4a 

1939. évi, Juhász Katalin Kereszt n. 4, 
Czene Ferenc Lomniei n. 119, Feuer 
Károly Valéria-tér 14, Barna Józsefné 
Vitéz-utca 4. özv. Sándor Vineéné 
Szenti áromság n. 17. Vass Ferenc Ná-
das n. 1, Horányi Ferenc Somogyitelep 
818, Kovács Mihály Kemes u. 10a, 
Csala Dezső Zerge u. 5, dr. Regdon 
József Boldogasszony-sugárut 19. Oláh 
István Zerge u. 28. 

— Drága fejet árait a házmesterné . 
a partájoknak. Lestár Lajosné szegedi 
házmesterné rendszeresen mért ki te-
jet a gondjaira bizott ház lakóinak és 
literenkint 60 fillért szedett a vevők-
től. A tejet Masa Antal szállította Les-
tárnénak, ezért mindkettőjüket árdrá-
gító visszaélés cimén állította biróság 
elé az ügyész. Újvári egyesbiró Masa 
Antalt és Lestár Lajosnét fejenkint 
6—6 hónapi börtönre itélte, Masa ezen-
kívül 1500 pengő mellékbüntetést és 3 
évi hivatalvesztést is kapott, 

— Megint elnapolták dr. Darvas 
József ügyének tárgyalását. Dr. Dar-
vas József volt ügyvédjelölt fajgyalá-
zási ügyében kedden már másodszor 
tűzött ki tárgyalást a szegedi törvény-
szék, azonban mint az előzőt, ugy most 
ezt is el kellett napolni. Ezúttal az 
adott okot az elnapolásra, hogy az 
időközben óvadék ellenében szabadláb-
ra helyezett vádlott nem jelent meg a 
tárgyaláson, mert a napokban behiv-
ták kisegítő munkaszolgálatra. Darvas 
ügyvédje ezzel kapcsolatban kérelmet 
intézett az ügyészséghez, hogy az óva-
déknl letett 6000 pengőt szabadi tsák 
fel és utalják vissza a családnak, az 
ügyészség azonban a kérést nem vélte 
teljesíthetőnek. 

— A Nemzett Muukaközpout ós a 
női honvédelmi szolgálat A szegedi 
napilapokban a közelmúltban közle-
mény jelent meg, mely a szegedi mun-
kásnők önkéntes női honvédelmi mun-
kaszolgálatával kapcsolatban hiányos 
szövegezés miatt könnyen félreértésre 
adhat okot. A Nemzeti Munkaközpont 
vezetősége tehát ezúton hívja fel az 
érdekelt helybeli munkásnőket, hogy a 
nők honvédelmi munkaszolgálatának 
hiratot szervezését dr. Tukats Sándor-
né végzi a városi zeneiskolában. En-
nek következtében a Nemzeti Munka-
központ helyi szervezetének feladata 
nem lehet más, mint jelenlegi és jövő-
beli női tagjainak figyelmét elsőrendű 
hazafias kötelességökre: a tőrvényesen 
működő nőj honvédelmi munkaszolgá-
latba való belépésre felhivni. 

— Találtak egy kisleányt fekete ku-
tyával. Hétfőn este egy honvéd apró 
kisleányt vezetett kézen fogv* a rend-
őrség központi ügyeletére és elmon-
dotta, hogy a Stefánia-sétányon fel-
ügyelet nélkül találta a síró aprósá-
got A kisleány hóna alatt egy eleven 
kis fekete kutyát szorongatott és sem-
mi kincsért sem volt hajlandó megvál-
ni tőle, azt mondta, bogy ez az ö őr-
zője. A kisleány sem szülei nevét, sem 
a lakását nem tudta megmondani, igy 
a rendőrség a szülők jelentkezéséig a 
gyermeket kutyájával együtt ideiglenes 
gondozásba vette. A kisleány neve ál-
lítólag Borbola Anna, azonban ezen a 
néven a bejelentő hivatalban semmi 
adatot nem sikerült találni, amiből a 
szülök kilétére következtetni lehetne. 

. — Szegedről járt őbecsére lopni. 

Óbecsérö) az utóbbi időben a légoltal-
mi elsötétités alatt sorozatos besurra-
nó tolvajlások történtek. A szegedi 
rendőrség szombaton elfogta Balogh 
Ádám szegedi lakost, aki beismerte, 
hogy óbecsén tizenegy helyen követett 
ej különböző lopásokat. Mindig meg-
leste, hogy a házbcliek hova teszik a 
knlcsot és igy hatolt be a lakásokba. 
Baloghot Újvidékre szállitották, ahol 
statáriális bíráskodás vár rá. A tolvaj 
ekkor kijelentette, hogy Kocsis Ferenc 
óbecsei vendéglős felbiztatására kö-
vette el a lopásokat. Miután szűkség 
van Kocsis kihallgatására is, a tör-
vényszék még nem hozott döntést arra 
nf%ye, hogy Balogh statáriális biró-
ság, vagy rendes biróság elé kerül. 

— Darinka, a láncosuő.. . Sztojkov 
Sándorné, Kolarity Darinka 39 éves 
kulai földmüvesasszony hét és félkiló 
tojást adott el Balogh Mihály 61 éves 
hácsfeketehegyi tojáskereskedönek jó-
val fölül a maximális áron. A zom-
bori uzsorabiróság Kulán működő 
egyesbirája az eladót 100 pengő pénz-
büntetésre. a vevőt pedig háromhavi 
fogházrg és egyévi hivatalvesztésre 
itélte. A szegedi tábla az Ítéleteket 
most helybenhagyta. / 

A MESTERLÖVO 

Viccet előadni pompása® 
Tud a Fali, kérem alásan. 
De nagy baj, hogy vadászszezouSaa 
A poént lepuffantja nyomban. 
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— Nem jó a snbát >soba alatt* je-• 
vittatni! Frank István felsővárosi f « J 
keteföldeken a 73. szám alatt IaL* ga*-1 

daember elpanaszolta a rendőrségen,, 
hogy a mult hónap 13-án felkereste öt 
egy ismeretlen 30—35 év körüli ember, 
munkanélküli szücssegédnek adta ká 
magát és felajánlotta/hogy jutányosa® 
javit szőrmeholmit. Frank át is adta 
az ismeretlennek 400 pengőt érő subá-
ját javítás céljából. Tiz pengő munka* 
dijban egyezlek meg és az ismeretlen 
azt Ígérte, hogy három nap múlva a 
Szent István-téren levő Pengő-kocs-
mában átadja a megjavított subát[ A* 
Ígéret beváltására a mai napig nem 
került sor, mert az ismeretlennek" ny«v 
ma veszett. A panaszos most a rend-
őrséghez fordult, hogy nyomozza ki * 
suba tolvaját, aki javitá* ürügyével 
kicsalta tőle az értékes testmelegitöt, 
Személyleirást is adott róla és a rend-
őrség ezt most azzal a felbivással 
közli a nyilvánossággal, hogy a meny-
nyiben valahol jelentkezik a személy-
leírással egyező külsejű férfi, adják 
ál az első rendőrnek. Az esőiből ki-ki 
levonhatja azt a tanulságot is. hogy 
ismeretlenre ne bizunk mur.kál, mert 
a »suba alatti/ dolgozt*:á-.ra kőny-
nyen ráfizethet az ember. 

— Üzenet Oroszországból. Vincze 
Antal tizedes a 223/03 tábori postárol 
lapot küldött a Délmagyarország szer-
kesztőségének. Lapján meleg üdvözle-
tet küld feleségének, összes ismerő-
seinek s külön üdvözli a Molnár-fate-
lep alkalmazotait. Azt üzeni mindeiv-
kinek, hogy ne aggódjanak érte, Jól 
van, nincs semmi baja. Üzenetét ezen-
nel testvéri készséggel továbbiljuk a 
címzetteknek. 

— Faszeszmórgezés gyanújával 
vizsgálat indult egy rejtélyes halál-
eset ügyében. Dani József 18 éves sző-
regi napszámos, aki a Kolozsvári-ut 
914. szám alatt lakik, szombaton éjjel 
beitalozva állított be szülei lakására. 
Lefeküdt és másnap délig aludt. Fel* 
ébredve hozátartozói megállapították, 
hogv teljesen kijózanodott. Hétfőn reg* 
gel Dani hirtelen rosszul lett és el-
vesztette az eszméletét ugy, hogy kór* 
házba kellett szállítani, itt anélkül, 
hogy eszméletre tért volna, hétfőn 
délután meghalt. A kórház jelentettea 
halálesetet a rendőrségen. Á tünetek*' 
bői arra következtetnek, hogy a fia-; 
talember metilalkobolos mérgezésnek 
lett az áldozata. A rendőrség most 
megindította a nyomozást annak kide-
rítésére, hol járt szombaton a fiatal-
ember és mit ivott és elrendelte • 
holttest törvényszéki orvostani bonco-
lását is annak megállapítására, hogy 
mi okozhatta a fiatalember hirtelen 
rosszullétét és halálát. 

TŐZSDE 
Budapesti értéktőzsde/áriát, Rend-

kivül ftzlettelen volt a keddi tőzsde. 
Később a kínálat volt többségben, ds 
az utolsó negyedóráig sem jött létre 
üzletkötés. Az árfolyamok kialakulá-
sa körül mutatkozott némi érdeklődés, 
azonban a vezető értékek egész sora 
igy is csak névleges árfolyammal zárt. 
Az árak alig változlak. 

Zürichi devizazárlat. Pária 9.57 fél, 
London 17.31' egynegyed, Newyork 
431.—, Brüsszel 69.25, Milánó 22.66 
egynegyed. Amszterdam 229.50, Berlin 
172.55, Szófia 5.37 fél, Bukares! 2.37 fél. 

A Magyar Nemzett Bank valutaár-
folyamai. Szlovák kor. 11 45-1175. lej 
195—205, líra 17 40-17.90, svájci fr. 
7960—8060, svéd kor. 81 70-82.70. 

A budapesti terménytőzsdén cse-

kély forgalom mellett az árak válto-

zatlanok. 

v szegedi gyógyszertárak — a szol-

gálatosok kivételével este 6-Wor 

'árnak. 

Városi Színház: B o r o n k a y TT-


