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Szegedi utmutató 

A Somogyi-könyvtárban vasárnap 
ön ünnepnap kivételével kőnyvtár-
MolgilaL 

Az egyetemi könyvtár augusztus 
1-töl 31-ig a könyvtári helyiségek 
tatarozása és általános takarítása 
miatf zárva. 

A városi mnzenm egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Lein-
zinger örök. k. dr. Tnkats Sándorné 
Horváth H. n. 9, Pósa Balázs Kál-
vária a. 17, 8elmeczi Bél« Somogyi-
telep IX. u. 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: K e r e s z t n t o n , Szé. 
ekenyi Mozi: C s a l ó d á s . 

AZ BL80TETIT&8 KEZDETE 
BSTE TIZ ÓRAKOR, 

T M R REGGEL HÁROM ÓRAKOR 
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— Álgyay államtitkár műegyetemi 
tanári kinevezése. Budapestről jelen-
tik: A kormányzó legfelsőbb kéziratá-
val A l g y a y Pál kereskedelmi ál-
lamtitkárt, műegyetemi magántanárt a 
József Nádor műszaki és gazdasági 
egyetem mérnöki és építészmérnöki 
karán nyilvános rendes egyetemi ta-
nárrá nevezte kL 

— Zendülés Newyork néger ne-
gyedében. Harlem, Newyork néger-
negyedében nagy zavargásokra ke-
rült sor, melyek során hat négert 
megöltek. 543 megsebesült, 584-et 
pedig letartóztattak. Az anyagi kárt 
őmillió dollárra becsülik. Hatvan 
rendőr megsebesült Az 1935. évi 
négerlázadás óta ilyen arányú za-
vargások nem fordultak elő. A za-
vargások azért törtek ki, mert egy 
fehér rendőr le akart tartóztatni 
ktpás miatt egy néger nőt. Részeg 
néger katonák beleavatkoztak a do-
logba és kicsavarták a rendőr ke-
ze-hói gumibotját, mire a rendőr re-
volvert rántott és egy néger katonát 
megsebesített. Erre hatalmas nécer 
tömeg gyűlt össze és kövekkel kez-
dett dobálózni és megrohamozta az 
üzleteket. A négernegyedet 6000 
rendőr vette körül, de igy is csak 24 
éra múlva sikerűit a rendet hely-
reállítani. 

— A méhek megtámadtak egy 
vonatot. Innsbruckból jelentik. Frei-
lassing pályaudvarán átrakodásnál 
elejtettek egy méhekkel tele ládát, 
amely összetört és a megriadt mé-
hek kiszabadultak. A méhek király-
nőjüket keresve állandóan körülraj-
rották a vonatot, amikor az már 
tovább haladt Berchtesgaden feié és 
jódarabig minden állomáson utol-
érték és az utasokat is megtámad-
ták. A méhraj végre is kifáradt a 
szokatlan megerőltetéstől és elma-
radt a vonat mögött. 

_ Szülök, diáitok figyelmébe! Tan-
könyveit még most jegyeztesse elő a 
Szu k i ts-köny vesbol tban Költsey-u. 1. 

— Előre bejelentette öngyilkos-
ságát Papp Kálmán 56 éves Hó-
biárt basa-utca 1b. szám alatti la-
kos szerdán reggel eltávozott hazul-
ról azzal, hogy öngyilkosságot fog 
elköetni. ígéretét be is váltotta: csü-
törtökön reggel a Makkoserdőben 

flz idén az eddiginél 
nagyobb keretek között rendezik meg 

a mezőgazdasági munkásság 
textilellátását 

Budapest, augusztus 5. A kor- jröskereszt. stb. textilszükségletének 

mány a mezőgazdaságban dolgozók biztosítására létrehozott külön ke-

textilsaükségletének biztosítása ér- í rettel. A Magyar Textilgyárosok Or-

dekében évről-évre mezőgazdasági szágos Egyesületének keretében 

felruházás! akciót indit. Ezen ak- működő áurelosztó iroda fogja az 

ció keretében a gyárak a kormány (előbb felsorolt közintézmények tex-

felkérésére évek során át sokmillió tileliátását közvetlen a gyárból biz-

méter textilárut, fehérneműt és 

más közszükségleti cikket hoztak 

forgalomba, igen előnyös áron. 

A kormány, amint értesülünk, 

a lextilakciót az idén is megrendezi, 

sőt az idén lényegesen nagyobb ke-

retek között Teszi ezt pedig akkor, 

amikor az akció lebonyolítása a 

közismert nehézségekre való tekin-

tettel igen nagy erőfeszítést kiván, 

rendkívül próbára teszi a textil-

nyersanyagok elosztásával megbí-

zott hivatalokat és magát a gyár-

tositani. A mezőgazdasági akció le-

bonyolításával és az ezzel kapcso-

latos elosztási teendőkkel előrelát-

hatólag ugyanezt az irodát bizzák 

meg. 

Minthogy körülbelül 500.000 em-

ber textilellátásáról van szó. az ak-' 

ció igen nagyarányú. 

Természetesen a kereteket a j 

nyersanyaglehetőségek szabják meg 

és ezért csak ezeknek figyelembevé-

telével lehet a kontsrukciót felépite-

ipart is. Ezenfelül a mezőgazdasági' ni. Ezért egyelőre az 1943. év hátra-

akciót az idén egybekapcsolják a lévő öt hónapjának adatait figye-

hadiüzemek alkalmazottainak eilá- [ lembevéve készítik el az akció ter-

tására irányuló akcióval, valamint ; vezetét, azonban bizonyos az, hogy 

a közintézmények, kórházak, Vö- r folytatni fogják 1944-ben is. 

— Hoszabb idő óta fosztogatták 

a lakását. Ferkó Józsefné somogyi-

telepi asszony feljelentést tett a 

rendőrségen ismeretlen tettes ellen, 

mert május óta fosztogatta lakását, 

ahonnan főleg férfi és női ruhane-

müeket, ágynemüeket lopott. Az asz-

szony kára körülbelül 500 pengő, 

Repülőgéppel a malária ellen. 
A malária voltaképpen már leküz-
dött népbetegség, mert ott, ahova a 
gyógyszerész- és vegyésztudomány 
keze elér, a malária ellenszerei tö-
kélete védelmet nyújtanak- A hábo-
rú azonban akadályozza a malária 
elleni arcvonal zavartalan működé-
sét. A német véderő főparancsnok-
sága például a legutóbb egész sor n-ert a tolvaj egy alkatommal 100 
szakértőt állított be arra, hogy uj p e n g ő készpénzt is elvitt a 400 pen-
módszerekkel kutassák ki a malá-
riafészkeket és a kórokozókat min-
den lehető eszközzel irtsák kL A 
szakértők újszerű eszközöket 've-
tettek be«, amennyiben elhatároz-

gőt érő ruhanemüeken kivül. Aj 
rendőrség a fosztogató kézrekerité-
sere megindította a nyomozást 

— Elitélt zsebtolvaj. Bohács Fe-
ták, hogy az eddig mgeközelithetet- j renc 30 éves hódmezővásárhelyi 
len maláriafészkekel a levegőből j büntetett előéletű gazdasági cseléd 
támadják meg. Felderitő repülőgé-; ! o p á s vétsége miatt került csütörtö-
pekről térképezik a mocsárv-déke-i k d r Kozma Endre törvényszék, 
ket és amennyiben azon a vidéken, ' J . 
maláriaveszélv áll fenn. akkor meg- j b u n t e t o egyesbiro ele. Bohacs Gaj-
kezdődik az igazi harc a szúnyog-! dán Sándor vásárhelyi lakos zsebé-
lárvák ellen. Ennek a harcnak aj bői kilopta a pénztárcáját, amely-
>gránátjai egy bizonvos keverék A ; ben 6 pengő 60 fillér volt. A tör-

vényszék jogerősen 4 hónapi fog-
házra ítélte. 

poros országutakon a teherautókon 
sok tonna por gyűlik össze. Ezt a 
port átszűrik, minden idegen 
anyagtól megtisztítják, végül le-
raktározzák. A raktárakban vegyi 
anyagot kevernek a porhoz, majd 
fémtartályokba helyezik el az uj 
anyagot. A fémtartályokat külön 
erre a célra készített repülőgépen 
•iszik a mocsárvidék fölé, ott a géo 
rendszeres szórással 25—30 méter 

— Zsebtolvajlások. Faragó Sán-
dor Vásárhelyi-sugárut 26. szám 
alatti lakos feljelentést tett a rend-
űi ségen, mert ismeretlen tettes szer-
dán este az Ujvári-íéle vendéglőben 
kilopta nadrágja hátsó zsebebői 200 
pengőt tartalmazó pénztárcáját — 

széles sávokban elárasztja a tere- Ismeretlen zsebtolvaj ellen tett fel-; 

pet ezzel a porral. Miután az egész jelentést Orbán József maglód i ja- ! 

terepet beszórták, néhány nap mui. kos is, akinek pénztárcáját 150 pen-
va ugyancsak repülőgépekről készpénzzel ismeretlen tettes a 
.mintát, meritenek a mocsamkhól. budapest—szegedi gyorsvonaton lop-
ErJ az anyagot a kutató intézetbe 
viszik és vegyelemzik, mert csak 
igy állapitható meg, hogy a vegyi-
anyag tényleg alaposan végzett-e a 
maláriát okozó szúnyoglárvákkal. 
Ezzel azonban még nem fejeződik 
be a küzdelem, mert a beszórást 
időről-időre ismételni kell. Termé-
szetes. hogy ezt az eljárást egyelő-
re csak olyan helveken alkalmaz-
zák, ahol tengelycsapatokat kell 
állomásoztatni, vagy átvezetni a 
maláriaveszélyes vidékeken. 

üzenet Oroszországból. Farkas 
Imre tizedes a K. 628 tábori posta-

ia ki zsebéből. Az ismeretlen zsebtol-
vajok ellen megindult a nyomozás. 

_ Ellopták a kabátját. Bárkányi 
Lajos öszeszéki lakos feljelentést tett 
a rendörségen ismeretlen tettes ellen, 
mert a szegedi Fuchs-féle kocsma ud-
varában ellopta a kerékpárjára kötött 
kabátját. A nyomozás folyik. 

— Kerckpárlopésok. Surjáuyi Jó-
zsefné Béke-utca 12. szám alatti lakos 
feljelentést tett a rendörségen ismeret-
len lettes ellen, mert a SzUE Toron-
tál-téri uszodájából ellopta 400 pengőt 
érő kerékpárját. — Bálint Illés szent-
mihályfeleki lakos szintén kcrckpárlo-'. számra üzeni feleségének, a Kálvária-

eay fenyőfára felakasztotta ma"át ' 6 szám alá. hogv jól van. esészsé ! pást jelentett be a rendörségen. Bálint 
Holttestét a törvényszéki boncterem- **** 9 2 bántja,' hogy ritkán kap kerékpárját ismeretlen tettes a Zrí-

U Vitték. i u l S S é ^ ^ S T t hotalr6] , e v e l e t Kéri- i r * a n a k 7 *** kapualjából 
v , gyógyít- n é l sűrűbben. Szerető csókjait kül<b W el A rendőrség wtgpru nyomozási 

meg'feleségének és a család többi. ,tagjá- Indított a kerékpájtoIVajak kézrekeri-j 
hatatlan betegségével okolta 
tettét. nak. tésére. 

_ Rejtélyes öngyilkosság. Boldi-

zsár Sándor Kormányos-utca 9L 

szára alatti lakos a rendőrségre ér-

kezett jelentés szerint szerdán este 

felakasztotta rnegát. Mátyás Samu 

rendőrtanácsos a telefonon történt 

értesítés után kiszállt a helyszínre, 

aliol olyan gyanuokok merültek fel» 

amelyek bűncselekményre engednek 

következtetni. Az eset után kiment 

a helyszínre dr. Kozma Endre tör-

vényszéki vizsgálóbiróhelyetles is és 

elrendelte a holttest felboncolását. 

A boncolás során megállapították, 

hegy az akasztás, illetve önakasztás 

esle 7—8 óra között történt A to-

vábbi vizsgálat fogja megállapítani, 

hogy öng\ L.osság vagy gyilkosság 

tertént-e. 

— Augusztus 12-én és 13-án is lesz 
lügyakjrUt. Legutóbbi számunkban 
jelentettük, hogy augusztus 10-én és 
31-én Szeged határában lőgyakorlato-
kat tartanak. Mint illetékes beiyiöl 
most értesültünk, egy másik katoua> 
alaklat is lőgyakorlatot lart, meg pe-
dig 12-én és 13-án reggel 7 órától dél-
után 5 óráig Ez utóbbi lögyakoi la ok 
területét a szeged—hódmezővásárhe-
lyi vasútvonal, a rókusi pályaudvar 
északi kijáratatói a baktói töltésig, 
majd innen északra a baktói töltés, 
Székhalom, Macskástöltés, Sándorfai-
va község déli szegelye a szatvinazi 
vasúti megálló felé húzódó vonal a 
müulig, majd innen az öthalmon és a 
téglaégetőn átvezető taligaút a vasúiig 
határolja. A lőgyakorlat tartama aia'.t 
piros-fehér zászlókat fognak kitűzet-
ni az alabbi helyekre: aj bakiói is-
kola, b) székhalom, c) szatymazi ha-
lom, d) Rácok kertje, e) öthatom 90 
km-en, f) sándorfalvi müut és hódme-
zővásárhelyi vasút keresztezőoésénél. 
Amíg ezek a zázlók kint vannak, a lő-
tér terültére polgári egyennek belép-
ni nem szabad. A lőtér területén levő 
tanyákat ki kell lakoltatni. A lőtéren 
átvezető utakon a közlekedést be kell 
•züntelnL A biztonsági őrök utasítá-
sainak saját érdekében mindenki ta-
gyen eleget. A lőgyakorlat befejezését 
mindkét napon körülbelül délu'án i 
órakor >lefuvás» kürtjel adja tudtul. 
A sándorfalvi műutat az átjár óforfá* 
lom számára szabaddá teszik, orszá-
gos jármüvek és kerékpárosok számá-
ra mindkét nap délután 2 óráiól 5-ig, 
motoros jármüvek számára pedig 
mindkét nap délután 2 órától 3 óráig. 
Illetékes helyől nyomatékosan felhív-
juk a lakosság figyelmét arra, togy * 
már kilőtt és fel nem robbant lövedé-
kek, vagy lövedékalkatrészek (gyuj-
tórész, lövedékfej;, stb.) érintése még 
hosszú idő eltelte után is életveszélyes. 
Ha valaki ilyen lövedéket, lóvedékal-
katrészt talál, azt érintés nélkül, fel-
tűnő módon jelölje meg és közölje köz-
vetlenül a lőgyakorlat vezetőjével, 
vagy az illetékes közigazgatási elöl-
járósággal, esendői seggel. A lőtéren 
levő kincstári tulajdont (célanyag, jel-
zőtáblák, zászlórudak, távbeszélő 
anyagok, stb.) elvinni, vagy mégroc-
gálni tilos. A lövészettel okozott eset-
leges károkat a kincstár megtéríti. A 
tulajdonosok az okozott kárt a fenn-
álló rendeletek értelmében a tulajdo-
nosok bevonásával egy nizottság meg-
állapítja és a helyszínen megtériti. A 
határidő után érkezett kárbejelentése-
ket a bizottság a vonatkozó rendeletek 
élteimében figyelembe nem veheti 

— Meglopta az anyját, majd fel-
jelentette magát. Arany Tóth Sán-
dor 60 éves somogyi telepi lakos 79 
éves édesanyjától, özv. Varsányi Mi-
hálynétól 400 pengőt érő fehérne-
műt lopott. Máté Sándor ítélőtáblai 
altiszttől hasonló holmikat lopott 
szintén, ugyancsak 400 pengő ériék-
ben. A tolvaj tettének elkövetése 
után feljelentette magát a rendőrsé-
gen- A rendőrségről átkísérték az 
ügyészségre, ahol előzetes letartós-
tatásba helyezték. 


