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Szegedi utmutató 
A Somogyi • könyvtárban éa aa 

feyeteml könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételéve] könyvtárszol-
gálat 

A Városi Múzeum egész évben 
nyílva, 

Mihály István k é p k i á l l l t á g a 
a inuzeumban. 

Szolgálatos gyógyszertárak* 
Franki József Szent György-tér 

Frankó Andor Dugonies-tér 1, Sur-
jánvi József Kossuth Lajos sugarat 
31, Selmeczi Béla Somogyitelep IX. 
nlra 4*9. 

Az Olvasó irja 
Helyezzék a Széchenyi-térre az aufóbuszállomást 

f \ S7«ci»di dvóqvszertárak — a! 

szolgálatosok kivételével — este | 

6-kor z á r n a k . 
• lHI» I i i M — W 

Városi Színház; lélután: V é n 
d i ó f a , este: B j o r o n k a y l á n y o k . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
A l k a l o m , Korzó Mozi: B a r le t-
t a j p á r v i a d a l . Széchenyi Mozi: 
N e g y rtd Í z i g l e n . 
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— Varga miniszter szegedi diszpol. 
gári oklevele. Megírta a Délraagyar-
ország, bogy Varga József kereskede-
lemügyi és iparügyi miniszter díszpol-
gári oklevelét ünnepélyes keretek kö-
zött díszközgyűlésen nyújtja át Sze-
ged város hatósága november 15-én. 
A díszpolgári oklevél most készült el 
kutyabőrre, művészi kivitelben. Az 
A z archaikus szöveget Sz. S z i g e t h y 
iVilmos, városi fői e vél táros, a Délma-
gvarország munkatársa irta s hivatott 
művészi kézzel, stílusos keretben D e-
v i c h Sándor tanár, festőművész raj-
zolta a kutyabőrre. A diploma tetsze-
tős bőrkötésű köntöst kap s a dísz-
közgyűlésen nyújtják át majd a mi-
niszternek. ő-

— Halálozás, özv. Somogyi Dá-
vtfelué szül. Szedmák Paulina nyug. 
MÁ V főkv. neje 83 éves korában nieg-
Ihált. Temetése 7-én, szombaton délután 
i4 órabor lesz az alsóvárosi temető ká-
polnájából. Engesztelő mise reggel 8 
Órakor az alsóvárosi templomban. 

— 1500 pengős zenei és irodalmi 
jwilyázat. A Máramaros Varmegyei Ka-
szinó kiirta 11. országos zenei és iro-
dalmi pályázatát. A pályadijak össze-
ge 1500 pengő. A pályamüvek bekül-
dési határideje: 1942 december 1. Az 
érdeklődók forduljanak részletes tájé-
koztató megküldéséért — válaszbélyeg 
csatolása mellett — dr. Aczél László 
főispáni titkár (Máramarossziget, Vár-
megyeháza) cimre. 

_ Jleiter Izsó temetése. A város 
líCreskedőtársadaiináDak nagy részvéte 
mellett kisérték péntek' délután örök 
iiyugvóhelyére a néhány nappal ez-
előtt váratlanul elhunyt Reiter Izsót, 
Szeged társadalmi és kereskedelmi éle-
tének ismert és széles körökben nagy-
tr a becsült tagját. Temetésén- nagy szám-
mal jelentek meg kiterjedt rokonságá-
nak tagjai, barátai, ismerősei, tisztelői. 
Az egyházi szertartás befejezése után 
az Alföldi Utazók és Kereskedők Egye-
sülete nevében dr. Weinmann István 
,vett bucsut fájdalmas szavakkal az 
egyesület e'hunvt örökös elnökétől. 

Tisztelt Szerkesztő Url Ha valaki 
a Feketesas-utcában a városi auló-
touszmegállónál reggel 8 óra körűi, 
délután 2 óra tajban, vagy az esti 
órákban s általában olyan időszakban 
megfordul, amikor mindenki siet hiva-
talába, munkahelyére, kénytelen ki-
menni a kocsiút közepére, hacsak nem 
akar az utasok között lábbal, könyök-
kel utat törni magának. Eltekintve at-
tól, hogy a szemben levő üzletvezető-
ségi palota építkezésénél egy tégla, 
vagy cserép eshet az ember fejére, 
ugyanakkor egy autóbusz, autó, vagy 
kerékpáros ütheti el a kocsiút köze-
pén haladókat. 

Nézetem szerint ha subákat, kész 
cipőket vagy lószerszámokat lehet a 
Széchenyi-tér felőli oldalon ánisitani, 
miért nem lehetne ott az autóbusz-
megálló s egyik járdaszigeten pavil-
lor. a várakozó utasoknak. Az autó-
busz a Feketesas-utcába be és ki csak ' 

igén nehézkesen tud haladni, viszont a 
Széchenyi-tér felőli résznél ugy az in-
dulás, mint az érkezés sokkal gyor-
sabb és biztonságosabb, mint a Pal-
iavicinirutcából, vagy a Korzó Mozi 
előtt. Meg vagyok győződve arról, 
hogy a Korzó Mozi eiötli lánctartó 
vasoszlopot is nébány nap múlva an-
nak felállításától egy ilyen nagyobb 
jármii döntötte ki. A két villamosmeg-
álló a Korzó Mozinál szintén útjában 
van a kihaladó autóbuszoknak. 

Most jön a tél és az autóbuszba 
felszálló vagy azzal érkező utasok el-
zárják a gyalogjáróktól a szabad köz-
lekedést s mi, hivatalba sielők, ismét 
mehetünk a kocsiút közepén. 

Remélem, hogy soraimra illetékes 
helyen felfigyelnek és még a tél be-
állta- előtt ezt a lehetetlen állapotot 
megszüntetik. 

Egv előfizető. 

Vasárnap délelőtt 11 órakor a Városi Színházban 

A Szegedi rirntfiarntonlhos Egtrcsülcf 
I. bérleti hangversenye 

A céltudatos ege>zse^apolás esyik 
legfontosabb szabálya az, hogy az 
ember hetenként legalább egyszer, 
reggel felkeléskor, egy pobár ter-
mészetes »Ferenc József* keserü-
vizet igyon, mert ez a gyomrot és 
a beleket alaposat kitisztítja és az 
egész anyagcserét előmozdítja. 
Kérdezze meg orvosát! 

— Zimmer Alajos uyugauuuzutiüu-
szárezredes tragikus halála. Alegra-
zoan tragikus kórülméuyek közölt fe-
jezte be pénteken délelőtt katonai si-
kerekben es társadalmi megbecsülés-
ben gazdag életét leipnikí Z i m m e r 
Alajos nyugalmazott húszai ezitues. 
Hosszú és boldog házasélet utai>, pon-
tosan két héttel ezelőtt, október 27-én 
vesztette el közel egy emberöltőn át 
tartó boldog házasélet után feleségét. 
Hitvesének elhunyta oly mélységesen 
niegrenditette a már hosszabb idő óla 
visszavonultan élő óreguiat, bogy 
gyermekeivel nyomban a temetés után 
közölte, hogy követni fogja feleségét a 
balálban Ettől kezdve minden, kimu-
tatható szervi baj, vagy betegség nél-
kül egészségi állapota rohamosan rom-
lott, úgyhogy végül is be kellett vinni 
a klinikára. Itt két napig tartó eszmé-
letlen állapot után péntek délelőtt 
megszűnt élni. — Zimmer Alajos tra-
gikus körülmények között bekóvetke-
zet halála mélységes részvétet keltett 
ismerőseinek,- barátainak és tisztelői-
nek körében. Nevét a világháború kró-
nikájának a leghősibb harcokról szóló 
fejezetei örökítik meg. Hosszú időn át 
parancsnoka volt a szegedi 3-as hű-
szaroknak, de az l-es, 2-es és 5-ös hu-
szárezredek i's harcoltak a világhábo-
rúban az 6 hősies parancsnoksága 
alatt Az ö ezredeinek haditettei sze-
rezték meg első ízben a magyar hu-
szároknak a ÍVÖIÖS ördög* elneve-
zést, őt pedig katonai körökben ugy 
ismerték, mint a s z t o j a n o v i hős t . 
Zimmer Alajos európaszerte ismert 
kiváló urlovas és versenyző volt, fia-
talkorában elvégezte a bécsi Reitlerer 
iskolát és az udvari spanyoliskolát. 
Tiszti kiképzését a Ludovika Akadé-
mián nyerte el, majd hires tanára lett 
a központi lovasiskolának. Karrierjé-
nek jelentős állomása volt őrnagyi ki-
nevezése még a törzstiszti iskola el-
végzése előtt. Kiváló katonai képessé-
geinek elismeréseként ugyancsak so-
ronkivül kapta meg ezredesi kinevezé-
sét is. Nyugalomba vonulása után egy 
idő óta a társadalmi élettől is vissza-
vonultan öltötte napjait hőn szeretett 
hitvese oldalán, akinek két héttel ez-
előtt való elvesztését nem tudta túl-
élni. Halálát két leánya, dr. C s e k e y 
Istvánné és R ó n a y Akosné gyászol-
ja Temetése vasárnap délután 3 óra-
kor lesz a belvárosi temetőben. A te-
metésre fél 3-kor külünvillamosok in-
dulnak a Dugonics-térről. Az elhunyt 
lelkiüdvéért az engesztelő szentmise-
áldozatot hétfőn délelőtt 10 órakor mu-
tatják be a fogadalmi templomban. 

_ Jan ik-vendég lőben m a f lekken 

M E G O L D Á S 

Feleáron Pestre utazni 
Nem olyan ördögi dolog, 
Csak Kecskeméten szállj vonatra 
Éa addig kutyagolj gyalog. 
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— Két és félévi fegyház szurkáfásért. 
Papp Kálmán 30 éves röszkei földmű 
ves régebbi idő óta rossz viszonyban 
élt sógornőjével, Papp Istvánné szü-
letett Rácz Gizellával. Ez év julius 
20-án az országúton rátámadt és ösz-
szeszurkálta. Kését olyan erővel döf-
ködte a szerencsétlen asszony kopo-
nyájába, hogy a bicska eltört. Ekkor 
Pápp felkapott egy követ és azzal ver-
te sógornője fejét, majd összevissza 
taposta és rugdosta. A bántalmazást 
csak a falubeliek közeledtére hagyta 
abba. A Rónai-tanács egyrendbeli szán-
dékos emberölés büntettéuek kísérleté-
ben és egyrendbeli könnyű testisértés 
vétségében mondotta ki bűnösnek és 
két és félévi fegyházra Ítélte. Az itélet 
ellen dr. Szarvas János ügyészségi al-
elnök a vád képviseletében szigorítás-
ért fellebbezett. 

—. Az adófelszólamlási bizottság 
ülése. A szegedi I. számú adófelszó-
lamlási bizottság november 9-én a kö-
vetkező adóügyi fellebbezéseket tár-
gyalja: Dudás Sándor Széchenyi-tér, 
"Wéber Gusztáv Széchenyi-tér 5, özv. 
Paulusz Jenöné Kárász-utca 10, Gjjii-
lai Pál Kölcsey-utca 11, Kertész Ernő 
Klauzál-tér 5, Dénes István Kigyó-u. 
2. dr. Simon György Somogyi-utca 20, 
Winternitz Izidor és fia Széchenyi-tér 
8, Molnár István Szent István-tér 2, 
Káldor József Kárász-utca 8, Alföldi 
Gépjavító és Autókarosszériagyár Ma. 
dách-n, Róka Gyula Kossuth Lajos-
sugámt, Korda Jenő Széchenyi-tér. dr. 
Ka Iánk a Zoltán Rudolf-tér 6, Weisz 
Imre Mars-tér 17. 

Áruhalmozáai büntettek a biró-
ság előtt Erdős Dezsöné 50 éves kis-
teleki illatszertárost áruhalmozás es 
közszükségleti cikknek a lorgulombo! 
való elvonása miatt aliitotta biróság 
elé az ügyészség. A pénteki tárgyalást 
a Rógay-tanács bizonyitáskiegésziiés 
céljából elnapolta. — Ugyanígy döntött 
a biróság a hasouló bűncselekmények-
kel vádolt Szeilcr Káioly ügyében is, 
aki ez év tavaszán Kisteleken levő 
heutesüzleteböl 50 kiló zsirt és mintegy 
20 kiló szalonnál eldugott magának és 
igy azt kivonta a forgalomból. Súlyos-
bító körülményként emliti a vádirat, 
bogy ez akkor történt, amikor Kistele, 
ken egyáltalán nem lehetett kapni zsirt 
és szalonnát. 

Anyagi gondja! miatt 
{elakasztotta magát egy Bot-; 
dogasszony-sugárufi hentes 

(A Déluiagyarország munkatársától) 
Fenteken délután ti óra tajban öngyil-í 
kosság hiret jelentették a rendőrség) 
központi ügyeletén. So m ó r j á n Ist-
ván rendórtólörzsőrmester jelentette 
telefonon az 1. szamu őrszobáról, hogy 
a Roldogasszony-sugáruton levő Bödö-f 
féle hentesüzlet tulajdonosa felakasn-
totta magát és mire rátaláltak. mAr 
halott volt 

A hir vétele után dr. K a m a r á s 
Lajos rendőrtanac.sos es dr. M o g á n 
Béla városi orvos, miut ügyeletes rend-
örorvos helyszini szemlét tartottak * 
Boldogasszony-sugárul 25. szátn alatt 
levő hentesüzletben, ahol Bödő GyuJa 
hentesniestert az üzlet tatába erősített 
kusakasztokampók egj'ikere felakaszt.' 
va találták. A rendörorvosi vizsgálat 
megállapította, hogy kétségtelenül 
önakasztás történt, még pedig ugy, 
hogy Bödő vékony enkorspárgát nyolc-
szorosán összesodort és ebből csinált 

j hurkot Az akasztási barázdán kivül 
más külsérelnti nyomokat nem talál-
tak. A hentesmester teljesen felöltö-
zötten a fal mellett guggoló helyzetben, 
megrogyott lábakkal lógott a kötélen, 
mert a kampó olyan alacsonyan volt, 
hogv az öngyilkosságot csak leguggol-
va lehetett végrehajtani. Az őnakas*. 
tásnak ez a módja meglehetősen ritka, 

' mert nagy lélekerő kell ahhoz, hogy aa 
életunt mindaddig ebben a helyzetbea 
maradjon, amig a fulladás beáll. A 
rendőrorvosi megállapítás szerint ea 
a szemle előtt két óróvai, tehát dél-
után 4 óra tájban következhetett be. 

Bödő Gyula 57 éves volt, agglegény, 
aki nővérével, élt és már évek óta ve-
zette a hentesüzletet, amely unokaöcs-
cse, B ö d ő Szilveszter nevén volt Bö-
dót sokan ismerték a környéken, üz-
lete sokáig egyike volt a leglátogatot-
tabbaknak, az utóbbi időben azonban 
áruhiány miatt csaknem állandóan b« 
volt zárva. i 

Az öngyilkosság oka a családtagé® 
állítása szerint az volt, hogy Bödő a* 

. utóbbi időben a rossz üzletmenetel 
| miatt adósságokba keveredett éa ** 
! anyagi gondok keserítették el annyira, 
' hogy halálraszánta magát, Bucsuleve-
1 let nem hagyott hátra. 

Az öngyilkos hentesmester holttea-
tét az orvostani intézetbe szállították, 
valószínűleg fel fogják boncolni. 
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_ Kövér liba drágításáért négyhó-
napi fogház. Weingarten Mihály 31) 
éves békéscsabai baromfibevásárlól 
árdrágító visszaélés vétségéért 4 hó-
napi fogházra és 300 pengő pénzbün-
tetésre Ítélte a békéscsabai törvény-
szék, mert a kövér liba kilóját 2 é« 
félpengő maximális ár helyett 3 pen-
gő 20 fillérrel fizette. A fogházbünte-
tést a tábla most helybenhagyta, • 
pénzbüntetést azonban törölte. 

— Honvédest Felsővároson. A fel-
sővárosi Népkörben székelő társadal-
mi egyesületek és a Levente Egyesü-
let együttes rendezésében a hadbavo-
nult honvédek hozzátartozóinak meg-
segítésére a székházban november 8-án 
délután fél 6-kor honvédestet rendez. 

Egyévi börtön csalásért. Szántó 
Sándor 45 éves földeáki ügynök négy-
rendbeli csalással vádolva állott » 
szegedi törvénvszéken Molnár egyes-
bíró előtt, mert többektől különböző 
összegű előlegeket vett fel szállítandó 
árukra, amiket a megrendelők soha 
sem kaptak meg. A biró jogerősen 
egyévi börtönre ítélte. 
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EGYTÁLÉTEL 

Röhögnöm kell. mert a fan'ár ne 
Fiamra büntetést szabott, 
Asznngya, a második tálhói 
Nem ehetik i»irv falatot. 

Vasárnap 7 órától 14 őr i ig Alsóvá** 
son, Móravárosban (Bécsi-, Berlini-
kerut és Kálvária-tér, által haHaroR 
részen). 


