
H Í R E K 
Szegedi uunutata 

A Somogyi-könyvtárban vasárnap 
át ünnepnap kivételévél könyvtár-
szolgálat 

Az egyetemi könyvtár augusztus 
1-től 31-ig a könyvtári helyiségeit 
tatarozása és általános takarítása 
miatt zárva. 

A városi múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Lein-
zinger őrök. k. dr. Tukats Sándorné 
Horváth M. n. 9. Pósa Balázs Kál-
vária n. 17, Selmeczi Béla Somogyi-
telep IX. n. 489 (vasárnap csak dél-
előtt 10-ig van nyitva). 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi; 
A n ő n e k m i n d i g i g a z a van. 
Korzó Mozi: Le I k 1 k 1 i n i ka, 
Széchenyi Mozi: S a r a j e vo-
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETB 

ESTE TÍZ ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL HARÓM ÓRAKOR. 
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_ Dr. Bugyi Istvánná halála. Tra-
gikus haláleset hirét jelenti a fekete-
szegélyű gyászlap Szentesről: meghalt 
dr. B u g y i Istvánná dr. W e h e r S'e-
fánla. Szentes ttrí társadalmának ál-
talános közbecsülésben és szeretetben 
álló tagja Dr. Bugyi Istvánná három 
évvel ezelőtt kezdett betegeskedni. 
Férje, az Ismerfnevfl kitűnő sebász, 
Csongrád vármegye szentesi közkór-
liázának főorvosa mindent elkövetett, 
hogv rajongásig szertett feleságát 
visszaadja az egészségesek' társadal-
mának. de maga Is. aki szintén diplo-
más orvos volt, harcolt a befesség 
ellen. Mindhiába. A kegyetlen végzet 
csak' annyit engedélyezett. hogv a Ma-
gas Tátra fenyveseiből, ahol egv idő 
óta gyógyítást keresett, huznv'gvék 
Szentesre a nagybeteg fiatal nriasz-
szonvt. Hazaérkezése után héffőn a 
halott? szentségek felvétele után meg-
balf. Dr. Btigyf Tstvánné halála mély 
részvétet váltott kl Szentesen és min-
denütt a megyében, ahol csak' ismer-
ték ezt a nagvtudásu. intelligens, csu-
pasziv urlasezonvt Busrvlné ugvanis 
nemcsak" orvosnő volt. hanem fótollu. 
szellemes irónő is. akinek figvelem-
remélté cikkel sűrűn jelentek meg a 
Szentesi Naplóban. Dr Bugvl Antal 
Vormánvfőtanársos. a Szentesi Napló 
felelős főszerkesztője menvét gyászol-
ja benne. Az elhunyt urípssznnvf szer-
dán délelőtt 10 órakor temetik Szen-
tesen a kórházi kápolnából a kanurj-
nusok' templomának" kriptájába ideig-
lenes nrugvóhelvre. Az engesztelő 
szentmiseáldozatot csütörtökön reggel 
8 órakor mutatják' be lelkiüdvéért. 

— Bajeset. Czegiédi János 11 éves 
kisteleki gyermeket, amikor édesapja 
rak segített kifogni, megrúgta a ló. 
A kihivotf mentők a fiatal gyermeket 
a sebészeti klinikára hozták. Állapota 
életveszélyes. 

— Két napszámost égetett meg n 
felrobbant petrólenmos bordó. Kedden 
a déli órákban Kiskundorozsmán szál-
lítás közben felrobbant egy petrólen-
mos hordó és a mellette levő munká-
sokat. Lakatos Antal 64 éves és Far-
kas Mihály 26 éves dorozsmai napszá-
mosokat a hatalmas csóvában kicsa-
pódó lángok megégették. A kél rze" 
rencséflen munkást másod- és hur-
ma'dfoku égési sebekkel hozták be Sze-
gedre a mentők a bőrgyógyászati kli-
nikára. 

— öngyilkosság. Simon István 67 
éves Rókusi-feketeföldek 218. szám 
alatt lakó gőzfürdői tvukszemvágó 
hétfőn a késő esti órákban felakasz-
totta magát. Tettének oka gyógyítha-
tatlan betegséget voíf, amely már1 at-
zal fenyegette, hogy mind a két sze-
mére megvakul. 

— A TISZA VIZALLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je. 
lentése szerint a Tisza vízállása 
augusztus 3-án reggel 7 órakor 341 
cm, a levegő hőmérséklete 20 fok 
Celziug volt. 

_ Üzenet Oroszországból. Az F. 
210. tábori postáról érkezett hozzánk 
a következő üzenet: Feleségeinknek, 
szüleinknek és ismerőseinknek üzen-
jük, valamennyien a legjobb egészség-
ben vagyunk, ne agöódjanak értünk, 
mert a magyarok Istene őrködik fe-
lettünk. Szeretetteljes csókjainkat és 
üdvözleteinket küldjük a boldog vi-
szontlátásig: Hegyeshalmi J , Szabó 
Ferenc, K. Sipos Ferenc szakaszvezc-
tök, Körösi Ferenc őrvezető. — A r -
k a u e r Tibor zászlós a K. 889. tábori 
postaszámról irja a Délmagyaror-
szágnak: »Tekintetes Szerkesztőség! 

Kedves lapjuk egy közel 3 heles pél-
dánya került ma hozzám. Benne la-
pozgatva egy kis szegedi szag ülöt'e 
meg orromat. Az a pár perc, amit 
mint szegedinek ez az érzés okozott, 
indított arra, hogy nb. lapjuk utján 
pár sorban üdvözöljem a szegedieket, 
örömmel üdvözlök minden szegedi jó-
fcarátot. Ismerőst, innen a távoli orosz 
mezőkről. Amint idegen hv. szolgáló 
tiszt egyedül képviselem párszáz km. 
körzetben a szegedi szineket. Hála Is-
tennek jól vagyok és egészséges. T<mé-
telten minden jót kivánok barátaim-
nak és ismerőseimnek és kérem ne fe-
lejtkezzenek meg a távolba szakadt 
földiről. Oroszország, 1943 VTT. 23«. 

— Rendelet a v»s- és apélcikkek 
forgalmáról. Budapestről jelentik: A 
hivatalos lap szerdai száma közli a 
pénzügyminiszter rendeletét az egyes 
vas- és acélcikkek forgalmának és fel-
használásának szabályozása tárgyá-
ban. 

_ Szülők, diákok figyelmébe! Tan-
könyveit még most jecyezfesse elő a 
Szukits-könyvesboltban Kölcsey-u. 1 
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A hácsborsodi főjegyző borznl-

inas öngyilkossága. Rajáról jelentik: 
Rorzalmas öngyilkosság hire tartja 
izgalomban Rácsborsod község lakos-
ságát. Juharos Mátyás, a község 5? 
éves főjegyzője, vadászfegyverével fő-
helőtfe macát és azonnal meghalt. Ju-
haros Mátyás családos, vagyonos, 
egészséges ember volt é* semmi jelét 
nem mutatta végzetes szándékának" 
Kevéssel nzelőltt elbeszélgetett fele-
ségével; utána belső szobába vonult 
ahol vadászfegyverét söréire töltve, 
fejére szorította a csövet és lábával 
rántotta el q ravaszt, ugvhogv a ső-
rétek majdnem teljesen szétviffék' " 
fejét. A dörrenésre felesége berohant 
a szobába, azonban férje vérző |estét 
találta meg. Miután nyilvánvaló, Hogy 
öngyilkosság esete forog fenn. a ba-
jai ügyészség megadta r temetés! en-
gedélyt. az öngyilkosság okára a vizs-
gálat tovább folvik. Búcsúlevelet ez-
ideig nem találtak'. 

— A Gyümölcstermelők Országos 
Egyesület? értesiti tagjait, hogy a per-
metezéshez szükséges nvers nikotin 
megérkezett. Ujabb nikotin mennyisé-
get csak az kaphat, aki a már kiadóit 
nikotinos dobozt visszahozza. Kiosz-
tás minden nap 9-töl 1 óráig. 
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— Kerékpárlopások. 'Emmeríing 

Rezső, az ismert sportember, biztosí-
tási vezértitkár, Kálvária-utca 46b. 
szám alatti lakos feljelentést telt a 
rendőrségen ismeretlen fettes ellen, 
mert augusztus 2-án a Kis Dávid-pa-
lota udvarából ellopta 400 pengőt érő 
kerékpárját. — Ugyancsak kerékpár-
lopást jelentett be a rendőrségen dr 
Korom Ernő dorozsmai orvos is. aki-
nek kerékpárját ismeretlen tettes a 
'Jókai-utca 4. számú ház elől lonfa et 
A rendőrség a kerékpártolvajok kér-
rekeritésére megindította a nyoméi 
fást. 

_ Besurranó lopás. Böröez Tmré-
né Mátvás király-tér 24. szám a'atti 
lakos feljelentést 'ott a rendőrségen 
ismeretlen tettes ellen, mert augusz-
tus 2-'án lakásába behatolva. onnaB 
ÍM jXngő készpénz) eflöpötf magá-
val vitte Börö-zné élelmiszerjegyeit 
is. A nyomozás folyik. 

, — Zsebtolvajlások. Nógrádi Ármin. 
Szatvmaz (503. szám alatt lakó nyugal- [ 
mázott MAV-felügyelő előadta a 
rendőrségen, hogy julius 31-én a Kor-
zó Mozitól a Tisza-pályaudvarig zsu-
1 folt villamoson utazott. A zsúfolt ko 
ícsiban ismeretlen tettes kiemelte zse-
jbéből nikkelóráját, amely aranyláncon 
j függött a zseböbeni — Zsebtolvaj el-
'len tett feljelentést Szegő Jenő Osz-
itrovszky-utca 19. szám alatti lakos is. 
'Szegő augusztus 3-án délelőtt 10 és 1 

Gattty András lemond 
az MLSz főtitkári tisztségéről 

A Magyar Labdarugók Szövetségéi 
be n az ujraalakulás óta G á l f f y An-
drás, az ismert és népszerű volt sze-

óra között hentjárt a közellátási hiva- ;gedi sportember tölti be a főtitkári 
tóiban és ezalatt az ismeretlen tettes széket. Gálffy régi munkása a lab-
.kiemelte zsebéből 50 pengőt tartalma ,(tarugó sportnak, kizárólag a testi 
:ZÓ pénztárcáját. A rendőrség erélyes kuliurával foglalkozik és igy mun-
! nyomozást indított a zsebtolvajok kéz- j kásságával a labdarugók táborában 
jrekeritesére. (osztatlan megbecsülés* vívott ki. Az 

— Újra betört a dologházból sza-jMLSz főtitkári teendőin kivül jó ide-
badult veszedelmes bűnöző. Izgalmas'je ellátja a Játékvezetők Testületének 
üldözés előzte meg Hódmezővásárhe-jelnöki tisztségét is. Az utóbbi időben 
Íven egv veszedelmes betörő letar- Gálffy munkái annyira megszaporod-
tóztatását. Móritz Imre cukrászsegé-
det a télen 1945 júniusáig feltételes 
szabadságra engedték a sopronkőhidai 
dologházból. Móritz azonban ahelyett 
hogy jó útra tért volna, folytatta régi 
életmódját és betörésekre, lopásokra 
fordította idejét. Betört a hódmezővá-
sárhelyi Vetró-szabóüzletbe és a fel-

í feszitett műhelyablakon át 4000 pengő 
értékű ruhnonvagot ellopott. A töhh-

' szörösen büntetett előéletű cukrászse-
gédet 3 kcrékpárlppás is terheli. Az 
ellopott keréknárokat kivitte Körfvé-
lvesre a Tiszához, leszedte a gumikat 
és a dinamókat, a vázakat nejiig be-
dobta a vízbe Móriiz Tmre bevallotta 
kihallgatása során azt is. hogv köz-
ellátási hivafal egvik asztaláról ello-
pott egy lisztutglvánvtörPhÖf is. amit 
azonban nem mert felhasználni, mert 
félt, hogy ráiönnek tettére A letar-
tóztatást azonban igv sem sikerült el-
kerülnie. Ugvanis bátyjának, Móriiz 
Lajos hódmzőK'Ssárbelyi cukrászmes-
ternek a feljelentése alapján megin-
dult nvomozás során a betöréses lo-
pás szálai öccséhez, Móritz Tmréhez 
vezettek, akit izgalmas üldözés után 
elfogtak. A megrögzött bűnözőt, mi-
után a hódmezővásárhelyi rendőrség 
bűnügyi osztálvának a vezetője kihall-
gatta. átkísérték a szegedi ügyészség-
re Tft dr. Mecsé r József királyi 
ügyész újra kihallgatta. Kihallgatása 
ufán Móritz Tmréf előzeies ie'arfózta-
tásba helyezték. 

— Harminc pengőért vásárolt bé-
lyeget és ellopott egy értékes holland 
sorozatot. Márer Béla szegedi bélveg-
kereskedő feljelentési fett a rendőr-
régen ismeretlen tettes ellen Az Is-
meretlen angusztus 3-án déiclőtf bé-
ment a bélyegkereskedésbe és ott he-
Iveisef vásárolt. KöriithehM 30 nengő ér-
tékű bélveget vett és közben magá-
val vitt egv megtekintésre kitett évié-
kes holland sorozatot. A holland soro-
zat értéke 360 nengő. A följelentés 
alapján a rendőrség megindította a 
nvomozást a bélyegtolvftj kéz.rekcrifé-
sére 

T Ő Z S D E 
Budapesti éricktözsdezáriat. Szi-

lárd irányzattal pénzajánlatokkal in-
dult a budapesti értéktőzsde keddi üz-
leti napja. Mivel az élénk kereslettel 
szemben alig volt áru a piacon, az 
üzleti tevékenység rendkívül vonta-
tott maradt. Az előfordult néhány kö-
tés változatlan árakon jót lére. Árfo-
lyamok: Magyar Bank és Kereeskdel-
mi Bank 96.5. Hielbank .136.5, Nemzeti 
Bank 432.—, Kereskedelmi Bank 239.5, 
Pesti Hazai 16875, Magyar Kender 
74.1. Szegedi kenderfonó — . 

Zürichi devizazárlat. Páris 5.725, 
London 17.30, Newvork 431 . Brüsz-
szel 69.35, Milánó 22 55, Madrid 
39.75. Amszterdam 229.375, Berlin 
172 55. Szófia 5 375. Bukarev 2,375 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos 
valutaárfolyamai; Szlovák kor. 11.45— 
11.75. lira 1740—17.90, svájci frank 
76.éO_80.60. svéd kór. 7170—8270 

A budapesti Pernjá&ytőZBdén a for-
galom csendes volt, a hivatalos árat 
nem változtak. 

lak. hogy azzal a gondolattal kellett 
foglalkoznia, melyik tisztséget tartsa 
meg a labdarugó sportban. Gálffy 
András ugv döntött, hogy lemoud az 
MLSz főtitkári tisztségéről. 

— Nagy elfoglaltságom az oka an-
nak — mondotta Gálffy András —s 

hogy a főtitkári tisztségemről lemon-
dok Fgvre jobban látom, hogy a kéf 
munkakört egyidflben lelkiismeretes--
séggel csaknem képtelenség ellátni. 
Lemondásomat még e héten közlöm a 
szövetség illetékes tényzőivel. 

A labdarúgás hivei őszintén sajnál-
ják Gálffy Andrásnak az MLSz-tő1 

való távozását. 
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VSrifsse! már megint baj van 

Vörös Mihály, a Szeged tehetséges, 
de túlságosan sokat >vagánykodó« fut-
ballistája már megint fegyelmezetlen 
ge révén hallat magáról. Vörös ellen 
az a vád. hogv az edzéseket nem Iái 
togatia és a vasárnapi óhecsci mérkő-
zésről igazolatlanul maradt távol Az 
egyesület fegyelmi bizoltságáf csü-
törtökön est" fél 9 órára a Baross-ét-
terem különlielviségébe összehivtákf 

hogv döntsön Vörös fegyelmi ügvében. 
A fegyelmi bizottság már többször el-
néző volt Vörössel szemben, ezért kí-
vánatos volna, hogy most alaposan 
megbüntessék, ba az ellene felhozott 
vádak beigazolódnak. 

Egyesek tudni vélik, hogy Vörös 
ujabb renitenskrdésének" hátterében * 
futballista távozásV szándéka áll. 

Csütörtökön este összeül a Szegeit 
AK sportbizottsága is. hogv a vasár-
napi mérkőzés előkészületeit megte-
gye és néhánv uj játékos leszerződte-
tését letárgyalja. 
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X Gyaloglóversenyen vesznek részt 
a SzVSE hosszútávfutót. A SzVSE at-
létikai szakosztálya hat hossrotávfu-
tóját benevezte a pénteken Budapes-
ten rendezendő 10 kilométeres gya-
1 o gl óba in ok s á gr a A SzVSE-verseny-
zők Kakuszt Ferenc vezetésével men-
nek a versenyre. 

X A SzVSE az országos ifjnságl 
fufbnllbainoksáa: elődöntőjében A" 
SzVSE ifjúsági csapata a szombaton 
esti mérkőzés keretében megrendezés-
re kerülő Ferencváros—Elektromos 
Szent István-kupa mérkőzés előtt fM-
sza le az országos ifjúsági bajnokság-
ban elődöntő mérkőzését a Magyar-
óvári Levente Egyesület csapatával 

X Szervezkedik a HASE. Az NB 
TIT osztálvha felkerült honvédaltiszti 
futballcsapat felles erővel szervezke-
dik. hogv megállhassa helyét a maga-
sabb osztályban. Erősitésűl megsze-
rezték Kókavt. az SzTK volt csatárát 
Makóról az MVSE-től, a Móravároshói 
pedig három tehetséges játékost iga-
zolrak áf. nevüket azonban egyelőre 
titokban tartják. — Priszlinger. a csa-
pat népszerű kitűnő edzője sikerrel 
tette le az edzői vizsgát Budapesten 
és az egyesület vezetősége most meg-
hosszabbította szerződését. A HASE 
vezetősége azt várja a kitűnő oktató-
tól. hogy amiként ő vitte fel annak-
ideién magasabb osztálvha az TTTC-Í, 
a Makói AK-ot, most pedig a KASE-t, 
jövőre még magasabb osztályba ve-
zeti csapatát. 


