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fcsom, a kukorica, vagy bogy a Icg-
nclkülözhetetlenebbct említsük: a 
burgonyaJ Ma tpár el sem lehet 
képzeloi ar. emberj életet nélkülük 
•éppúgy, mint ahogy férfiaink tul-
tiyonaórésze nem tud meglenni a — 
idohány nélküL 

A szója babjában ennek a mos! 
'folyó bábomnak a. folyamán olyan 
elsőrendű élclmicikk hódit teret 
Európában, amely tápértékre nézve 
valamennyi ismert haszonnö-
vényünket felülmúlja, sőt azok tu-
lajdonságait fokozott mértékben 
egyesíti magában. De nemcsak' a 
növényi, bstjero aft állati terméke-
ket. is helyettesíti, A nemesített 
.szójaliszt 42—48 százalék 'fehérjét 
-(kazeint) 22-23 százalék állati zsir-
tral egyenlőért ék ü zsíranyagot, 21— 
25 s'-ázalék szénhidrátot és 3 szúza-
ftalék lecitint (kolional keveredett 
r-sirsavas foszforsavat) tartalmaz. 
L\ szója vcgyelmezé-e gyakorlatilag 
azt jelenti, hogy egy kiló szójaliszt 
'fehérjetartalomra egyenértékű két 
rs egynegyed kiló szinhussal, tizen-
két, liter tejjel, hatvannyolc tyúk-
tojással, Öt kilő kakaóval, huszon-
hét kilé burgonyával. Kalériaérték 
fcekintetébeu a szójaliszt kilója-M-
fom és félkiló szinhussal vetekszik. 

Ez a kis összehasonlítás nyilván-
valóvá teszi, bogy a szója a ma leg-
telterjedtebb népélelmezési cikknél. 
V burgonyánál sokkalta értékesebb 
fc's jelentősebb. Kísérletezni sem kell 
fna már, mert egész sor jólbevált 
konybarecept áll az érdeklődők rcn-
Helkezésére. Nemrégiben Budapes-
ten külön konyhakiállitás köreté-
ben mutatták be a közönségnek a 
fezója sokoldalú felhasználhatósá-
gát. ITa a lisztbe tizenöt-busz szá-
g.alék szójalisztet keverünk, ez tö-
í-életesen. pótolja a drága és ma-
napság szinte hozzáférhetetlen to-
jást Ilyen arányul keveréssel min-
íloti tésztát, de még a kenyeret és 
fcukrászsütemenyt is izesebbó ós 
sokszorosan nagyobb tápérték üvé 
(leszi. De nemcsak tészlafóleségekot, 
Ihencm a húsételeket is helyeltesiti 
te elkészítése is egészen egyszerű. 

Bizonyosra vehető, bogy számos 
ulöuyci a szóját a magyar fogyasz-
itókbal is rövidesen megkedvelteti 
•és ezáltal nemcsak a magánháztar-
tások vezetése válik olcsóbbá, de 
•általa a tömegéi el mezós problémája 
is teljes sikerrel megoldható. A szé-
ped! közönségnek a polgármesteri 
intézkedés következtében rövidesen 
alkalmuk lesz ítéletet mondani a 
fsójáról, mert a helybeli pékek és 
cukrászok' máris nagy érdeklődést 
mutatnak »« újfajta „liszt" i ránt 
aV szója tehát rövidesen bevonul 
Szegedre és hihetőleg nemsokára 
éppolyan népszerű és keresett táp-
lálék"'lesz, mint ma a burgonya. 
(Még Mak jegy sem kell hozzál 

k. b. 

Olvassa a 

O é l m a g y a r o r s z á g o t , 

hi rdessen a 

f O é l m a g y a r o r s z á a b a i i 1 

mmmmmi 

S z e g e d i u t m u t a t ó 

A Somogyi - könyvtárban és 
egyetemi könyvtárban vasárnap 

az 
és 

könyvtárszol-

Megfojtotta ivóiársái, 
meri zsidónak nézte 

TlzenUéiévt fegyházra ítélték a g j i l k o i i 

ünnepnap kivételével 
gálát 

A város] múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárok: Bar-
esay Karoly Ti»za Lajos-köret 32, 
Bnlcsu Barna Kálvária-tér 7. dr. 
T/öbl Imre Gróf Klehelsberg-tér 4, 
Moldován Lajos Újszeged, Vedres-
n. 1., tíelmeczi Béla Somogyitelep IX. 
utea 4*9. 
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— Január 30-án lesz a tőrvényható-
sági bizottság közgyűlése, Dr. Tukats 
Sándor főispán a törvényhatósági bi-
zottság januári közgyűlését január 
30-ra, szombat délelőtt 10 órára hívta 
össze. A közgyűlés időpontjának dél-
előtti meghatározását a decemberben 
Szegeden első izben tartott délelőtti 
közgyűlés kedvező tapasztalatai tették 
indokolttá. A közgyűlést megelőző kis-
gyülést január 28-án, csütörtökön dél-
után tartják meg. 

— Julianna holland hercegnőnek 
leánya született. Ottawából jelentik: 
Julianna holland hercegnő, aki tudva-
levőleg hosszú ideje Kanadában él, 
leánygyermeknek adott életet. 

— Hódmezővásárhelyen megjelölik 
a tnilleniumi fákat Hódmezővásár-
helyről jelentik: A vásárhelyi város-
háza előtti parkban két terebélyes fa 
áll. Mikor a főteret pár évvel ezelőtt 
rendezték és sok fát kivágásra Ítél-
tek, a magisztrátus ennek a két fá-
nak megkegyelmezett. Nemcsak azért, 
mert ez a két gyönyörű fa kivált a 
többi közű), hanem azért, mert ehhez 
a két fához emlékek fűződnek. Az ez-
redéves ünnepély alkalmával ültette el 
ezeket a város, illetve dr. Baksa La-
jos polgármester. Akkor kimondotta a 
törvényhatóság, hogy ezeket a iákat 
meg fogja jelölni. Eddig erre nem ke-
rült sor, de most a polgármester ren-
deletére elvégzik a megjelölést, ne-
hogy feledésbe menjen a dolog, araint 
az Erzsébet királyné fáival történt, 
amelyeket kivágtak a tér rendezése al-
kalmával. 

— Szombaton ölést tart a szinögyi 
bizottság. A szinügyi bizottságot szom-
bat déli '12 órára ülésre hívtuk össze. 
A bizottság az ülésen a szinház aktuá-
lis kérdéseit kivánja megvitatni. 

— Meghalt a battonyai közjegyző. 
Dr. Svastits Benő battonyai közjegyző 
a szegedi belgyógyászati klinikán meg-
halt. A hetvenedik életévét is megha-
ladt közjegyző széles körbeu ismert 
alakja volt Csanádmegye közéletetlek. 
Tagja volt a közigazgatási bizottság-
nak és a törvényhatósági kisgyülésnek 
is s a gyűléseket és ütéseket szorgal-
masan látogatta még akkor is, amikor 
előrehaladott kora s súlyosabb beteg-
sége miatt ez számára nagy aldozatol 
jelentett. Temetése szerdán délután 
orakor volt Battonyán. Svastits Benőt 
a battonyai romai katolikus templom 
sírboltjában helyezték örök nyugalom 
ra. A temetésen a törvényhatóságot dr. 
Fejér Miklós főispán és Ferenczy Bé-
la alispán képviselték s koszorút is 
helyeztek sírjára. 

— A TISZA YIZALLÁSA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je 
leütése szerint a Tisza vízállása 
január 20-án reggel.7 órakor — tSö 
cm, a levegő hőmérséklete —4 tok 
Celzius volt. 
__ Janik-vendéglőben ma fieüktto 
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Szabadka, január 20. A szabadkai 
törvényszék nagy érdeklődéssel 
tárgyalt egy nem miudenuapi hát-
terű bűnügyet. 

Még december elején Horváth 
István kereskedelmi utazó ©ste ta-
lálkozott egy kissó berúgott társa-
sággal, amely magával invitálta. 
Horváth' velük' ment Sinkovies 
András cipész házába. Ott elfo-
gyasztottak néhány liter bort, majd 
elhatározták, hogy felkeresik azo-
kat a kocsmákat, ahol női énekesek 
vannak. Útközben a társaság tag-

jai összeszólalkoztak és Sintovín* 
András a veszekedés hevében meg-
fojtotta Horváth Istvánt. Sinko-
vics önként jelentkezett a rendőr-
ségen, ahol azzal védekezett, bogy 
zsidónak nézte, Horváthot és ezért 
ölte meg. 

A szerdán megtartott főtárgyaló* 
son Sínkovics kijelentette, bogy nem 
emlékezik arra, hogy megfojtotta 
Horváthot A bíróság a tanuk egész 
sorát hallgatta ki, majd SinkoviUr 
Andrást nem jogerősen tizenhété 
fegyházzal sújtotta. 

200.000 pár bakancsot oszlottak hl 
a mezőgazdasági munkások kőzött 
Budapest, január 20. A kormány 

a közellátási feladatok során foko-
zott gonddal ügyel arra, hogy a 
fontos termelőmunkát végző nép-
rétegek ruházatáról és lábbeliellá-
tásáról az adott lehetőségekhez ké-
pest gondoskodjék, A közellátási 
hivatal már az ősszel megszervezte 
e feladat egyik ágazatképpen a 
mezőgazdasági cselédek ruha- és 
bakancsakciöját. Az eddigi beérke-
zett jelentések alapján megálla-
pítható, bogy a mezőgazdasági cse-
lédek bakariésellátása nagyjából 
végelért. Ar. akció megindulásakor 
az egyes törvényhatóságok bejelen-
tették számszerű igényüket a láb-
beliekre. A bakancsakció lebonyo-
lítása során sikerült a törvényható-
ságoknak nemcsak az alapigényeit 
kielégíteni, hanem az időközben be-
érkezett pótigénylcseket is teljes 

mértékben elfogadni s azok fedeze-
tét kiutalni. Eddig kerekszámban 
200.000 pár. bakancsot utált ki a 
közellátási hivatal a különböző tőr-
vény hal óságoknak. 

A kiosztásra kerülő bakancsok 
kivétel nélkül bőrtalpuak, minősé-
gileg teljeseD kifogástalanok, mert 
azokat átvétel előtt külön erre a 
célra kirendelt szakértőbizottságok 
gondos vizsgálatnak vetették alá. A 
bakancsok ára páronkint 32—31 
pengő között mozog. A bakancs® 
szétosztással párhuzamosan folyik 
a mezőgazdasági cselédeknek a leg-

I fontosabb ruházati cikkel való ellá-
tása, amelynek során olcsó áron 
megbízható minőségű, tartós ruha-
nemüeket kapnak. A kormány min-
dent elkövet, hogy a mezőgazdasági 

! munkásság termelőerejét coségb^n 
, megtartsa. (MTI) 

_ Egyévi börtönt kapott a rovott-
multu korckpárgumitolvaj. A szegedi 
törvényszék Ungváry-tanácsa szerdán 
tárgyalta Bán Sándor 19 éves szegedi 
napszámos lopási ügyét. A fiatalem-
berről kiderült, hogy tiltott szerencse-
játékért már hat hónapig iilt börtön-
ben. Az volt a vad ellene, hogy a mult 
év szeptemberében a Mars-téren fel-
törte Nasitz Lajos cirkuszi mutatvá-
nyos kocsiját és egy pár kerékpárgu-
mit, valamint ruhaneműt lopott. Bán, 
Sándor a tárgyaláson beismerte bűnös-
ségét és bevallotta, hogy a lopott hol-
mikat Tandari József 27 éves sütőse-
gfdnek adta át értékesítés céljából. A 
bíróság Bán Sándort lopás bűntetté-
ben mondotta ki bűnösnek és egyévi 
börtönre Ítélte, Tandari orgazdaság 
vétségéért 4 havi fogházat kapott. 
Mindkét elitélt fellebbezett 'az itelet 
ellen, igy az nem jogerős. 

_ Elitéit árdrágító. Dr. Ujváry Ist-
ván uzsorabiró szerdán tárgyalta öz 
vegv Víg Péterné 52 éves kistelek' 
földmű vesasszony árdrágítást ügyét 
özvegv Vigné tejfelt adott el 240 pen-
gős hatósági ár helyett liferenkint 4 
pengőért. A bíróság vétségben mondót, 
ta ki bűnösnek és egyhónapi fogházra 
Ítélte. A vádlott az Ítéletben megnyu-
godott. 

_ tízeged sz. kir. város árverési 
csarnoka 1943 január 20 és 21 napokon 
árverést tart. melv alkalommal az 
összes szegedi zálogházaknál 1912 
november hó végéig lejárt tételek ke 
rtflnek sorra és pedig 20-án délulán 
fél 4-kor ékszerek. 21-én ingóságok 
Ez alkalmommal magán megbízásból 
egy hagyatékot árverezünk. Az. árve 
résre kerülő nngvobh mennviségü fe-
hérnemüek. bútorok és egyéb holmik 
előzőleg naponként fél 4-től 6-ig a 
csarnokban díjtalanul megtekinthetők 

t Egyéb magármogbrzásokat 21,-éa délig 
fogadunk el. Igazgatóság, 

A mentők hírei. Kedden este 1 
órakor Kiskundorozsmára hívták ki » 
mentüket. Bácz Imre 30 éves napszá-
mos a sikos országúton elesett és lá-
bát törte. A mentők a sebészeti klini-
kára szállították. _ Szerdán reggel féí 
0-kor özvegy Miklós Antalné t>8 éves 
főjegyző özvegye a Kápolna-utca 9-
számú ház előtt megcsúszott és boka* 
törést szenvedett A sebészeti klinika* 
vették ápolás alá. 

Pipált az ágyban — összeégett 
Stcin Jakab 87 éves Cserzy Mihá!y-ut-
ca 37 szám alatti lakos az ágyban pi-
pázott. Közben elnyomta az alom, » 
pipából kihullott tűztől meggyulladl 
az ágynemű és mire a házheliek észre-
vették a balesetet, az öregember már 
súlyos égési sebeket szenvedett. A ki-
hívott mentők Stcin Jakabot a bőr-
gyógyászati klinikára szállították, 
ahol "ápolás aiá vették. Állapota élet-
veszélyes. 

— Értesitéa. A Szakszervezeti Bi-
zottság közli, hogy folyó hó 22-én, 
pénteken este fél 7 órakor a Munkás-
otthonban (Hétvczér-u. 9.) Kállay 
Gyula Budapest, a Népszava munka-
társa >A magyar osztálytársadalom 
kialakulásai cimen tudományos elő-
adást tart. Belépődíj nincs. 

— Ar, építőiparosuk adataikat ja-
nuár 22-ig saját érdekükben adják be 
az ipartestületnél, mert az anyagok 
kiutalása ennek alapján történik. 433 

— Meghalt a lngköves öngyilkos. 
Még januát 2-án történt, hogy a Hő-
sök-kapuja előtt Szalió Ferencné ön-
gyilkossági szándékból lugkövet ivott* 
A mentők súlyos belső sérülésekkel s 
belgyógyászati klinikára szállították 
az öngyilkos asszonyt és ápolás alá 
vették/azonban nem sikerült megmen-
teni az életnek. Szerdán délelőtt a kli-
nika igazgatósága telefonon jelentette 
a rendőrségnek, bogy Szabó Ferencné 
belebalt sérüléseibe. 


