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— Az IBUSZ évi jelenlése. Elkészült az IBUSz évi jelentése, amely a
közeljövőben megtartandó évi közgyűlésen beszámol az 1942. évi üzletév
eredményeiről- Az IBUSz, mint a magyar közgazdasági életnek az egész
világon előnyösen isméit jelentékeny
tényezője, a tarlós háború miatt meg
mindig gátolva volt legfőbb üzletágában, a külföldi forgalomban, illetve
világhálózati kapcsolatainak gyakorlásában. Ennek ellenére a tavalyi üzletév
jelentős
emelkedést
mutat,
amennyiben az 1942. évi üzemi nyersbevétel 9.1 millió pengő volt az 1941.
évi 6.2 millió pengővel szemben. A
mérlegszám la az előző évi nyereségáthozatta) együtt 474 ezer pengő nyereséget mutat, ami az 1942. év eredményéhez képest rendkívüli emelkedést
jelent. Az IBUSz tehát még a jelen—oo>—
cgi nehéz körülmények között is nagyszabású és sikeres tevékenységet folyA Z ELSÖTÉTÍT«« KEZDETE
tat, amiért teljes elismerés illeti árESTE TIZ ÓRAKOR,
VMflE REGGEL BAROM ÓRAKOR. kosi dr. Veress Gábor MAV-igazgatót,
az IBUSz alelnök-vezérigazgatóját és
kitűnő munkatársait.
— A sokgyermekes családoknak az
_ Halálozás. Oberst József, az
tdán ia biztosítanak befőzési cukrot. A
Angol-Magyar Jutafonó- és Szövőgyár
közellátásügyi
miniszter
minden
mérnöke e hó 17-én, hosszas szenvedés
nyáron szokott a gyermekes csalá- után, 37 éves korában elhunyt. Temedok és n gyümölcstermelők részére tése 19-én, szombaton délután 4 órabisonyos mennyiségű befőzési enk- kor lesz a belvárosi temetőben.
Tet bizto8Ítnni. A enkarrépavetéste— Mi újság a budapesti élelmiszerTülctnek a háborns viszonyok miatt
nagy vásártelepen ? A Magyar Vidéki
bekövetkezett
esökkentése folytán
Sajtótudósitó fővárosi jelentése szeazonban a cukorgyártás mennyisé- rint junius llw-17-ig az .élő- és vágóitge is ősökként és ennek folytán bi- baromfipiacen az árak nem változtak.
xenytélaaná vált, begy ilyen be- A tojáspiacon a hivatalosan megállafáaásl cukor kiutalására az idén is pított legmagasabb árak voltak érsor kerűlbet-e. Értesüléseink szerint vényben. A zöldség- és főzelékfélék
a közellátási és a pénzügyi kor- piacán a fejessaláta ára 6, a zöldborsó
mányzat a cukorfogyasztás terén a és a tölteni való zöldpaprika ára 20, a
sóska ára pedig 40 fillérrel emelkeHmlt ér észén keresztülvitt takarédett; viszont a kelkáposzta és kalarákossági intézkedésekkel nemüsak a bé ára 30, i fejeskáposzta és főzőtök
jelenlegi enkorfejadagok fenntartá- ára 200, a vajbab ára 250, a paradisát tndta biztosítani, hanem azt is csom ára pedig 300 fillérrel csökkent
Uhetóvé tette, hogy bár az előbbi kilónkint. A gyümölcspiacon a kerti
években kiutalt
mennyiségnél lé- szamóca és az egres ára 50, a csereszByegesen kisebb
mennyiségben az nye ára 60, a ribizke ára pedig 100
idős is juttasson befőzési cukrot a fillérrel csökkent kilónkint.
gyermek«« esalá«|oknak és a gyü— Szeged Árverési Csarnok« 1943
mölcstermelőknek.
A m u l t évben Junius 21-én és 22-én hivatali helyiséA Somogyi - könyvtárban és az
egyetemi könyvtárban vasárnap és
ünnepnap kivételével könyvtárszolgálat
A váróét mnzenm egész évben
nyitva.
Szolgálaton gyógyszertárak: Bor.
Mly József Tisza Lajos-kömf 20,
Moldován Lajos Újszeged, Vedres-u.
t, Stlmeezi Béla Somogyitelep IX. u.
48», Nagy Gy. örök, k. dr. Hangay
Levente Boldogasszonv-sugárut 31,
Zakar S örök k. Máthé Mihály Valéria-tér 1.
Városi Színház: T i h a n y i mest e r b ü v é s z r e v ö je.
Mozik műsora: Belvárosi Mozi:
É j f é l i g y o r s , Korzó Mozi: H l T a t á s a : O R V O S , Széchenyi Móni: S z e r e l m i l á z .

7 » vagon cukrot utaltakr ki befőzési eélra- Híreink szerint az idén a
kisebb eukormennyiség folytán egyrészt azoknak a körét vonják szü
kebbre, akik befőzési
cukrot Igényelhetnek,
másrészt
az
egyes
igénylőknek kiutalható cukormeny
nyieég is kevesebb les«. A tervek
szerint befőzési cukrot osak a 12
éven aluli gyermekek és azok a
gyümölcstermelők,
igényelhetnek,
, akik m á r tavaly ia részesültek kiutalásban. ha legalább
négyszögöl gyömölenösael rendelkeznek.
Meghalt Haas Heinz Ewers né
«Mi regényíró.
Berlinből
jelentik:
Hass Heinz Ewers regényíró 72 éves
korában Berlinben meghalt. Ewers
.fantasztikus regényel igen isinertek
és népszerűek voltak az elmúlt világbábom alatt és a két háborn közötti

rtöhea.

— A TISZA VÍZÁLLASA. A ez«
««dl rendőrség révkapitánysága jelentés« szerint a Tisza vízállása
. jonine 18-án reggel 7 órakor 371
»««, a levegő hőmérséklete 13 f«k
Ctlzine volt
_ A mentők hir»L Csütörtökön éjjé! 11 órgkor ArpádkóapoBton verekedés közben kiütötték Peták Vilmos 31
éves földműves jobbszeméL A szegcdi
mentők a szemészeti klinikára
hozták.
Pénteken délután 6 óra tájban a esőn
grádi vámnál Gál Lajosné 38 éves
assaegjyt vadházastársa szóUökaróval

össgevürte. Qájaát életvfi$<tfiyes áJia-

vitték » Réatők 4 WdsörW*-

gében árverést tart. mely alkalommal
az összes szegedi zálogházaknál 1943
április végéig lejárt tételek kertinek
árverésre és pedig 21-én ékszerek,
22-én délután fél 4 órakor ingóságok.
Az Árverési Csarnok 22-én délig magánosoktól is elfogad vételi és eladási
megbízásokat A kiállított
márkás
festménvek. bútorok és egyéb dísztárgyak naponként fél 4-től 6-ig megtekinthetők Igazgatóság.

— Letartóztattak egy álhirekke!
szélhánioskodó szabadkai kereskedősegédet. Magyarka Ferenc 29 éves szabadkai kereskedősejgéd felkereste Szegeden Hacker Jenő kereskedőt és azt
állította, hogy a Délvidéken eltünl
Miksa testvérétől hoz hireket. Magyarka, aki eddig ismeretlen társával
Hacker bizalmába férkőzött, »költségmegtéritésül« pénzt kért a kereskedőtől Hacker megígérte neki, hogy
ha tud szerezni hireket, méltó jutalma
nem marad el. Magyarka ekkor 100
pengőt kért a koholt birokért, Hacker
azonban gyanút fogott és csak 50 pengőt adott neki. Magyarka, miután a
pénzt átvette, nem jelentkezett többé
Hackernél. A rendőrség Hacker feljelentése alapján csütörtökön elfogta
Magyarkát és pénteken délelőtt átadta az ügyészségnek, ahol előzetes letartóztatásban van. Rövidesen
bírái
elé kerül a csaló kereskedősegéd.
— Vigadóban tánc! Károlyi muzsikál
_ Hathónapi börtönt kapott a tolvaj lovászgyerek. Szentmihályi Antal
23 éves hódmezővásárhelyi lovászgyerek lopás büntette miatt
került
pénteken dr. Kozma Endre tőrvényszéki egyesbiró elé. A vádiratból kiderült, hogy Szentmihályi a mult év
augusztus 20-án gazdája, nemeskeri
Kiss László hódmezővásárhelyi földbirtokos több rend ruháját ellopta. A
bíróság bűnösségének megállapítása
után jogerősen 6 hónapi börtönre ítélte Szentmihályit.
— Túladagolt altatótól mérgezést
szenvedett egy gimnáziumi tanár. Dr.
Horváth Andor kassai gimnáziumi tanárt, aki látogatás céljából érkezett
Szegedre, pénteken délben a mentők
mérgezéssel vitték a belgyógyászati
klinikára. Dr. Horváth Andor idegbajban szenvedett és emiatt nem tud
aludni. Csütörtökön este is álmatlanságról panaszkodott
vendéglátóinak,
majd altatót vett be. Az altató ugy
látszik, hatott, mert Horváth átaludta
az qgész péntek délelőttöt. Amikor
ebédnél sem jelentkezett, benyitottak
szobájába és konstatálták, hogy eszméletlen állapotban fekszik
ágyán,
mert semmiféle kölfögetésre nem reagál. A vendéglátók öngyilkosságra
gondoltak és értesítették a mentőket.
A belgyógyászati klinikán, ahová a
mentők vitték Horváth Andort, megállapították, hogy a tuladagolt altató
és idegcsillapitó okozta az eszmélet
lenséget és rosszullétet. Gyomormosást alkalmaztak, ennek következtében
Horváth jobban lett. A belgyógyászati
klinikáról az idegklinikára vitték, ott
cvógykezelik tovább.

A Winter Á. és Társa Első Szegedi Mechanikai Kefegyár r t
igsu^atósága és felügyelöbizottsága mélyen elszomorodva jelenti, hogy
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EMIL

u r

a villalat egyik alapitója és igazgatója 58 éves koréban elhunyt
A Megboldogult egész éleiét önfeláldozó, fáradhatatlan munkában töltötte. A jó embert és igaz barátot gyászoljuk, áldott emlékét
igaz kegyelettel megőrizzük.
Utolsó ujjára vasárnap, 20-án d. e. 9 órakor kisérjük a tanteremből. Külön villamos fél 9-kor indul a Dugonics-térről

A Winter-kefegjár tisztviselői és alkalmazottai nagy szomorúsággal jeleptik, hogy

W I N T E R

igazgató

E M I L

ur

58 éves korában elhunyt.
Szeretett igazgatónkban mindig a gondos és megértő főnököt láttuk, mindig éreztük atyai jóindulatát. Atdolt emlékét őszinte kegyel t t e l őrizzük meg.
Vasárnap, 20-ún délelőtt 9 orakor kisérjük végső nyughelyére.
W Á B nligwos fél fefcor imJui « D*g«m<5*-tóuől
iiMr.irwimnjHEhi^iieif^

_ A szegedi droguritak és illák
szerkereskedök
közös
megállapodás
alapján üzleteiket (augusztus 20-igjj
szombaton 2 órakor zárják.

Áramszünet

Alsóvároson 20-áfh vasárnap reggel 6 órától 2 óráig a Dobó-u.,
Hatfyas-sor, Alsónyomás-sor által
bezárt részen továbbá a Klebelsberg-telepen.
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— Letartóztatták a rendőrre támadó fiatalembert. Junius 14-én este fél
10 óra tájban hangos társaság haladt
a Vásárhelyi-sugárpton. A hangoskodó társaságot többször figyelmeztette
az időközben előkerült rendőrőrszem,
a fiatalemberek azonban nem akartak
hajlani a jó szóra és tovább folytatták a hangoskod ás t. Amikor pedig a
ijendőr kijelentette, hogy be fogja kísérni őket az őrszobára, kivált a fiatalok közül a »hangadó« Kántor József Róna-utca 30. szám alatt lakó
napszámos és szembeszállt a rendőrrel Mivel a rendőr hajthatatlan maradt és nem engedett a fenyegetésnek,
Kántor rátámadt a rendőrre és leütötte, azután elszaladt. Kántor Józsefet
csütörtökön előállították a rendörségre és kihallgatása után átkísérték a»
ügyészségre, ahol előzetes letartóztatásban van. Kántort pár napon belül
birái elé állítják, ahol hatósági közeg
elleni erőszak ipiatt vonják felelősségre.

i ^ ü ® II ^bá^^pig
Olvassa a

Délmagyarország at
hirdessen a

Délmagyarországbaa!
Bwlw í 1 »

Közellátási közlemények
Huskiosztáe
1943 junius 21-25-ig a szegedi b ö *
ellátási szelvényiv »N< jegyére kizárólag marhahús ós lobus vásárolható.
Fejadag marhahúsból:
csont nélkül 10 dkg h u s + 2 dkg
csont, csontos részből 15 dkg.
Lóhusból: 30 dkg csonttal, vagy 20
dkg lóhusból készült hentesáru.
Lóhusbol a 26. sz. szelvényre §6
dkg külön lóbus adag vásárolható.
Zeirkiosztáe
1943 junius 21-töl junius 30-ig ter*
jedő időre a közellátási szelvényiv 0.
sz. szelvényére zsiradékfejadag 14 dkg.
Ebből 7 dkg zsir, vagy háj és 7 dkg
élelzsirt, vagy 9 dkg zsirszaloona és
7 dkg ételzsir.
Angol-Magyar
Jutafonó
és Szövőgyár rt. vezetősége,
tisztviselőkara
és
munkásat,
mély megrendüléssel és elszomorodott szívvel jelentik, hogy
szeretett munkatársuk

Oberst

József

ekl. gépészmérnök nr
f. hó 17-én »7 éves korában elhunyt
A megboldogult fiatal erejével, mély tudásával, odaadó
punkéval
kifejtett tevékenységével és
gondolkodásával
példaképül szolgált
Mindenki
szeretetével körülvett személyének távozása nagy ürt hagyott
maga után, korát halála vállalatunknak nagy veszteséget jelentKegyelettel őrizzük meg emlékéti
1943 juotus

