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A Sornoíryi - könyvtárban é* *z 
egyetemi könyvtárban vasftruap es 
ünnepnap kivételével könyvtarszol-
gálat 

A Városi Muzenm egéss évben 
nyitva. 

Mihály István k é p k i á l l i t á s a 
a muzeumban. 

Szolgálatos gyógyszertárak; 
FrankJ József Szent György-tér Ü, 

Frankó Andor Dugonies-tér 1, Sur-
jánvi József Kossuth Lajos sugár nt 
31, Selnieczi Béla Soroogyitelep IX. 
uton 4*9. 

A s z e g e d i gyógyszertárak — a 

| szolgálatosok kivételével — este 
6-kor z á r n a k . 

Varotu &zinbázL B o r o n k a y lá-
n y o k . 

Városi Szinház: délntán: V é n 
d i ó f a , este: B o r o n f e a y l á n y o k . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
A I k a I o m,'Korzó Mozi; A k i r á l y 
b o l o n d j a , Széchenyi Mozi: N e -
g y e d i s i g l e n . 
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ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ÉTJÉT, 

ll-KOR. VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR 
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— Dr. Tnkats Sándor főispán csü-
törtökön reggel Budapestre utazott, 
ahol a hét folyamán fontos közellá-
tási és más, a várost érdeklő ügyek-
ben fog tárgyalásokat folytatni a kü-
lönböző minisztériumokban. 

— Az nj budapesti svéd követ a 
Kormányzónál. Budapestről jelentik: A 
Kormányzó ur őfőméltósága szerdán 
délután 1 órakor ünnepi bemutatkozó 
kihallgatáson fogadta az újonnan ki-
nevezett svéd követet Kari Iván Da-
nielsson rendkívüli kftvet és meghatal-
mazott minisztert, aki ezalkalommal 
megbizólevelét nyújtotta ót. Az üd-
vözlő és válaszbeszédet követőleg a 
Kormányzó ur őfőméltósága elbeszél-
getett a követtel, aki bemutatta a kí-
séretében megjelent Kari Filip Bog-
Hét követségi titkárt. A bemutatóko-
zó kihallgatás szertartásánál közre-
működtek dr. Uray István m. kir. tit-
kos tanácsos, a kabinetiroda főnöke és 
Ghiezy Jenő rendkívüli követ és meg-
hatalmazott miniszter. (MTI) 

— Halálozás. Genal Gyula mérnök fe-
lesége szül. simándi Bánbidy 'Paula, a 
helybeli társas életben sokak által is-
mert és szeretett úrasszony kedden 
sstq rövid szenvedés után szívbajban 
elhunyt. Temetése 5-én, csütörtökön 
délután 4 órakor lesz a belvárosi te-
mető kupolacsarnokából. Különvilla-
niosmenet fél 4 órakor a Dugonics-
lérrőL Engesztelő szentmise 6-án, pén-
teken delelőtt fél 10 órakor a foga 
daimi templomban. 253 

özv. L e b o t a í Istvánné szül. 
Z o m b o r i Julianna november 2-án 
77 éves korában elhunyt. Teme-
tése ma, október 5-én az alsóvárosi 
temető kápolnájából délután fél 4 óra-
kor. 

— Saitos Gyula a Kárpáti Hiradó 
felelős szerkesztője. Ungvárról jelen-
tik: A Kárpáti Hiradó cimü politikai 
napilap november 1-ével uj kezekbe 
került. A lap felelős szerkesztője Sai-
i o s Gvula volt makói lapszerkesztő 
lett. (MTI) 

— Szabadegyetemi előadás. A Hor-
thy Miklfts-Tudományegvetem Barátai-
nak Egyesülete ma, csütörtökön dél-
ifán ,0 órakor az egyetem aulájában 
szabadegyetemi előadást tart. Dr. 
1 f a d r o v i c s László budapesti egve-
temi magántanár »\ szerb nacionaliz-
mus kialakulása és a magyarországi 
szerbség* cimmel tart előadást. Az 
ülésen dr. Széchenyi István kir. köz-
jegyző elnököl. Belépés dijtalan. 

—< Egy bánsági őwegyaeszony 100 
pengője. Megható példáját adta a faji 
összetartozás érzetének és az anyaor-
szághoz tartozásnak egy bánsági öz-
vegyasszony, aki 100 pengőt adott át 
B a l o g h Eszter kübekházi lakosnak 
azzal, hogy ezt az összeget fordítsa a 
fronton harcoló bős magyar katonák 
javára. Balogh Eszter 87 pengőn meleg 
ruhát, cigarettát vásárolt és a derék 
bánsági magyar asszony nevében út-
ra bocsátotta a frontra, 13 pengőt pe-
dig postautalványon elküldött a Dél-
magyarország szerkesztőségének, hogy 
ezt az összeget juttassák el a Vörös-
keresztnek. Az összeget átadtuk a 
Vöröskeresztnek, 

— Mindenki vásárolhat olajat. Bu-
dapestről jelentik: A Budapesti Köz-
löny pénteki száma közli az iparügyi 
miniszternek az olajosraagvak és az 
azokból előállított olajok forgalmának 
szabályozása tárgyában kiadóit rende-
letet. A rendelet szerint belföldön 1942. 
évben, vagy korábban termett olaj-
magvat általában csak a Futura vása-

, rolhat. Napraforgó magot, tökmagot és 
i vadrepcemagot a Futurán kivül az is 
vásárolhat, aki az elsőfokú iparható-
ságtól a rendelet kihirdetésétől számí-
tott 15 nap alatt előterjesztett kérel-
me aiapján az anyaghivataltól a vá-
sárlásra engedélyt kapott. Egész ki-
vételesen a vásárlás céljának és ke-
retének meghatározásával az anyag-
bivaial más olajosmagvak vásárlására 
is adhat engedélyt Ipari feldolgozó 
belföldi olajosmagot csak a Futurától 
vásárolhatnak. A termelő köteles a 
rendelet hatálybalépése napján meg-
levő, az ezt követően termelt és be-
szerzett olajosmag és olajoskészletét 
a rendeletben meghatározott módon 
bejelenteni. (MTI) 

_ Janik vendéglőben ma flekken 
és vareabétes. 

_ Bekvártélyozta magát a halász-
csárdába, hat napra lezárták. Kará-
csonyi József 21 éves cipésztanonc a 
napokban szabadult a sopron-kőhidai 
fegyintézetből. Szegeden csavargott és 
minthogy nem volt pénze szállást bé-
relni, Tápén, a Tiszaparton benyomta 
a Szép-féle halászcsárda ablakát, be-
mászott és beszállásolta magát a kocs-
mahelyiségbe. Ttt találtak rá és előál-
lították az ügyészségre. Molnár egyes-
biró szerdán magánlaksértés vétsége 
cimén hatnapi elzárásra ítélte, 

á r d r á g í t á s 

Lenesét avereolt © Kata néni, 
Most kisérik az ügyészségre, 
Hosszú időknek elteltével 
Látok, fogolyt lencsével végre, 
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— Elitélték a vasúti összeütközést 
előidéző vasutasokat A szegedi tör-
vényszék Ungváry-tanácsa szerdán 
mondott Ítéletet ncgy vasutas felett, 
akik a személypályaudvaron tavaly 
február 26-án gondatlanságukkal vas-
úti összeütközést idéztek elő. Az ösz-
szeütközésnek akkor 23 sérültje volt, 
köztük két súlyosan sebesült. A tör-
vényszék a bizonyitósi eljárás lefoly-
tatása után bűnösnek mondta ki mind 
a négy vádlottat közveszétyú rongá-
lás és gondatlanságból okozott súlyos 
testi sértés vétségében és Szigeti Kál-
mán ,31 éves forgalmi tisztet 100 pen-
gő pénzbüntetésre, ifj. Sajtos István 
27 éves óllomásfelvigyázót 15 napi 
fogházra, Péli Ferenc 23 éves állomás-
felvigyázót 2 hónapi fogházra. Magyar 
Ferenc 43 éves váltókezelőt pedig 80 
pengő pénzbüntetésre Ítélte. A bíróság 
Magyar büntetését háromévi próba-
időre felfüggesztette, a többi büntetés 
jogerős. 

— Súlyos Wlntetéaek' azappandréci-
tásért, Budapestről jelentik: Az uzso 
rabiróság ma tárgyalta hat vádlott ár-
drágitási bűnperét, akik 2000 tucat pi-
pereszappan körül követték el a bűn-
cselekményt. A vádlottak tagadták 
bűnősségüket. A perbeszédek elhang-
zása után hirdette ki Ítéletét a bíró-
ság és a vádlottakat folytatólagosan 
elkövetett és a közellátás érdekeit sú-
lyosan veszélyeztető visszaélés bűntet-
tében, másokat pedig árdrágító visz-
szaé.lés bűntettében bűnösnek mondott 
ki Weisz László kolozsvári kereske-
delmi utazót négyévi fegyházra, Lu-
kács Béla budapesti kereskedősegédet 
kétévi fegyházra, Kolb Ernő szatmár-
németi kereskedősegédet egyévi bör-
tönre, Grün Zoltán komáromi kereske-
delmi ügynököt másfélévi börtönre, 
Bonvhai Lászlót, egy pécsi szappan-
főző üzem vezetőjét két és félévi fegv-
házra, valamint 2000 pengő pénzbün-
tetésre itélt, Spneng László kolozs-
vári kereskedelmi utazó ügyét pedig 
elkülönítette a törvényszék és decem-
ber kózepén fogja tárgyalni. Az itélet 
nem jogerős. (MTI) 

Minden külön értesítés helyett! 

Dr. Reiter György és felesége, gyermekei ugy a maguk, mint 

minden rokon, barát és hűséges munkatársai nevében mélységes 

lajdaloumial és meglört szívvel tudatják, hogy drága jó Édesapjuk, 
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Reiter Izsó 
az önzetlen jóság és emberszeretet mintaképe f. hó 4-én visszaadta 

nemes lelkét Teremtőjének. Temetése, f. hó 6-án délután 2 órakor 

lesz az izr. temető cinterméből. 

Gyászolják: Győri Béláné és férje, Kónyvesi Károlyué és 4érje, 

testvérei és sógorai, Győri István unokaöccse és felesége, Mezei 

József és felesége, apósa és anyósa. 

Aldoft emléke örökké velünk lesz. Részvéttátogatások" mellőzését 

kérjük. Különvillamos indul délután fél 2 órakor. 

Az Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesülete elnöksége és 

igazgatósága valamennyi tag nevében mély megilletődéssel jelenti, 

hogy 

Reiter Izsó ur 
az egyesület örökös tb. elnöke, 

eltávozott 

Nemes egyéniségét, igaz baráti mivoltát, áldozatkész segítését 
soha ej nem feleitjük és emlékét mindig kegveleltel őrizzük. 

Temetése péntek délután 2 órakor 

Az A.UKE-tagok részére félórával előtt a Dugonics-térről külön-

villamoskocsi indul. 

— Százezerpengős németországit 

rendelést kaptak a hódmezővásárhelyi 
agyagiparosok. Hódmezővásárhelyről 
jelentik: A hódmezővásárhelyi agyag* 
iparosok nagyszabású megrendelésbe* 
jutottak. Százezer pengő németorszá-
gi exportra kaptak megbízást a Kis-
ipari Intézet, illetve az Export-import 
révén, amelynek vásárhelyi származás* 
igazgatója van dr. Futó Mihály sze-
mélyében. A 100.000 pengőért dísztár-
gyakat szállítanak a németországi 
Wanneckc cégnek, amely azután a bi-
rodalom minden részébe eljuttatja * 
tizenhét vásárhelyi mester kezemun-
káját. Előleget is kapnak, a földmű-
velésügyi miniszter pedig fát utal ki 
a számukra az edények kiégetéséhex. 

— Fosztogatják az utcán az iskoláa-
gyermekeket. Megírtuk a napokban, 
hogy apró iskolásleányokat ismeretlen 
emberek és nagyobb suhancok meg-
szólítják az utcán és elszedik a felső-
kabátjaikat, sáljukat. Most ujabb pa-
nasz érkezett a rendőrségre: Kocsárdl 
Ferencné Baktó 65. szám alatti lakó* 
bejelentésére, hogy két kisleányától aa 
iskolából hazajövet, egy nagyobb 
leány elkérte a táskáját azzal, hogy 
segit vinni, majd a táskákkal felugrott 
egy villamosra és eltűnt. A rendőrség 
ismételten figyelmezteti a szülőket, 
hogy oktassák ki gyermekeiket, ne is-
merkedjenek össze az utcán ismeret-
lenekkel és főként ne adják ál holmi-
jaikat semmiféle Ígéretekre. 

— Egyhónapi fogházra ítélték Wolf 
Fereno nyugalmazott tiszti főorvos 
tolvaját- Megírtuk, hogy vasárnap * 
rendőrség dr. Wolf Ferenc nyugalma-
zott tiszti főorvos telefonértesítés* 
alapján elfogta Arki Margit 23 éves 
izraelita vallású himzőnőt, aki a fő-
orvos lakásán tett látogatása alkalmá-
val magával vitte a 72 esztendős öreg-
úr 3000 pengőt érő aranyóráját. A de-
tektívek az aranyórát Árki Margit re-
tiküljében meg is találták, a leány az 
óra eltulajdonítását beismerte, igy ki-
hallgatása után átkísérték az ügyész-
ségre. Molnár egyesbiró szerdán von-
ta felelősségre Arki Margitot, aki art 
vallotta, hogy egy párnát vitt a főor-
vosnak, ez volt látogatásának célja, 
A főorvos vallomásában azt hangoz-
tatta, hogy a nő látogatóban volt ná-
la és ő borravalót is adott neki. Mol-
nár István egyesbiró bűnösnek talált© 
a himzőnőt lopás vétségében és egy-
hónapi fogházra ítélte. A vádlott a© 
ítéletben megnyugodott, igy az jog-
erős. 

_ A fóti dal születéséről, az 184Í 
évi hires fóti szüretről közöl forrás-
értékű s egyúttal hangulatos cikket a 
Tükör novemberi száma. Vörösmarty 
Mihály hires és megragadó költemé-
nyének születésénél ott volt az akkori 
magyar irodalom ds közélet minden 
kiváló alakja, köztük Kossuth, Deák, 
Fáy András. Különösen érdekelni fog-
ja még az olvasókat báró Villani La-
jos cikke Amerika olasz felfedezőiről, 
liévay József hangulatos cikke: Egy 
nap Podolinban cimen, a magyar pia-
ristarend jubileumáról. Mesteri össze-
foglalás Cs. Szabó László tanulmánya 
a magyar műveltség ezer évéről. No-
vellát Komjáthy Aladár, Laczkó Gé-
za és Gáspár Gyula, verset Smsz Ká-
roly és Erdély József irt e számba. A 
gazdag Napló-rovatban Schöpflin Ala-
dár ad szinházi beszámolót, örley Ist-
ván ir Babits Mihály mesejátékáról 
és Róka Zoltán közöl érdekes és ki-
adatlan népi rigmusokat. A Tükör 
fényképei és rajzai, köztük Dulovil* 
Jenő mesterfényképei a m i i magyar 
művészet legjobb alkotásai közül kö-
rűinek ki. A Tükör Révay József szer-
kesztésében és a Franklin-TáisiiisL ki-
adásában jelenik meg. 

_ Elitéit tolvajok. Ká*t Veron* 28 

éves bejárónő gazdájának. Masins Ma 
sinszky Gvulánénak lakásáról nyíl' 
helyről ruhanemiieket lopott. Molnár 
egyesbiró jogerősen négvhónapi fog-
házra itélte. Petrovirs János 36 
éves csillagtéri cigányzenész Németh 
Antaltól lopásból származó holmi i 3 ' 
vásárolt. Tulajdon elleni kihágás ci-
mén Molnár egyesbiró 24. najti fog-
házra itélte. 


