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H I R E K 
S z e g e d i u t m u f a t ó 

A Somogyi - könyvtárban ás na 
egyetemi könyvtárban vaeárnap és 
ünnepnap ki vételével könyvtárszol-
gálat 

A Városi Múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálafos gyógyszertárak: Apró 
Jenő Kossuth Lajos -sugárút 59, Nyi-
lassy A béri. Kiss Lajosné Római-
körut 23, Salgó Péter béri. Halász 
Klára Mátyás-tér 4, Temesváry Jó-
zsef Klauzál tér 9. 

Városi Színház: délután és este: 

D o n n a D i a n a . 
Mozik műsora: Belvárosi Mozi; 

T á b o r i s z i n h i z . Korzó Mozi: 
F é r f i b f i s é g , Széchenyi Mozi:. A 
nan hőse . 
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ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE" ESTE 

8-KOR, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR, 

—-©Oo—. 
— Megkezdődött a hadikölesönkőt-

vények átcserélése. A Pénzintézeti 
Központban a hadikölcsönvalorizációs 
törvény végrehajtási rendelet értel-
mében megkezdték az uj, valorizált 
kötvények kiszolgáltatását Elsősor-
ba n kiscimleteket cserélnek be és igen 
sok kis-hadikölcsönjegyző megkapta 
már az értesítést a becserélésről, amely 
gyors ütemben folyik. A 100.000 koro-
nát meghaladó kötvényjegyzők pedig 
érlesitést kaptak, hogy igazolják, váj-
jon a második zsidótörvény értelmében 
zsidónak tekintendők-e, mert erre a 
kategóriára külön rendelkezések irány-
adók. A tőzsdén különben december 
1-éíi megkezdték az uj címletek Jegy-
zését ><•••• " 

— Egyetemi magántanári képesítés. 
Budapestről jelentik: A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter dr. Bencsik 
Béla m. kir. honvéd repülő műszaki 
tisztviselőnek a m. kir. Horthy Mik-
lós-tudományegyetem bölcsészeti, 
nyelv- és történettudományi karán • A 
logika és a logika története* cimü 
•árgykörből egyetemi magántanárrá 
történt képesítését jóváhagyólag tudo-
másul vette és nevezettet ebben a mi-
nőségében megerősítette. 

— A Lorántffy Zsuzsanna Egyesü-
let karácsonyi vására. A Lorántffy 
Zsuzsanna Egyesület december 6-
ától 13-ig az egyház tanácstermében 
(Kálvin-tér, földszint, középső kapu) 
karácsonyi vásárt és kiállítást ren-
dez, melynek jövedelme a szegé-
nyek karácsonyi felsegélyezésót 
szolgálja. A kiállítás anyagát mű-
vészeti tárgyak, kerámiák, játékok, 
könyvek adják. A kiállítás rende-
zősége várja az érdeklődést, mert a 
vásáron olcsó pénzen nemcsak mű-
vészi igényeiket elégíthetik ki, de 
egyszersmind a szegényeken is se-
jthetnek. Ünnepélyes megnyitás 
december 6-án, vasárnap délelőtt fél 
12 órakor lesz. A vásáí nyitva na-
ponként délelőtt 10—l-ig ős délután 
4—7-ig. Belépődíj nincs. Csupán 
minden látogató egy 1 pengős tea-
jegyet köteles váltani, amely jegy 
ellenében bármely nap délután 5 
órától egy Csésze teát szolgálnak fel. 
A tehához cukrot mindenki vigyeu 
magával. 

— Utat épít Bnlgáriáhan a Todt-
szervezet. Szófiából jelenti a Stefarri-
iroda: A bolgár kormány szerződést 
kötött a Todt-szervezettel, amelynek 
értelmében , szervezet tagjai 1200 ki-
lométeres' aszfaltutat építenek Bulgá-
riában. 

— Felhívás a Katolikus Nővédő 
tagjaihoz. A Szegedi Katolikus Nővé-
dő Egyesület felkéri tagjait, hogy 
a Kormányzó ur névnapján 6-án, 
délelőtt 10 órakor a fogadalmi 
templomban tartandó ünnepélyes 
szentmisén minél nagyobb számban 
jelenjenek meg. Fenntartott helyek-
ről gondoskodás történik. 
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Kívánság Hangverseny 
cesemner 13-an, mielőtt. 

— A szegedi cserkészek ünnepe. A 
magyar cserkészmozgalom, legfőbb 
védnökének, a Kormányzó ítr név-
ünnepének előestéjén: december 
5-én inditja meg azt a nagyszabású 
megmozdulást, amellyel az ország 
belső frontjának megerősítését kí-
vánja szolgáink Az ünnepség mag-
ja Budapesten, a Hősök-terén fo-
lyik le, itt megjelenik Antal István 
nmezetvédelmi propagandaminisz-
ter és Fáy István államtitkár, mint 
az Országos Cserkésztanács elnöke. 
A főcserkész ismét rádióközvetitéa 
utján az országos összes Cserkészé- j 
nek parancsot ad ujabb kötelsségekl 
vállalására és egyben meggujtja a -
„szeretet tüzét". Ebbe kapcsolódnak 
bele a szegedi cserkészek is, akik a 
szegedi Országzászlónál gyülekez-
nek és ott a következő ünnepséget 
rendezik: 4 óra 45 perckor a szegedi 
kerületi cserkésztanács elnöke és 
parancsnoka együttesen fogadjak a 
jelentést, majd elvonulnak a cserké-
szek sorfala előtt. 2. A kerületi ta-
nácsa elnöke koszorút helyez az 
Országzászlóhoz. 3. A budapesti üu 
népség rádióközvetitésőnek és a fő-
cserkész parancsának meghallgatá-
sa hangszórók utján. 4. A „Szeretet 
tüzének" meggyújtása. 5. A kerületi 
Cserkészparancsnok felhívása. 6. 
Egy cserkészfiu válasza. 7. A Him-
nusz eléneklése. 8. A kivonult cser-
készcsapatok elindulnak a vállalt 
feladatok teljesítésére, amely a je-
len esetben az lesz, hogy árusítani 
kezdik a Magyar Kötelességteljesí-
tés Mozgalom u j jelvényét, amely-
nek jövedelme a főméltóságu asz-
szony segélymozgalmát szolgálja. 
Ezzel a megmozdulással a magyar 
Cserkészet 30 éves fennállását is 
kívánja ünnepelni, ezért reméljük, 
hogy városunk közönsége is felfi-
gyel cserkészeinkre és minél többen 
vonulnak majd ki erre a délutáni 
ünnepségre az Országzászlóhoz. 

Janik vendéglőben ma flekken 

és vareabéles. 

Száz pengő büntetés * kehes ló 
eladásáért Jankó Lajos tápéi cigány 
alkusz kehes lovat adott el egészsé-
ges gyanánt egy gazdának. Dr. Kozma 
Endre egyesbiró pénteken csalás vét-
ségéért 100 pengő pénzbüntetést sza-
bott ki jogerősen a kehes lóval mani-
puláló cigányra. 

— A Zsófia napközi otthon Mikulás-
ünnepe. Hangulaton éa nagyon Jól si-
került Mikulás-ünnepélyt rendezett 
a Katolikus Nővédő Egyesület szék-
házában és kebelében működő Zsó-
fia napközi otthon kis védencei ré-
szére pénteken délelőtt 10 órakor. A 
Napközi Otthont vezető óvónő, Ku-
linyi Jn l ia kedves kis versikéket és 
kis jeleneteket tanított a kis óvódás 
gyermekeknek, akik a Mikulás bácsi 
tiszteletére ügyesen elő is adták. A 
Mikulás bácsi megörvendeztette az 
apróságokat, tréfás feddések között 
szétosztot kis ajándékaival. Az ün-
nepségen dr. Csikós Nagy József-
né elnök, dr. Buócz Béláné elnökhe-
lyettes, Pintér Ferencné alelnök és 
az egyesület számos tagja volt je-
len. hogy a megjelent szülőkkel 
együtt gyönyörködjenek a kicsi-
nyekben. 

Ha szombaton 

Raffay-stteremben 
disznótoros vacsora 

— Kukoricás kenyér Hódniezővá-! 
sárhelyen. Hódmezővásárhelyről je-, 
lentik: A vásárhelyi közellátási hiva-. 
tal elrendelte, hogy december 5-től 
kezdve csak tengerivel kevert kenye- j 
ret szabad előállítani és kiszolgáltat-j 
ni. December havára a kenyérsütéshez! 
30 százalékban kukoricalisztet utal ki 
Vásárhely számára a közellátásügyi 
miniszter. A városi hirdetmény rész-
letes tájékoztatást nyújt a sütők szá-
mára, valamint tájékoztatja a közön-
séget és a kereskedőket arról, hogy i 
decembertől kezdve hogyan váltsák be, 
illetve számolják el a kenyérjegyszel-
vén veket 

T á p a i H u t a i művész 

k i á l R i t á s a 
a városi muzeumban. N y i t v a : 

d. e. 10—l-ig és d. u. 4—7-ig. 

Kereskedelmi 
v á l l a l a t 
keres azonnali belépésre fiatal, 
őskeresztény 

tíszlviselőt(nőt) 
némi gyakorlattal, Írásbeli kér-
vénnyel jelentkezzen december 
5-én "fél 12 órakor. Pulcz Iá- ( 

borook utca 16a. 

Lopási ügyek a törvényszék 

előtt Vitéz Hárs László egyesbiró 
pénteken két lopási ügyben hozott 
jogerős marasztaló Ítéletet. Tóth Hona 
19 éves tápéi leány Cságos István sze-
gedi tisztviselőhöz szegődött el szol-
gálni, a Kossuth Lajos-sugárut 8. 
szám alá. Pár napi ott tartózkodás 
után, amikor már kiismerte magát a 
lakásban és tudta, hogy mit hol keli 
keresnie, kileste azt az alkalmat, ami-
kor a házbeliek közül senki seni tar- j 
tózkodott otthon és összeszedve a neki 
tetsző ruhanemüeket, továbbállt. Az 
egyesbiró envbitő körülménynek vette 
a vádlott fiatal korát, büntetlen éle-
tét és töredelmes beismerését, vétség-
ben mondotta ki bűnösnek és egyheti 
fogházra itélte. — Márta Sándor 29 
éves dorozsmai földműves ez év julin-
uában az egyik tanyáról ellopott egy 
létrát és egy öngyújtót. Októberben 
ugyanarról a tanyáról kerékpárgumit 
és zsákot lopott el. A biróság 50 pen-
gő pénzbüntetésre itélte. — Dr. Koz-
ma Endre egyesbiró Majsai Mihály 32 
éves szegedi motorkezelőt ugyancsak 
lopás vádja miatt vonta felelősségre, 
mert a vádirat szerint Szekeres Fe-
renc szegedi lakos kerékpárját a köz-
ellátási hivatal udvaráról ellopta. A 
pénteki tárgyaláson a vád nem nvert 
beigazolást, a vádiott is tagadta, hogv 
a lopáshoz köze lett volna, ezért a bi-
róság bizonyitáskiegészitést rendelt el 
a lopási ügyben. Az ügyész indítvá-
nyára Majsai Mihály ügye jogerős el-
dőltéig továbbra is. letartóztatásban 
marad. 

Megszűnik 
a vasúti személyforga-
lom Horvátországban 
7Agráb, december 4. Hivatalosa* 

közlik, hogy december 7-ének éjje-
lén egészen 1943 január 6-áig a* 
összes horvát vasutakon bessünter 
tik « személyforgalmat. 
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Lefejezett egy vasutast 
a tolató szerelvény 

(A Délmagyarország munkatársától) 
Péntekre virradóra halálos szerencsét-
lenség történt a szegedi vasútállomá-
son. N y á r i József 42 éves vasúti fé-
kezőnek fél 5 órakor ért véget a szol. 
gálata. A sötét és ködös éjszakában 
keresztülvágott a vasúti pályatesten, 
hogy hamarabb érjen haza. A moz-
donyfüttyről tudta, hogy most kell be-
futnia az óbecsei vonatnak. Sietve át-
bujt egy hosszú álló szerelvény egyik 
kocsija alatt, majd átugrott a követ-
kező sínpáron", amelyen már közel© 
dett az óbecsei vonat. Siettében és » 
nagy sötétségben nem vette észre, hogv 
a. következő sínpáron egy 12 kocsiból 
álló szerelvényt tolatnak. Szerencsét-
lenségére éppen akkor lépett a sinre, 
amikor az egyik teherkocsi odaért As 
utolsó pillanatban észrevette a végze-
tes lépést, vissza akart ugrani, de már 
késő volt: a kocsi ütközőtárcsája fel-
lökte és a következő pillanatban a ke-
rekek a sinek közé zuhant embert a 
szó teljes érteiméhen lefejezték és le-
metszették a jobb lábát is. A szeren-
csétlenül járt vasutast holtan húzták 
ki a kerekek közül. 

A megtartott helyszíni vizsgálat 
megállapította, hogy a szerencsétlen-
ségért senkit sem terhel felelősség, 
mert a borzalmas véget, ért vasutas 
saját vigyázatlanságából került a ke-
rekek alá. Nyári József Szegeden, * 
Szivárvány-utca 27. szám alatt lakott-
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_ Megszűnt a Figaro. Víriiyből je-

lentik: Újból kevesebb lett egy is-

mert francia világlappal. Csütörtökön 

közölték, hogy a Le Figaro cimü lap, 

amely naponkinti megjelenés helyett 

utóbb már hetenként kétszer jelent 

meg,' most végleg beszüntette megjele-

nését. 

— Kodály Zoltánt ünnepli a •Tü-
kör* decemberi száma, kiemelve « 
nagymester korszakalkotó munkássá-
gának népi, magyar és európai jelen-
tőségét. Különös érdekessége a szám-
nak Peitler Gyula cikke a Felvidék, 
a mai Szlovákia természeti érdekessé-
geiről. Brelich Mario humoreszkje ai 
óra visszaigazitás furcsaságain tré-
fálkozik, Bóka László költői prózá-
ban ünnepli a holdvilágot. Weöres 
Sándor és Szőke Sándor versei, Szili 
Leontin és Nagy Méda novellái, Mar-
ton Rudolf rajzai s Dulovits Jenő mes-
teri fényképei adják meg a számnak 
azt a szinvonalat, amely Révay Jó-
zsef szerkesztésében és a Franklin-
Társulat kiadásában megjelenő •Tü-
kör* cimü folyóiratot méltán megil-
leti. 

Qz Izraelita Hitközség 
Hadviseltek Bizottsága 
felkéri tagjait, hosv a f. évi de-
cember hó 6 án az uj zsinagógá-
ban délelőtt 10 órakor a Kormány-
zó Ur őfőméltósága névnapja al-
kalmából tartandó ünnepi isten-
tiszteleten^ lehetőleg teljes szám-
ban megjelenni szíveskedjenek. 
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