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Szegedi utmutató 
A Somoeyi-könyvtárban vasárnap 

és ünnepnap kivételével könyvtár-
•IOIküiL 

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

A városi iniizeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Lein-
zinger örök. k. dr. Tukats Sáncomé 
Horváth M. a. 9. Pósa Balázs Kál-
vária u. 17, Selmeczi Béla Somogyi-
telep IX. a. 4*9 (vasárnap esak dél-
előtt 10-ig van nyitva). 

Mozik miisora: Belvárosi Mozi; 
F e h é r n ő v é r . Korzó Mozi: K e. 
r e s z l n t o n . Széchenyi Mozi: Csa-
l ód á s . 
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AZ FLSrtTÉTITÉS KEZDETE 
ESTE TIZ OKAKOR. 

VÉGE REGGEL HÁROM ORAKOR. 

—OOO— 

— A Kormányzó ur kihallgatáson 
fogadta a Budapestről távozó török 
követet. A MTI jelenti: A Kormányzó 
ur őfőméltósága Gödöllőn bucsukihall-
gatáson fogadta Hűsen Esref Ünay-
din Budapestről távozó török köve-
tet és ez alkalommal átnyújtotta a 
követnek a Magyar Szent Korona Kend 
nagykeresztjét. A kihallgatás után a 
Kormányzó ur és hitvese a követet 
villásreggelin vendégül látták. 

— Miniszterek az aratök között 
Finnországban. Helsinkiből jelentik: 
Finnországban az önkéntes munka-
szolgálat jegyében indult meg ezen a 
héten a rozs aratása. Csütörtökön ér-
dekes összetételű munkáscsapat vo-
nult ki a fővárosból egy környékbeli 
birtokra. A csoport 'agjai között volt 
narom' miniszter, valamint az állami 
tájékoztató hivatal elnöke. A minisz-
terek résztvettek az aratásban, majd 
az öthektóros tábla Jmratása után egy 
szauna-fürdőbe vonultak. Utána a 
kormánytagok közös vacsorát fo-
gyasztottak el az önkéntes munkások-
kal. (MII) 

_ Négyszáz bácskai volt német ha-
difogoly érkezett haza Magyarország-
ra. Nagykanizsai jejentés szerinl a 
soprt>ni vonattal oda több mint négy-
száz bácskai származású volt német 
'íadAigoly érkezett. Ezek valameny-
pvien 1941 áprilisában estek német 
hadifogságba a volt jugoszláv terüle-
teken és eddig németországi fogoly-
táborokban őrizték őket. A most ha-
zatért legtöbbje, bácskai szerb nem-
zetiségű Ás magyar állampolgárságuk 
illetve bácskai illetőségük igazolása 
után kerüjtek haza. A visszatért ha-
difogolvcsoport minden tagját szülő-
falujába. Illetve illetőségi helyére itá-
nvitották. 

— ötven pengőt meghaladó vásár-
lás után tiz pengő adóbélyeget kell le-
róni. A szegedi pénzügyigazgatóság a 
MTI szegedi kirendeltségéhez hivata-
los közleményt juttatott el, amely sze-
rint az 50 pengőt meghaladó vásárlá-
sok után 10 pengő illetéket kell leró-
ni F.ddig ugyanis a rendelet téves ér-
telmezés fnlvtán a lerovásra kötele-
zett iparüzők csak 5 pengő Illetékkel 
terhelték meg az 50 pengőn felül vá-
sárlókat. A pénzügyiga/gatóság mo«t 
kiadott 17616/3—101.1 ITT. a. számú ál-
irata most a félreértés eloszlatásával 
vésleg tisztázza a vitás kérdést. 

— Halálozás. T ó t h Károly ny. 
VIAV fökalauz 82 éves korában Ér-
sekújváron elhunyt-- Nevezettben dr. 
Tóth Béla, a Nemzeti Hitelintézet 
fiókigazgatója, valamint Tóth Lajos, 
-Szegeden hosszú időn át volt piarista 
tanár, édesapjukat gyászolják. 161 

— Országszerte szigorúan ellenőrzik 
a csépiéri munkálatokat. Az új ler-
ménybeszolgáltatási rendszerrel kap-
csolatosan gondoskodás történt arról 
is, hogy az országszerte megindult 
csépien munkálatokat szigorúan et-

— Házasság. Bánfy Benő m. kir. 
főhadnagy és Virágh Márta házassá-
got kötöttek Kecskeméten. (Minden 
külön értesítés helyett.) 158 

— Mi újság a budapesti élelmiszej-
nagyvásártelepen? A Magyar Vidéki 

leiiörizzék. A csSplés ellenőrzését nem S a j t ó t u d ó s i t ó f ö v á r o s i je?e
J
ntése s z e . 

est pl esi ellenőrök végzik, hanem a ^ augusztus 5-ig az élő-
. . , n l . i t n c i i r t f i m i n i c v t o e n v i » r u n n P . » 0 " kuzc|latásiigyi miniszter nyilt rende-

letével ellátott közegei. Az egész or-
szagban a csendőrség és a rendőrség 
is fokozott mértékben kapcsolódo't 
annak ellenőrzésébe, vájjon a gazdák 
és cséplöigéptulajdonosok mindenben 
eleget tesznek-e a rendeletben előirt 
kötelességeknek. Ahol nem tartották 
be a rendszabályokat, a csendőrség 
azonnal közbelépett és az eljárás már 
is megindult azok eJlen, akik a mai 
időkben ki akarják játszani a törvé-
nyes rendelkezéseket, öcsény község-
ben a csendőrség a cséplés ellenőrzé-
se alkalmával megfigyelte, hogy Szé-
ki István gazdálkodó a cséplőgéptől 
úgy szállította el a kenyérgabonát, 
hogv az, elcsépelt mennyiséget sem a 
mázsakönyvhe, sem a gazdakönyvbe 
nem iratla he. A nyomozás során ki-
derült. hogy Széki István megállapo-
dott Cselenkó János cséplőgéptulaj-
donossal, hogy mig a tulajdonos a 
géptől eltávozik, addig az elcsépelt 
huzat a már előzőleg lemázsált és a 
mázsakönyvbe bevezetett bnzászsákok 
közé teszi, hogy ilvmódon fölös ga-
bonakészletet biztositson magának. Az 

és vágottbaromfipiacon az árak vál-
tozatlanok- A tojáspiacon a hatósá-
gilag megállapított legmagasabb árak 
voltak érvényben. A zöldség- és főze-
lékfélék piacán az uborka és az alma-
paradicsom ára pedig 50 fillérrel csök-
kent; viszont a vajbab, a retek, a sár-
garépa és petrezselyem ára 10. a zöld-
paprika és a gerezda paradicsom ára 
20, a kelkáposzta ára 40, a karfiol ára 
pedig 50 fillérrel emelkedett. A gyü-
mölcspiacon a sárgadinnye ára 50, a 
görögdinnye ára pedig 140 fillérrel 
csökkent, viszont a ribizke ára 10, a 
szöliő ára 20, a körte ára 30, a kajszi-
barack ára 40. az őszibarack ára 50, 
az alma ára 60, a ringló ára pedig 
100 fillérrel emelkedett kilónklnt. 

— Gyilkosság Cegléden. V. Szabó 
Pál ceglédi Kernácstelep 8. szám alatti 
lakos napszámost felesége, valamint 
Aron nevű 18 éves fia és másik fiatal-
korú fiu megölte. A megindított nyo-
mozás során kiderítették, hogy a gyil-
kosságot elkeseredés miatt követték 
cl, mert Szabó családját bántalmazta-
A csendőrök mindhármukat elfogták 

eljárás megindult Széki István gaz- é? ,kec.!;ke
I!

T,éti j«y é s z s é« r e suliitól 
dálkodó. Cselenkó János cséplőgéplu-ltak a- t M I 1 ) 
aidonos és segitőtársuk Csesznék 
János földmives ellen. A csendőrség 
a mázsakönyvhe be nem vezetett ga-
bonát lefoglalta. Csurgó községben 
Vörös József cséplőgéptnlajoonos el-
len induit meg eljárás, mert egv gaz-
dának anélkül csépelte el a gaboná-
ját. hogy azt a gazdakönyvbe beírta 
volna. -**• 

— Kamarai nap Magyarkanizsán. 
A szegedi kereskedelmi és iparkama-
ra Magyarkanizsán t&rtiitt kamarai 
napot az ottani iparosokkal és ke-
reskedőkkel. Az ipartestület székhá-
zának nagytermében az iparosok és 
kereskedők nagy érdeklődése mellett 
Lékó Menyhért alelnök üdvözlte a ka-
mara képviseletében megjelent dr. 
Ilemény Alajos főtitkárt, és dr. Cser-
zv Mihály titkárt, valamint a ható-
ság képviseletében jelen levő dr. Jó-
sa Lajos főjegyzőt és dr. Egész Gcza 
iparhatósági előadót. A magyar Hi-
szekegy elmondása utón dr. Cserzv 
Mihály kamarai titkár az iparosságot 
érintő szociális rendelkezésekről tar-
tott előadást, amelynek során ismer-
tette a legújabb munkabérrendclete-
ket. Dr. Deménv Alajos főtitkár a 
kézmüvesiparosság és a kereskedők 
aktuális kérdéseiről tájékoztatta Ma-
gva rkanizsa iparosait és kereskedőit. 
Részletesen foglalkozott a tételes 
adóztatás ügyével és beszámolt a ka-
marának idevonatkozó eljárásairól. A 
nagv figyelemmele és általános ér-
deklődéssel kisért előadások után az 
érdekeltek köréből felvetett kérdések-
re adoff választ. 

— Sziilők, diákok figyelmébe! Tan-
könyveit még most jegyeztesse elő a 
Szukits-könyvesboltban Költsey-u. 1. 

— Jelentkezzenek a lopott holmik 
tulajdonosai. A budapesti rendőrka-
pitányság őrizetbe vett egy fiatalem-
bert, aki különböző holmikat árult a 
Teleki-téren. A fiatalember bevallotta, 
hogy a holmik lopásból származnak 
és közöttük sok szegedi holmi is van. 
A tolvajt szombaton délelőtt Szeged-
re hozzák- Ezzel kapcsolatban kéri a 
kapitányság, hogy a városházán a 
9-es szobában megtekintheti a közön-
ség a lefoglalt holmikat és ha valaki 
felismeri a sajátját, kellő igazolás 
mellett megkaphatja. A lefoglalt hol-
mik között van 1 barna zakó, 1 sö-
tétszürke nyári öltöny, 3 lepedő, 1 fe-
hér és 4 szines ing, 2 kék-fehér csi-
kós damaszthuzat, 8 párnahuzat, 6 
kispárnahuzat, 1 pirosvirágu párna-
huzat, 1 pepita házikabát, 1 hátizsák 
és 1 pár barna férfikesztyü. A fiatal-'után 3 órától a KANSz vezetősége be-
embert, aki a lopásokat elkövette, rö-j fizetési és hivatalos órát tart este 7 
videsen birái elé állitják. óráig a »poriásot'hooban«. 

_ Vigadóban tánc! Károlyi muzsikál 

_ A TISZA VIZALLASA. A sze. 
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vizállása 
augusztus 6-án reggel 7 órakor 290 
cm, a levegő hőmérséklete 26 fuk 
Celzius volt. 

A közszolgálati alkalmazottak 
60 százalékos vasúti kedvezménye. A 
közelmúltban sajtóközlemény jelent 
metg arról, hogy az a közszolgálali 
alkalmazott, aki a féláru jegy váltá-
sára jogosító arcképes igazolványra 
nem jogosult, egyszeri oda-vissza uta-
zásra ugy a maga, felesége, 18 éven 
aluli gyermekei részére 50 százalé-
kos menetdijkedvezményben részesül. 
A Közszolgálati Alkalmazottak Nem-
zeti Szövetségének szegedi altiszti 
szakcsoportja, mint érdekelt egyesü-
let vezetősége eljárt a szegedi MAV 
üzletvezetősé.g illetékes osztályán és a 
kedvezménnyel kapcsolatban a követ-
kező felvilágosítást kapta: A m. kir. 
kereskedelem- és közlekedésügyi mi-
niszter a 95666—IV. 1943. sz. rendele-
tével azonnali hatállyal, legkésőbben 
december 15-ig bezárólag egy ízben 
igénybevehető oda-vissza útra szóió 
féláru menetkedvezményt engedélye-
zett mindazon tényleges közszolgálati 
alkalmazottak és családtagjaik (fele-
ség és 18 évnél nem idősebb gyerme-
kek) részére, akik nem igényjogosul-
tak a féláru jegy váltására jogosító 
arcképes igazolványra vagy nem es-
nek az ipari, kereskedelmi és bányá-
szati munkavállalók fizetéses szabad-
ságidejére engedélyezett 50 százalékos 
menetdijkedvezmény tárgyában az 
1943. évi 44. sz. vasúti közlekedési 
közlönyben 52.622—1943 C. I. sz. alatt 
kiadott rendelet hatálya alá. Ennek a 
kedvezménynek szempontjából köz-
szolgálati alkalmazottaknak tekinten-
dők mindazon állami, vármegyei és 
városi (községi), továbbá OTI- és 
MABI-alkalmazottak — ideértve a 
szerződéses vagy tiszteletdíjas ideig-
lenes alkalmazottakat, dijnokokat, 
óra-, napi-, heti- és havibérese al-
tiszteket, szolgákat, kisegítő szolgá-
kat és munkásokat —, akik legalább 
egy éve alkalmazásban vannak. Nem 
igényjogosultak a vármegyei és vá-
rosi (községi) üzemekben, vállalatok-
nál és intézményeknél alkalmazottak. 
A KANSz altiszti szakcsoport vezető-
sége közli az érdekelt tagjaival, hogy 
fenti igényjogosultsággal és az igény-
léssel kapcsolatban szívesen nyújt bő-
vebb felvilágosítást. Vasárnap dél-

| — A Közjóléti Szövetkezet lgazg»* 

jtósági ülése. A szegedi Közjóléti Szó-

vetkezet péntek délben tartotta a vá-

rosházán szokásos havi igazgatósági 

ülését, amelyen a szövetkezethez be-

nyújtott állatjuttatási és egyéb szociá-

lis támogatási kérelmek fölött döntöt-

tek. A szövetkezet igazgatósága ezuL 

tal is több kérvényezőnek utalt ki 

különböző háziállatot s szavazott mr^ 

támogatást. 

— Feketén őrölt egy s/eiitcsl ma-
lom. Szentesről jelentik: A szentest 
rendőrkapitányság arról értesült, 
hogy Piti Ferenc több szentesi gaz-
dától átvett búzát jegy nélkül őrölte 
meg malmában. A detektívek rajta-
kapták a malmot »feketcői lés< közben. 
Piti Ferencet 600 pengő pénzbünte-
tésre, a feketén őröltető buzatulajdo-
nosokat pedig 50—100 pengőig terjedő 
pénzbüntetésre ítélték. (MTI) 

— Ujabb kerékpárlopások. Faragó 

Elemér Bajza-utca 12. szóm alatti la-

kos feljelentést tett a rendőrségén is-

meretlen tettes ellen, mert csüiórökón 

délután a Károlyi-utca 2b. számú hái 

udvaraból ellopta 400 pengőt érő ke-

rékpárját. — Halász Ferencné 'lüudér-

utca 10. szám alatti lakos színién ke-

rékpárlopast jelentett be a rendőrsé-

gen. Halászné kerékpárját ismerellea 

tettes a Csongrádí-sugáruton lopta el. 

Kára 200 pengő. — tleinrich Józset 

nagyszeksosi lakos 600 pengő érlt'kü 

kerékpárját a Gárgyán-kocsina udva-

rából lopták el. — Ajtay Anikó Vitéz-

utca 1. szam alatti lakos gyönyörű 

kivitelű, 1000 pengőt érő kerékpár-

ját ismeretlen kerekpártolvaj a pénz-

ügyigazgatóság épületének udvara-

ból vitte el. A rendőrség erélyes nyo-

mozást indított a kerékpártolvajok 

kézrekeritésere. 

— A cipőipari szakosztály közgvü-
(lésének határozata alaján a cipöipa-
jrosok üzletüket és műhelyüket szóm-
i haton délután 2 órakor bezárni köte-
lesek. Szakosztály elnöksége. 159 

Sakkhirek. A Magyar Sakkszö-
vetség déli kerületének ez évi egyéni 

| bajnoki sakkversenye augusztus 8-án 
(délelőtt 8 órakor kezdődik a Szegedi 
, Sakk Kör helyiségében (Royal-kavé-
t ház). Benevezni lehet a verseny meg-
kezdéséig. Nevezési dij 10 pengő. A 
(versenyjátszmák naponta két fordulón 
és pedig minden nap délelőtt és dél-
után kerülnek lebonyolításra. Érdek-
lődőket szívesen Lát a rendezőség. 

_ Szentmihálytelki legének ösz-

szcszurkáltak egy becsípett fiatalem-

bert. Süli Ferenc 20 éves Szabadkai-

ul 33. szám alatt lakó földművest 

életveszélyes állapotban vitték be a 

mentők csütörtökön éjjel fél 3 órakor 

a közkórházba a Petőfi Sándor-sugár-

ut végén épült vámháznál levő ven-

déglő elől. Süli, a mint kihallgalása 

során kiderült, a vendéglőben mula-

tott és amikor kissé ittasan hazafelé 

igyekezett, támadás érte. Az ő megíté-

lése szerint 7 vagy 8 szentmihálytelki 

legény támadt rá és kezén, hátán hat 

helyen mély késszurásokat ejtettek 

rajta. A rendőrség a megadott sze-

mélyleirások alapján megindította a 

nyomozást a szurkálók kézrekeritésé-

re. 

— Kocsmárosok figyelmébe! Az el-
nökség felbiv minden kartársat, hogy 
saját érdekében f. hó 9-én délután 5 
órára Ilerédi György kartársunknál 
Londoni-köruton levő helységben meg. 
jelenni szíveskedjenek, tárgy: a heti 
egynapi zárvatartás. Tiszteiette': az 
Elnökség. 156 
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