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H I R E K 
'Sz®g«dl utmutató 

A Somogyi-köDyvtárban és a* 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálát. 

A váro»» múzeum egéss évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bnr-
csay Károly Tisza Lajos-körut 32. 
Rnlcsn Barna Kálrária-tér 7, dr. 
L«bl Imre Gróf Klebelsherg-tér 4. 
Moldorán LAJOS Újszeged. Vecjres-
n. Felmerni Béla Somogyitelep IX. 
útra 189. 

Városi Srinház: S e i b i U . t 
K mozik műsora: Belvárosi Mozi; 

T á b o r i m u z s i k a s z ó és Jőj-
§ ön e l s e j é n . Korzó Mozi: flyí-
v a a á g, Széchenyi Mozi: S z ép 
C s i l l a g . 
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BLSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTE 

A KOK jTÉGE REGGEL 8 OKAKOR. 
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" A Ganz tárgyalásai Hódmező-
vásárhelyen beszerzési központ léte-
mtónére. Hódmezővásárhelyről jelen-
ítik: Megírta a Délmagyarország, hogy 
» budapesti Ganz-gyár, amely a ma-
gyar munkások ezreit foglalkoztatja, 
Hódmezővásárhelyen beszerzési köz-
jpontoi szándékozik létesíteni. Ebben 
az ügyben nagyjelentőségű tárgyalá-
sok Ip'ytoU most 1c. Az üzem két fő-
'tisztviselője: Jilck Gyula és Pieke 
Géza Ijódmezővásárhelyre érkezett 
Előbb dr. Simkó Elemér főispánnál 
(tisztelegtek és ő előtte tárták fel eí-
'gondcjlásaikat, amelyek szerintük a 
Táros közgazdasági életére a jövőt 
illetőleg kedvező hatásai lesznek. A 
közellátás elől mit sem kívánnak el-
vonni, hanem a termelés fokozására 
törekszenek azoknak a kedvezéseknek 
révén, amelyeket a gazdatáxsadalom-
naV nyújtanak ugy a zöldség- és gyü-
mölcstermelés, iniDt a baromfi- ós 
se.rtéshizlalás terén. A megbeszélése-
ket dr. Simkó főispán, miut közellá-
tSsi kormánybiztos ugy nyilatkozott, 
hogy a nagy hadiüzeni törekvéseit a 
törvényes keretek között a kgmesz-
<i:r hhrnenőleg támogatja. A továbbiak 
folyamán Endrey Bein polgármester-
ijei folytattak tanácskozásokat. Eze-
ken már dr. vitéz Juhász Mihály, a 
közellátási hivatal vezetője, dr. Os-

MAGYAR K O S O K — Halálozás. Özv. ZomborI Rónay 
jJenőné, a Torontál Vármegye Vörös-

Minden helyzetben megnyilvánu-1 kereszt Egyesület volt elnöknője, a 
ló rendíthetetlen nyugalmával és I hadiszalaggal ékített L osztályú Vö-
vakmerő bátorságával tüntette ki * röskereszt rendjel tulajdonosa, 84. 

Áz HLSz elnSlcének 
határozatai 

Budapest, január 22. Az MLSz ©r-
O j - í - ' d -

magát a Don-menti harcok során életévében, hosszas szenvedés után'szágos elnöke január 21-én tartott Zsigmond Béla hadapródőrmester, Kiszomboron csendesen elhunyt, hol 
egyik utász-zászlóaljunk szakaszpa- január 22-én délelőtt 10 órakor lie-
rancsnoka. 1942 szeptember 8-én lyezték tetemeit a családi sírboltba. 
Urywnál mint rohumoszlagparancs- Gyermekein kívül 'kiterjedt rokon«á-
nok olyan lendülettel'vezelto osz1a-|ga: a zombori Rónay, viszáki Ba-
gát, hogy az első rohammal áttör-. tvánszkv, varadai báró Baich, cbecz-
te az ellenség védőövezetének íeg- ki Blaskovich, kadari báró Duka csa-

ládok gyászolják. Az elhunyt kivánsá-első vonalait és heves közelharcban 
futamitotta meg a szovjet csapato-
kat. Másnap, a terep megtisztítása 
közben — bár az ellenség tüz alatt 
tartotta a területet — 550 darab el-
lenséges aknát szedett fel. Szeptem-
ber 11-én éjjel ismét saját küzdő-
éleink eló ment néhány emberéve), 
ott 250 darab aknát szedett fel s 
táraadó kötelékeink számára lehe-
tővé tette, bogy azok aknamenles 
sávban indulhassanak támadásra. 
Ezek előnyomulását azonban to-
vábbra is jelentősen megkönnyítette, 
mert mikor Urywtól keletre erős 
ellenállás mutatkozol, azt nehéz-
puskájával és gépfegyverével szét-
ugrasztotta. Szeptember 14-én is-
mét 75 darab szovjet aknát szedett 
fel, majd ugyanazokkal az akDákkal 
a szovjet ellentámadás előtt zárta 
le a terepet. 
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— Elbeszélés-pályázat. A Biztosító 
Intézetek Országos Szövetségének el-
nöksége jutalompályázatot hirdet nép-
szerűen megírt színes elbeszélésekre, 
amelyek meséjükkel és stílusukkal ki-
válóan alkalmasak arra, hogy meg-
győzzék az olvasót a biztosítás meg-
kötésének szükségességéről. A BIOSz 
etnösége által a propagandában jól 
felhasználhatónak talált elbeszélések 
tárgykör szerint a • következő össze-

gára a család gyászjelentést nem 
adott ki. 438 

Sulyos csapás -érte Stein Sándort, 
a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 
igazgatóját. Édesapja, Stein Jakab, 
hoszas szenvedés után csütörtökön 85 
éves korában elhunyt. A széles kö-
rökben ismert öregur halála nagy 
részvétet keltett a barátok és ismerő-
sök körében. Temetése vasárnap dél-
előtt 10 órakor lesz a cinteremből. 

Alsóközpont a Vöröskeresztért. 
Alsóközponton legújabban a követke-
ző adományok folytak be a Vöröske-
reszt javára: Radnóti Erzsébet 50 
vegyes, dr.' Battancs Lajos 10 P, Bús 
Julianna 1 P, dr. Székács István 5 P, 
'2 vegyes, Pető Ti Istvánné 200 cigaret-
ta, lő vegyes, Sc.huller Etelka 300 ci-
garetta, Kardos Lajos 10 P, Rokonai 
Béla 10 P, dr. Imre Mihály 7 vegyes, 
Licbteuekert Antal 4 P, Munkó Jeuő-
né 2 P, Barsi József 200 cigaretta, 
Szabó János 3 P, Barna Jenő 5 ve-
gyes, Rózsa Illés 100 cigaretta, Szabó 
I). Mihály 40 cigaretta, Hajdú Vince 
3 P, Tézsla Ferenc t P, Szabó G.Szil-
veszterné 2 P, Szabó G'. Ferencné 100 

ülésén a következő íootosabb hatá-
rozatokat hozta: 

A német labdarugó szakhivatal 
kérésére az MLSz felajánlotta május 
16-ra a Svájcban sorrakerülő Magyar-
ország—Sváic válogatott mérkőzés 
napjára a Magyarország B. válogatott 
csapatát jiémetoVszági vendégszerep-
lésre. 

Az országos szakfelügyelő széles-
körű tervezetet terjesztett az elnökség 
elé az Edzők Testülete működésének 
és az ifjúsági nevelő munkának széle-
sebb alapokra való helyezése tárgyá-
ban. Az előterjesztést az elnökség ma-
gáévá tette. Az országos elnök a vil-
lámigezolást és a hivatásos játékosok 
szerződtetésének máreius 15-től az 
idény befejezéséig felfüggesztette. Az 
országos elnökség január 81-én orszá-
gos tanácsülést tart. amelvnek napi-
rendjén többek között az 1918—41. baf-
noki érre vonatkozólag a NR T, Tf. 
és III. osztályokból a kiesés és a be-
jutás kérdése is szerepel. Ezen a ta-
nácsülésen adják át ünnepélyes kére-
tek között az ifjúság országos veze-
tője által kitüntetett válogatott játé-
kosoknak a kitüntetést. (MTI) 

—oOo-

Jogerős ítélet a Brammer-ügy-
ben. Budapestről jelentik: Többnapo« 
tárgyalás után pénteken délelőtt hir-
detett Ítéletet a királyi Ítélőtábla dr. 
Tokay Gyula kúriai biró Brammcr Pá) 

István 
P, Kolonics 
1.30 P, Berényi Benjámin 3 P, 

.ouimiiiui tudvalevőleg 
napi börtönre, 20.000 pengő pénzbün-

lanács József t u ,és re ítélték és kötelezték 100.000 

gekkel jutalmaztatnak: 100 pengővel a l i o s z k i J ó z s e í o P j K a t ( ) n a Szilvesz-
tőke-életbiztositással, a kiházasitási t e r p j , ^ György 1 P, francia 
biztosítással, a katonai szolgálali 
költségek, vagy a főiskolai tanulmá-
nyi költségek biztosításával, végül a 
halálesett biztositássa! foglalkozó el-
beszélések; 75 pengővel a mezőgazda-
sági és egyéb szavatossági, valamint 
a balesetbiztosítás tárgykörével; 50 
pengővel az épületek, berendezési tár-
gyak, mezőgazdasági élö- és holtfel-
szerelés, valamint a termények tűzbiz-
tosítása, vagy jégbiztosítás, vagy a 
betöréses lopásbiztositás, vagy a te-
nyészállatbiztositás tárgykörével fog-
lalkozó elbeszélések. A felsorolt tárgy-
köröket külön-külön feldolgozó el-
beszélések terjedelme körülbelül 500 
szó, de legkevesebb 308 szó lehet. Egy 
pályázó több elbeszélést is beküldhet 
március 3l-ig ajánlott levelben, az iró 

1* át*I». Gábor és dr. Losonczy Endre nevének és pontos lakcimének feltün-
éanacsnokok is resztvettek. Délután 
a Gazdasági Egyesület helyiségében 
Karácsonyi Sándor alelnökkel tár-
gyaltak, mert a hizlalási akciót a 
Gazdasági Egyesület adminisztráció-
ján keresztül szeretnék lebonyolítani. 
lUgy tudjuk: minden tényező kedve-
zően fogadta a tervel, Eodrey Béla 
polgármester csak azt kötötte kl, 
hogy a lekötendő sertéseket a vásár-
helyi végóhidon vágják le, a Gazda-
sági Egyesület pedig szívesen vállal-
ja a ráeső munkát. 

— Mi ujsóg * budapesti élelmiszer 
uiff.rrásártelepen? A Magyar Vidéki 
Najtótudósitó fővárosi jeleotése sze-

: riut Január lő-től 21-ig a baromripia-
oou, továbbá a tojija-, tejtermék-, bur-
vgouya- és vöröshagymapiacon tovább-

i r a is a hatóságilag megállapított leg-
magasabb árak vojtak érvényben. A 
wildségtelék piacán a fejeskáposzta és 
sárgarépa ára 6. a kelkáposzta ára 4. 
ü karaláb ára 10, a pai'aj ára 50, a 
petrezselyem ára 8, a sültlök ára pe-
dig 15 fiilérrel emelkedett kilónkint. A 
gyümölcsfélék piacán a közőuséges 
oima ára 20. a sárgubélü narancs ára 
vSO, a külföldi geszteifye ára pedig 70 
fillérrel emelkedett kiiónkint. 

— Fővárosban jól bevezetett válla-
ltomhoz tokfe társai keresek. Pénz 
jtúztosilva. >Nemzetközi Szállítót je-
ligére a kiadóba. 438 k 

tetésével a BIOSz elnökének címére 
(Budapest V., Deák Ferenc-utca lő— 
18.). A pályázók a határidő lepurtátó! 
szárnitott oü napon belül megkapják " 
döntést: a jutalomdijat, vagy a visz-
szaküldött kéziratot. A jutalmazott el-
beszélések a BlOSz tulajdonába men-
nek át. 

_ Janik vendéclőben ma Rekken 
és vargabéles. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőr9és; révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
január 22-cn reggel 7 órakor — 187 
em, a levegő hőmérséklete —4 fok 
Cel/.ius volt. 

Vince 1 P, Horváth Sándor 2 P, Var-
ga Sánd(V 2 P, Szekeres Mátvús 1 
P, Börcsök Péter 1 P, Bite János I P, 

pengő vagyoni elégtétel megfizetésére. 
A királyi ítélőtábla a törvényszék íté-
letének a büntetés kiszabására vonat-
kozó részét megváltoztatta és Bram-
mer Pált egyévi és 10 hónapi börtön, 
re, továbbá 10.000 pengő pénzbünte-

Szücs Ignác 1 P, Kispál Mihály 2 1', t ó s r e i t é H e c l j egyuttal kötelezte 50.000 
Szekeres István 1 P. Krisztin Illés 1 p e n g ( ; v a g y o n l efégtctel megfizetésére. 
I', Papp György 1 1', Borsos József A z 0|szenvr(|(Mt vizsgálati fogságból a 
1 P, Hajdú Balázs 1 P, Tanács Ist- f á b ] a é v e t é s h a l h(sl)apot kitöl-
ván 5 P, Papp Ignác 3 P^Borbás Ja- ( Ö U n e k v€tt_ A z m e [ jogerős. 
nos 1 P. Szabó G. Lajos 60 fillér, Ito- ° 
zsi Mihály 1 P, Fődi Antal 1 P, Krisz- ' — Kigyulladt egy faskamra. Pénte-
tin András 1 P, Báiint István 1 P, k e n hajnali negyed 5 órakor telefonon 
Posta Miklós 2 P, özv. Jakus Mi- jelentették a tűzoltóság központi ugve-
hályné 1 P, Vetrö János 1 P, Kéri létének, hogy a Galamb-utcában tuz 
Antal 1 I', Makra István 1 P, Kornó- támadt. A tűzoltóság azonnal kivo-
csin Illés I P, Popán Antal 1 P, Laj-
kó Márton 1 1', Szabó D. István 1 P, 
Popán István 1 imakönyv, Csorva-
Atokh. Kalot 14.50 P. 

nult a helyszínre, ahol ekkor már lán-
gokban állott özvegy Tóth Gyeláné-
nak a Gal3inb-utca 15. számú ház nd-
varán levő fáskamrája. A tűzoltók rö-

I^y fogyasztó napi négy zsemlyét v>d idő alatt eloltották a tüzet. A kár 
kaphat Budapesten. Budapestről jelen-
tik: A székesfőváros közélelmezési 
ügyosztályának tudomására jutott, 
hogv a közönségnek zsemlyével ki-
szolgálása nehézségekbe ütközik, ez-
zel szemben a vendéglátó iparban, stb. 
zsemlye korlátlanul kapható. Ennek 
az állapotnak a megszüntetése érdeké-
ben az ügyosztály elrendelte, hogy 
egv vevő részére, legyen az akár fo-
gyasztó, akár nagyobb vállalat, na-
ponta csak négy zsemlye szolgáltat-
ható ki. A zsemlye kiszolgálásának 
ezt a módját a főváros szigorúan el-
lenőrizteti és a rendelkezés be nem 
tartói ellen az ügyosztály megtorló 
eljárást indít 

Schwtti-tz Lenné Stein Ki/a, Stein Arnold (Temesvár), Mosko-
TÍÜB Józselnó Stein Zelelfa, Welsz Zoltánná Stein Jrtta, ső'in són-
dor és Plesz Józsefué Stein Irma, vejei, menyei, unokái és déd-
unokája, fájdalommal tudatják, hogy jóságos apjuk, apósuk, nagy-
apjuk és dédaps 

S f e i n J a k a b 
Em-hosszas szenvedés után f. hó 21-én 86 éves korában elhunyt, 

lékét hálás kegyelettel fogjuk megőrizni. 
Temetése f. hó 21-én, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a zsidó 

temető kupolacsarnokából 

Szeged, 18J3 január 22 

A"' ^'"VíiijKMs; 

200 pengő, ainely biztosítás utján 
megtérül. 

— Ugy földhöz Tápta, hogy nyoln 
napon napon tul gyógyuló sérüléseket 
szenvedett. Tombácz Ferenc 45 éves 
alsóközponti kocsmáros sulyos- test) 
sértéssel vádolva állolt pénteken » 
törvényszéken dr. Kozma Endée 
egyesbiró előtt. Tombácz Röszkén 
1911 március 24-én Berta Ádám gaz-
dálkodóval összeszólalkozott, majd bi-
rokra kelt vele és ugy a földhöz te-
remtette, hogy 8 napon tul gyógyuló 
sérüléseket szenvedett. A törvényszék 
sulyrfs testi sértés vétségében mondot-
ta ki bűnösnek a koosuiái+st, akit 
egyhónapi foghágra itélt, az Ítélet 
végrehajtását azonban felfüggesztette, 
arra való tekintettel, hogy Tombácz» 
sértettet kártalanította. Az Ítélet jog-
erős. 

Megbüntették * pnmihegesztőt • 
drága munkáért. Ketmtoy Gyula 5$ 
éves szegedi guinibegesztőiparos a 
tnult év junius 15-én egy diákfiú tor-
nacipőjének javításáért 3 pengő 50 
fillért szárnitott. Árdrágításért felje-
lentették az ügyészséghez. Az ügyész-
ség az iparost vád alá is helyezte. 
Pénteken tárgyalta az ügyet vitéz 
Hárs László egyesbiró, aki árdrágító 
visszaélésben mondotta ki Kemény 
Gyulát bunösDek és 6 napi fogházra, 
átváltoztatható 30 pengő péiwbünte-

,tésre Ítélte. Az ítélet jogerős* 

i 


