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Jiuiios 6-íg nem ad 
felvilágosítást a Vörös-
keresztes Tudósító Iroda 
Budapest, május 11. A budapesti 

Szent István-kőrút 1. szám alatt el-

helyezett Vöröskeresztes T«Jósító 

Iroda felhívja a hadbavonultak hoz-

zátartozóinak figyelmét, hogy a 

felgyülemlett munkálatok feldolgo-

zása miatt május 10-től június G-ig 

sem írasheli, sem pedig szóbeli ér-

deklődésre értesítést nem ad. követ-

kezésképpen az ez idő alatt beeĵ -e-

zett kérdéseket válasz nélkül hagy-
ja, a személyes érdeklődőket uojig 

nem fogadja. 

Ettől függetlenül a hősi halált 

haltak, eltűntek ós hadifogságba 

jutottak hozzátartozóit úgy, mint 

ddig. a beérkező veszteség jelen tes 

után tudakozódás nélkül is azonnal 
Írásban értesitik. (MTI) 

Az Olvasó irja 

E o i o e ymes t s rek a v a s á r n a p . 

m u n K o s z u n e t i ö l 

Mélyen tisztelt Főszerkesztő w j A 
celinygyaroisiagbau megjeieul, a íoő-
i aszok vasaraapi niuukaszúuetévci 
tcglaiiiozó cikkekhez hozzaszolva tisz-
telettel kérem, hogy sorainknak lap-
jukban helyet adni szíveskedjék. Amint 
a Uéimagyai ország is nagyon helye-
sen irta, a fodraszipari szakosztaly 
tagjainak a vasárnapi munkaszünet 
tekui eleben nagyon eloszló a véle-
ményük annál is inkább, meri ezt a 
kérdést az illetékes minisztérium KÖZ-
megelegsdesre — országos viszony-
latban — fendezte ugy, ahogyHn a 
kisiparosok érdekeinek legjobbau meg-
felel. A lennólló törvényes rcndelkc-
esek lelett való vitatkozás ma uem 

"lószerü. A Hivotásszervezetet, vala-
miéit a szakosztályt a miniszlénum 
már több izben elutasította ilyen irá-
nyú kérelmükkel s a mai gazdasági 
helyzet sem engedi meg, hogy ilyen 
kérdéseket tárgyaljunk. A budapesti 
fodrászok évek óta harcolnak azért, 
hogy viasza tudják állítani a vasárnapi 
munkát. Itt is az lenne a helyze', 
nini o[t, hogy tekintélyes felárral, 
(feketén* mindenült lehelne borot-
válkozni vasárnap is és ezzel kite-
nyésztenék a kontár iparosokat 

Ne kényszeriisenck minket, külvá-
rosi kis egzisztenciákat arra, hogy a 
/.silettpengetiez szoktassuk vendégein-
ket. Nem akarunk titokban házaiul, ha-
nem igenis nyíltan, becsületesen akar-
juk megkeresni a magunk megélheté-
sét, köz erheink viseléséhez szükséges 
költségeket. Kérjük ak illetékeseket, 
• alamint a szakosztály elnökséget, 
hogy a mi érdekeinket 'is képviselje 
az illetékesek előtt s a vasárnapi 
munkaszünet kérdését halasszák bol-
lugabb időkre, amikor más bajunk uem 
lesz. t i 

Szentmisére igy is mehet aki akar, 
mert van rá mód. Nézzük meg a véd-
szen ünnepélyünket, bár héífőn delelőn 
vau, mégis üres a templom, pedig ak-
kor zárva vannak a fodrászüziciek. 
Nem a misére való menésre kellene só-
saknak a munkaszünet, hanem arra, 
hogy a zavarosban halásszanak, 
mas nyíltan dolgozó lodrászok kárá-
ra. 

F.z az igazság Szerkesztő ur! Nem 
lesz olyan fodrász, aki ha meg akarja 
lat tani a férfivemlégét, vagy egyik 
vagy másik alkalomkor ne menjen ki 
vasárnap is házhoz Mert ha a ven-
dég vasárnap egyedül megborotválko-
zik, akkor hétfőn és más napokon is 
elvégzi egyedül s a kevés vendégein-
ket még jobban megritkítjuk. 

Soraink közlésééit fogadja Szer-
kesztő ur kószőne'ünkef kartársaink 
nevéhea jg, Aláírások. 

H I R E K 
Szegedi u t m u u t ó 

A Somogyi-könyvtárban ég az 
egyeiemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A városi muzeuin egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak; Lein-
zinger örök. k. dr. Tukatg gándorné 
Horváth Mihály-utca 9., Pósa Balázs 
Kálvária-utca 17, dr. Kocsis J. En-
dréné Földműves u. 17, Seliueczi Bé-
la Soniogyitelep IX. u. 489. 

Városi Szinház: A imée . 
Mozik műsora; Belvárosi Mozi: 

K ü l v á r o s i ő r s z o b a , Korzó 
Mozi: K é s ő . . . Széchenyi Mozi: Ti-
los a s z e r e l e m . 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESi E KILENC ÓRAKOR, 

VEUE REGGEL ÖT OKAKOR. 

- o o o — 

— Somogyi Szilveszter emlékezete, 
Szeged uehai nagy polgármestere ha-
lalanak kilencedik évíordutojan ked-
den a városliaza tornyára leihuzták a 
fekete zászlót, a fogadalmi templom-
ban pedig dr. H a l á s z Fái kanonok, 
esperes-piébános gyászmisét mondott. 
A rekviemen a város hatóságának 
képviseleteben dr. T ó t h Béla helyet-
tes polgármester jelent meg, ott voll 
özvegy dr. S o m o g y i Szilveszterné 
is, a templomot pedig teljesen megtöl-
tötte a nagyszámú közönség. A gyász-
mise ulán dr. Tóth Béla helyettes pol-
gármester a templom krip'ajában ke-
gyeletes szavak kíséretében elhelyezte 
Somogyi Szilveszter sírboltján a város 
koszorúját. 

— A MÁV (Hazánk* Dalkör veze-
tőinek kitüntetése. A Magyar Dalos 
Egyesületek Országos Szövetsége 
fennállásának 75-ik évfordulója alkal-
mából kitüntetésben részesítette az 
ország dalosegyesüleleinek vezetői és 
tagjai közül mindazokat, akik az át-
lagnál nagyobb buzgalommal, kiváló 
szorgalommal és példaadással szol-
gálják a magyar dal ügyét és az ének-
kari kultura javára különösen ered-
ményes munkát végeznek. A kitünteté-
sek művészi kivitelű díszérmek, ame-
lyeket Budapesten május 9-én megtar-
tott országos dizsülés keretében, a kul-
tuszminiszter ur képviselőjének, vala-
mint az igen nagyszámú előkelőség 
jelenléiében osztottak ki. A több, mint 
félszázad óta fennálló, Szegeden köz-
szeretetben álló MÁV >Hazánk» Dal-
kör is részesült az Országos Dalos-
szöveiség kitüntetésében, amennyiben 
vezetői közű! a következők kapták 
meg a különféle fokozatú emlékérmet: 
Dr. S z i l á g y i Ferenc kormánvfő'a-
náesos, állnmvasuti üzletigazgató az 
egvesületnek 5 éven keresztül elnöke, 
jelenleg diszelnöke és Sz í I b é r e k 
Béla államvasuti üzletigazgató, he-
lyettes egyesületi elnök nagy diszem-
lékérmet tokban. K n e f f e í Sándor 
ügyvezető-elnök és • K e r t é s z Lajos 
karnagv diszemlékérme< tokban, Ba-
kos Béla Endre főtitkár, J j i s e r 
GVula titkár és H u b é r t f a l v i Kát 
rrán dalos diszemlékérmet nemzeti 
szalagon. 

_ Nem tartják meg a lőgyakorla-
tot. A szegedi tüzérosztály értesi'i a 
közönséget hogy május 13-án. 20-án, 
27-én és 28-án a lövészetei nem tart-
ják meg. 

— Értesítés. A Vas- és Fémmun-
kások Központi Szövetsége szegedi 
csoportja közli, hogy1 folyó hó 13-án. 
csütörtökön e*te 7 orakor Munkásott-
honban (Hétvezér-u. 9. sz.) tartja évi 
rendes tisztújító közgyűlését. A köz-
gyűlésen a szövetség egész évi műkö-
déséről és a vasmunkásság helyzeté-
ről Ka bók Lajos országgyűlési kép-
viselő, a szövetség főtitkára tart is-
merteiért. Ezufon is kérjük a tagok 

, pontos megjelenését. 

Ax udvarias ügyvéd 
megvesztegető cukorkái 

Különös kalandja volt a közel-
múltban a jó humoráról ismert lite-
rátus ügyvédnek a helybeli közellá-
tási hivatallal. Köztudomásu az is1 

a paragrafusok kiváló ismerőjéről.' 
hogy nehezen lehet kihozni a sodra i 
ból. Ha azonban kizökkentik angol! 
flegmájából, akkor nagyon haragod 
tud lenni. Ez történt vele néhány 
hét előtt a közellátási hivatalban is, 
ahol hónapokon keresztül gyakori 
látogatásokat tett néminemű talp-
a l á v a l ó irányában. Helyesebben: 
az alávaló t a l p helyett szerelett 
volna szerezni valami jobbat, lehe-
tőleg b ő r t és lehet/Heg u t a l -
v á n y r a . Közel egv évi, többször 
megsürgetett igénylésére végre egy 
napon idézést kapott a közellátási 
hivataltól déli 12 órára. Meg is je-
lent pontosan a jelzett időben, beko-
pogtatott az előirt számú ajlón. 
majd benyitott. Még be sem lépett 
jóformán, amikor egy barátságtalan 
női hang (sajnos, ilyenek is vannak) 
süvöltött feléje: >Nem fogadunk Fe-
leket!* A nagytürelmü ur a furcsa 
üdvözlésre dühbegurult és önérzete-j 
sen megjegyezte, hogy idézésre jött. 
A válasz ekkor sem lett nyájasabb, 
mire az ügyvéd is hangosabbnr 
replikázott. \ talputalványát azon-
ban ekkor sem kapfa meg, de ha 
már ottjárt, érdeklődni kezdett az 
egyéb utalványok felől, megsürget-
te 'öhbek között a szappan jegvét 
is. Erre megmondták, hogy az me-
lyik napon és melyik órában vehető 
á|. >Én már nem jövök fel ide töb-
bet. a jelzett időpontban különben is 
bírósági tárgyalásom van, tessék ta-
lán elküldeni a rímemre*. >Poslán. 
vagy küldönccel?* — tréfálkoztak 
vele, látva, hogy a sértődöttség 
okozta haragja, amilyen hirtelen fel-
lobbant, épjaen ugy el is párolgoll. 
Az ügyvéd belement a tréfába, bár 
feleletén még érződött némi sérlő-
döttség. > Kérem, akár személyesen 
is elhozhatják a hölgyek. Semmi-
esetre sem fognak olyan fogad'alás-
bnn részesülni, mint amilyennel en-
gem itt fogadtak. Ha férfilátogatóm 
jön, azt c i g a r e t t á v a l szoktam 
niegkinálni a jó szón felül, a hölgye-
ket c u k o r k á v a l * . 

Néhány nap múlva, egy délután 
csengetnek az ügyvéd ajtaján: az 
egyik tisztviselőnő hozta el a köz 
ellátási hivataltól a szappanutal-! 
ványt. A kellemesen meglepődött 
ügyvéd visszaemlékezve pár nap 
előtti ígéretére, előszedte a bonbo-
nierjét és megkínálta a tisztviselő-
nő', sőt még útravalót is csúszta-
tott az édességből a zsebébe. 

Ujabb néhány nappal később idé-
zést kézbesítettek az ügyvédnek. Eb-
ből megtudta, hogv följelentették hi-
vatali közeg megvesztegetéséért. A 
fiskálisnak leesett az álla: egész 
eletében puritán ember volt és bár-
hogyau is erőlködött, sehogyan sem 
tudott visszaemlékezni rá, hogy va-
lamelyik hivatalbán is a korrekt-
séggel ellenkező viselkedést tanúsí-
tott volna. Csakhamar kiderült, hogy 
a cukorkával való 'ttnálgatás miatt 
jelegeitek fel; a följelentésben 
zacskóban mellékelt néhány szem 
drazsé vott a (megvesztegetési* bűn-
jel. Heteken keresztül lógott a sti-
lvos vád Dnmoklesz-kardja az ügy-
véd feje fölött, míg végre niost hi-
vatalos értesítést kapott, amelyben 
a szegedi kir. ügyészség ellene meg-
vesztegetés címén tett följelentés 
üterében jogerősen megszüntette az 
eljárást. Fiskálisunk jóleső elégté-
tellel vette tudomásul a döntést, a 
bonboniéri azonban elzárta íróasz-
tal fiókja mélvére és okulva az ese-
ten, a tartalmával ezentúl csak sa-
ját mngáf fogja mPgkinálni. 

Szivenlőtte magát egy 
postaaltiszt 

(A Délmagyar ország munkatársá-
tól) Csiki Bertalan 41 éves postaal-

liszt kedden délután Csillag-tér 10 

száin alatti lakásán öngyilkossági 

szándékból szivenlőtte mugát és 

azonnal meghalt. Tettét valószínű-

leg családi okok miatt követte1 el. A 

rendőrség intézkedésére az öngyil-

kos postaaltiszt holtlestét beszállí-

tották a törvényszéki orvostani in-

tézetbe. ahol felboticol,ják. 

- o o o -

— Halálos mérgezés tévedésből. 
Még április 21-én történt, Hogy Szel 
jános 43 éves sándorfalvi napszámos 
az egyik községbeli fűszeresnek, vala-
mi szívességet tett, a boltos viszon-
zásképpen megkínálta pálinkával Az 
üzletben akkor sokan tartózkodtak, 
igy nem ért rá Szél Jánossal bemenni 
a raktá-rba, hanem beküldlo őt oc;a az-
zal, hogy az ajtó melletti lono't ko-
sárban van a pálinka, (öltsön belőle 
magának. Szél megfogadta az utasí-
tást, a raktárban az ajtó mellel; talált 
fonott kosárból kitiltott egy pohárká-
val és azt felhajtotta. A következő pil-
lanatban borzalmas kinok közöli ösz-
szeeseft. Kiderült, hogy a páünkás-
butykos mellett egv másik itomi/.son 
állt. amelyben »Vinol« nevű oormele-
zöszer vott és tévedésből ebből ivo t 
a napszámos. A mentők súlyos belső 
sérülésekkel leszállították Szél Jánost 
a szegedi kórházba, ahol tizennyolchaT 

pi szenvedés után kedden reggel be-
lehalt a nyelőcsővé) teljesen szétron-
csoló sériiléreibe. A rendőrség meg-
indította az eljárást a a fűszeres el-
len gondatlanságból elkövetett halált 
okozó súlyos tesli sérlés miatt, az 
ügyészség pedig elrendelte a napszá-
mos hotelesének törvényszéki orvosi 
boncolását. 

ötszáz pengő feltételes büntetés 
a hitelben való mutatásért. Benkö Já-
nos 42 éves gyulai íömolnar eilen fon-
dorlatosan elkövetett csalas büntette 
címén emelt vádat a békési ügyészség 
amiatt, mert Beukö 1941 október 21 én 
Fodor István békési vendéglőjében egy 
atmulatoti éjszakan elfogyasztott Ha-
lok 152 pengő 70 fittért kitevő ellen-
értékével adós maradt. A törvénykezés 
egyszerűsítéséről szóló rendelet első 
szakasza alapján az egyébként tör-
vényszék elé tar ozó ügyben a békési 
járásbíróság hozott ítéletet, amelyben 
felmentette Benkől a vád és következ-
ményei alól. Az ügyész fellebbezése 
folytán a szegedi Ítélőtábla elé került 
az ügy és a Curry-tanács a kedden 
megtartott főtárgyalás bizonyítási 
anyagából megállapította, hogy fon-
dorlatos csalás esete nem Torog fenn, 
mert Benkő déltől késő éjszakáig mu-
latott egyfolytában, de amjg,futotta a 
nála volt pénzből, addig, fizetett és 
csak akkor maradt adós, atiHkot már 
nem volt miből kifizetni.az ujabbriial-
számlát. Cselekményét a táhlá hitele-
zési csalásnak minősilet'é és 50 pengő 
pénzbüntetésre ítélte, az ittsiet végre-
hajtását azonban 3 évi próbaidőre fel-
fi gfs/tetle. Az ügynek egyébkent ér-
dc .s mellékhajtása "is lesz, mert a 
»... cszöelyettes előterjesztésére es 
iiüumdt átteszik az rlle'ékes ffntóság-
hoz a ni telező kocsmáros .ettcn'i hítttte-
töeijaras megindítása -céljából, (ékin-
tettel arra, hogy 'örvény tiltja a%'ittas 
ember kiszolgálását niég kés/pénzfize-
tés ellenében is. A nemfizélő véndég 
igy elnyerte biintettséV a krfe'smáros 
feljelentése azonban vístófeff,lé''í4í$ el-
sült mert a biróság rövidesén őt is 
kérdőre vonja a törvény rendelkezé-
seinek megszegéséért. 

A legfrissebb eseményeket kapja, ha olvassa 

DÉLMAGYARORSZÁGOT 


