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H I R E K 
(Szegedi utmutaté 

A Somogyi-könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gá lat 

A várnai mnzenm egész évben 
nvitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Franki 
József Snant György-tár fi, Frankó 
Andor Pug«ntes-tér 1, Surjányi Jó-
zsef Kn.«sgth Lajos-sugárut 81, Sel-
raeuzi Bála Somogyl-tclep IX- u. 189. 

Városi Szinház: délután; A r a n y , 
s á r g a f a l e v é l , este: T d o g e u 
ASSZONY. 

A mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
B c n j é i l , Korzó Mozi: G y á -
v a s á g , Széchenyi Mozi: S z é p 
o s 11J a g. , 
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— Gyengélkedik a polgármester. 
Pálty József polgármester néhány 

mip óta gxcngélkedik. Betegsége nem 
Jsulyos, de orvosi tanácsra nem jár-
tját be hivatalába s Igy előrelátható-
l a g a mai kisgyülésen és a szombati 
közgyűlésen sem jelenik meg. 

— Garhal János a bánsági relor-
Vnátusok püspöke. Temesvárról jelen-
t ik : A bánáti református egyház Nagy. 
Ihec.skcreken tar tett közgyűlése Gachal 
János toron tál vásárhelyi esperes-lel-
Ikészt, sz ottani magyarság kipróbált, 
•ági vezetőről herét püspökké válasz-
totta; Szabó Zoltán becskerekl lelki-
pásztort pedig esperessé. 

— Szabadegyetemi előadás. A TTor-
kiiv Miklós-tudományegyetem Barátai-
nak Esrvrsülrte ma. csütörtökön dél-
után 6 órakor az egyetem aulájában 
Ür. TYtróezi István főiskolai tanár 
tEszmék és népek Berlin tükrében cim-
tnel szabadegyetemi előadást tnrt. 
•Ülései mik: dr. Sehmidt Henrik Cgyc-
ttemi tanár. A belépés díjtalan. 

— Megszüntették a keddi és csü-
törtöki csomagfelvételt tilalmat. A 
íkeddi és csütörtöki csoinagfelvételi 
Ifjaimat a (posta vezérigazgatóság 
/azonnali Iiatdllyal uicgszünletlc. A to-
prubbiukban a hét búrmelv napján min-
Wenfélc c.sonjngkiildeménvck a posta-
hivatalok által felvehetők. 

— Vőlegények iskolája. A Szegedi 
lcatö|iku» legényegylet és az Ifjak 
/Kongregációjának vezetői azon gondo-
lattó l indíttatva, hogy nemzeti szem-
Montból sem közömbös, hogy iíjusá-
gunk hogyan készül a házaséjeire, 
mert a jó házaséletből alakult bol-
/dog család tud szebb jövőt teremteni 
is a családokon épül fel a nemzet, a 
I legutóbbi Yentő l érlekez)e*cn dlha-
t.árofták, hogy a szegedi ifjúság szá-
mára megrendezik a 'Vőlegények is-
koláját* az Actio C.atolika 'Nemzet-
mentés, családmentés* programjának 
megfelelően. A tiz előadásból ál ló 
tanfolyam előadásait Szeged legneve-
sebb előadói vállalták, akik vala-
mennyien a If.ghivatoitabhak ifjusá-
gunk előtt megvilágítani a házasélet 
problémáit és a család szociális jo-
tfait Valamennyi előadás a Jczsnita-
lemptem melletti kongregáriós terem-
ben lesa megtartva. Az első előadás 
február hó 4-én, csütörtökön este fél 
B órakor tesz. amelyen 'Korunk esz-
meáramlatai é.s n házasság* cimme! 
<ir. Halász Pál kanonok, cspcrcsplé-
bános mond beszédet. 

:— Átszökött a határon. Mrndebnba 
(Pántó Pál * zörögi lakost, aki a Bá-
nátból engedélv nélkül jött át a ha-
táron, tiltott határátlépés vétségéért 
M szegedi törvényszék Ungváry-taná-
Bsa . jogerősen egyhónapi fogházra 
ítélte. A bíróság g' büntetést az el-
szenvedett vizsgálati fogsággal kitöl-
töttnek vette. 

Az Olvasó irja 
Á sülttök „karrier,< I I 

Igea tisztelt Szerkesztő ur, enge-' dcl volt, amelyből 5—« fillérért igen 
delrnét kérem, bogy egy látszólag je- szép darabot adtak. Most ugyanaz 
lentéktelen dolgot tehessek szóvá b. 
lapjában. A sülttökről akarok irni, 
amelyről senki sem hitte volna, hogy! 
valaha ilyen 'karriert* fog csinálni. 
Mert a sülttökuek olyan szédületes 
konjunktúrája van, hogy még a 18 ka-
rátos arany is megirigyelhetné. Mert 
ilyen áremelkedést még az sem ért el, 
mint a sülttök. 

Ámde az igazság az, hogy aranyat 
nem okvetlenül kell vásárolnunk, sőt 
nemris vásárolunk mi* egyszerű — 
vagy ahogy nagy trónk. Tömörkény 
mondaná — célszerű szegény emberek, 
de sülttököt igen. Különösen azóta, 
amióta egy tudós megállapította 

darab tök 1 pengőbe is belekerül, de 
akárhányszor élvezhetetlen, rossz. 
Mert most olyan konjunktúrája van a 
töknek, hogy nemcsak azt a tököt ad-
ják el a termelök, ami emberi fogyasz-
tásra alkalmas, hanem takarmánylö-
köt is, ami undoritóan vizenyős és 
rossz és amit elvonnak szegény tehe-
nektől és malacoktól. 

Miután pedig a sülttök ma igen 
fontos élelmicikk, jól tenné a hatóság, 
ha nem is maximálná a s,ülttök árát, 
de mindenesetre valamilyen irányárat 
állapitana meg és lehetetlenné fenné, 
hogy a legszegényebb emberek táplá-„ , „ „ „ és 

egv újság megírta, hogy a s ü i t t ó kben ! I 6 k á v a l uzsoráskodjanak, 
sok a vitamin és hogy aki naponta 10 Soraimmal kétségtelenül 
deka sülttököt eszik, aK elegendő vita-
mint szed magába. 

Tudvalevő, bogy a sülttök boldog 
béke idején Igen lenézett proletárcle-

igen szé-
les réteg kívánságának adok kifeje-
zést és ezért ismételten kérem e/e.k 
szives közlését. Egy célszerű szegény 
ember. 

Hí bora van a fogadalmi templom toronyóráiénak ? 
Tekintetes Szerkesztőség! Nagyonthogy rosszul jár. Na és még a napok 

emlékszem még arra az időre, amikor Ihan is, amikor a klinikára 
a fogadalmi templom toronyórájáról De es aztán bosszúságot is 
volt szó és amikor azt irták a lapok, 
hogy a toronyórának valami egészen 
különleges és tökéletes szerkezete lesz, 
ami sohasem fog elromlani és amely 
maid állandó felügyelet és gondozás 
alatt áll. 

Nem tudom, lejárt-e már az óra 
jótállási ideje vagy sem, azt sem tu-
dom, hogy van-e szerződéses órása a 
fogadalmi templom órájának, de azt 
tudom, hogy az óra nem jár se jól, se 
rosszul és pedig már, ba nem csaló-
dom. hónapok óta. 

Általában nem igazodok a torony-
órához és nem is Igen tartom számon, 
hogy jár-e vagy sem, mert csak 
olyankor nézem meg, ha éppen arra 
járok. Igy körülbelül két hónap elölt, 
amikor az állomáshoz mentem, láttam, 

mentem, 
okozott 

A klinikán ugyanis délután 3-tól 4-ig 
van látogatási idő és én igyekeztem, j 
hogy ezt az időt teljesen kihasznál-
jam. Amikor a fogadalmi templom elé 
értem, a toronyórán 5 perc hiánvzott 
a háromból. Meggyorsítottam léptei-
met, hogv háromra ott legvek és saj-
nos, már félháromkor ott voltam. 
Amikor visszamentem, még mindig 
hiánvzott 5 pere a háromból. 

Miután ugy látom, hogy a hatósá-
giak közül — már akinek köze lenne 
hozzá senki sem tekint a torony-
órára. ezúton szeretném ráterelni a 
figyelmet azzal a tiszteletteljes ké-
réssel, hogy javíttassák meg az órát. 
mert utóbb még azt fogják hinni az 
idegenek, akik megbámulják, hogv 
Szegeden nincs órás, aki megtudná csi-
nálni. Tisztelettel egy előfizető. 

MAGYAR KO r OK 
Vakmerő bátorságával tüntette 

ki magát a Korotdjak ellen intézett 
támadás során Bándi János sza-
kaszvezető, egyik gyalogezredünk 
tisztese. Az említett támadásban az 
egyik rohamraj parancsnokságával 
bizták meg. A támadás megindulá-
sakor — bár az ellenség igen he-
ves tüzén kellett áthatolnia rajá-
nak élén elsőként rohanta meg a 
Szozna patakon átvezető vasúti hid 
erősen kiépitett szovjet támasz-
pontját. Rohama oly lendületes 
volt, hogy a hídfőt védő bolsevis-
ták ellenállását ugvszólván legá-
zolta és nyomban utána két ellen-
séges gránátvetőrajt támadott meg. 
Ezeknek kezelőit kézigránátjaival 
menz semmisítette, a gránátvetőket 
zsákmányul ejtette s a támadás so-
rán elsőként hatolt át a hidfőn a 
patak túlsó partjára. 
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— I>r. Mártonffy Károly előadása 
az Egyetemet Végzett Nők Egyesüle-
tében, Az Egyetemet és Főiskolát Vég-
zett Nők Egyesületének szegedi cso-
portja rendezésében január 30-án. 
szombaton délután 6 órakor a Szuko-
v*thv-téri egvetemi épület auditórium 
maximumában dr. MártontFy Károlv 
miniszteri tanácsos, egvetemi tanár 
>A közigazgatás gyógyulása* rímmel 
előadást tart. Az előadásra a belépés 
díjtalan. 

— A TISZA V ÍZÁLLÁS A. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a. Tisza vízállása ja-
nuár 27-én reggel 7 órakor —197 

cuu a tevegő hőmérséklete 16 tok 

Celzius volt. 

— Megérkeztek a biztosítási ügy-

nöki Igazoló könyvek, A biztosítási 

.ügynöki arcképes igazoló könyvek az 

elsőfokú iparhatósághoz megérkeztek. 

Azok, akik kérelmüket beadták, eze-

ket a könyveket csütörtökön délelőtt 

8—11 óra között átvehetik. 

K E S E R Ű V Í Z 

Ma 

— A királyi váróteremben állt meg 
a Keleti-pályaudvaron egy mozdony. 

Budapestről jelentik: Különös szeren-1 
esetlenség történt szerdán reggel 7 
órakor a Keleti-pályaudvaron. A pá-
lyaudvarra menetrendszerű pontosság-
gal befutó szolnoki személyvonat a 
perronjordán át az állomásépület fajá-
nak rohant és a királyi váróterem ol-
dalfalát bezúzva, a váróteremben ál-
lolt meg. A mozdonyvezető mindent 
elkövetett a katasztrófa megakadályo-
zására és o szerelvényt igyekezett le-
fékezni. A fékek azonban nem működ-
tek. Az eddigi megállapítások szerint 
a szerencsétlenség valószínű ok a az, 
hogy a fékek befagytak az erős hideg-
ben s igy a mozdonyvezető már nem 
tudta a szerelvényt idejében megállí-
tani. Az óriási erejű ütődésnek sebe-
sültjei is vannak. Elsősegélyben ré-
szesítették Lakatos Lajos gyömrőtö-
fürdői lakost, Ilegyesi Sándor posta-1 
altisztet. Sós József rákoshegyi OTI-, a d á s t 

tisztviselőt és Exner Margit rikoihe-
gyi tisztviselőnőt 

Bakonyi Háeoty 

is- a nyilatok 

bakonyi-tempót* 

Vannak emberek ég ioténmények, 
akik és amelyek a tehetségkutatásra 
adják fejüket Gyönyörű feladat, ta-
lán legjobban napjainkban, amikor 
olyan égető szükség van a megfe-
lelő utódok biztosítására. De még 
gyönyörűbb, ha megadatik a mód a 
fcikutatottak istápolására, nevelé-
sére is, hiszen annyi magyar bimbó 
dermed ineg korai fagyok közönyé-
hen] Nyilas sajtónk is a kutatásra 
adja jámbor főjét, a tehetségekkei 
keveset törődik, (de etrigis. . . ) , stt-
lusvirágainnk értelmével eddig még 
adós maradt, de szenvedélyesen ko-
fát a zsidószárma/ásuak után • 
legnagyobb önérzetének adja példá-
ját, mikor ökonomikus berendezke-
désében megvet minden biztos ada-
tot, forrást, esak állit. A vak ember 
hadakozik ncv, hogy csapkod a bot-
jával jobbra-balra, mindenhol ellen-
séget gyanítva, mert hogy látásától 
megfosztotta a végzet. Végezetéi in 
magamagát vágja fejbo. A legújabb 
kutatás Szegeden fedezte fel azt * 
csodaforrást, amelynek vize eddig 
mindig zavarosan bngyogott f»l a 
mélységekből. A nyilasok esti or-
gánumra hívták fel a figyelmünket, 
mert hogy ©zadisztikus hajlamunk-
ban csakis szükség esetén vesszük 
kezünkbe ezt * lapot. Megemléke-
zik a szegedi szinház késziiíő jóté-
konysági előadásáról s kifogásolja, 
hogy nem találtak a Mágnás Miská-
nál különb darabot, hiszen ennek 
szövegét a z s i d ó B a k o n y i Ká-
r o l y irta. A hadakozás minden-
esetre könnyű, ba az ellenfelét va-
laki a halottak sorából választja 
ki. De nem beszélve arról, hogy ha-
lott ember amúgy sem védehezhe-
tik, éppen Szegeden értékelhetik a 
minden áron való zsidókutatásnak 
ezt aa otromba uj példáját. Bakonyi 
esak zsidó lehet, gondolja a. nyila? 
mentalitás és zsidó a Károly fiu in, 
• Bakonyi apánkénak, az imádásig 
szeretett egykori altábornagynak » 
fia, fivére Kelemen Bélánénak. Ric-
ger Lojnsnéiiak, Bomss Józsefné-
nak, elmuit korok hircp szegedi 
szépségeinek, akik benne éltek en-
nek a városnak a szivében, társa-
dalmában. De persze, Kutató 
agyában megrándult valami Bako-
nyi-név s minek nzt a szegény agyat 
tovább fárasztani a kelleténél, 
mondjuk: a létminimumnál? Ne-
künk eszünkbe nem jutna, hogy pél-
dául a M e i z 1 e r-nevet etimologi-
záljuk s gvanus csengést erősza-
koljunk a fülünkbe, pedig »okka! 
könnyebb volna a meggondolatlan 
munkánk, habár Mén Marótjg sem 
vezetjük fel a. germán családfát. 
Elkönyveljük hát Bakonyi Károly, 
a finom magyar ur és Htternry 
genfiemen esetét is. Mert Bakonyi 
voit a nemzetsége mindig s ezen 
az sem változtat, hogy az flyeg 
nyilas tempó bakonyi íziL 

Raffav-étleremSen 

disznótoros 
v a c s o r o 

— Adóügyi előadás e kereskedelmi 

és iparkamarában kereskedők részére. 

Január és február a kereseti és jöve-

delemadó bevallások hónapja. Dr. De-

mény Alajos, a kamara főtitkára ma, 

csütörtök este fi órakor a kamara 

közgyűlési termében kereskedők ré-

szére a kereseti és jövedelemadó leg-

szükségesebb tudnivalóiról tart elő-

A kamara az előadásra felhív-

ja a kereskedők figyelroét Érdeklődő-

\ ket szívesen látnak-


