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— Forró viz be esett ég meghalt kts 
leány. Kátai Rozál 4 éves dorabcgy-
bázl kisleányt meg akarta füröszteni a 
nagyanyja. Közben pár percig magára 
hagyta, amig a másik szobába ment a 
törü lközőért A kisleány ezalatt bele-
esett a fürdőteknő mellé készitett forró 
vízbe. A kihívott mentők életveszélyes 
állapotban, másodfokú égési sebekkel a 
bőrgyógyászati k l in ikára vitték. A kis-
leány az elszenvedett súlyos égési se-
bek következtében hétfőn este a bőr-
gyógyászati kl inikán meghalt. A bolt-
testet a törvényszéki bonctani intézet-
be vitték, ahol felboncolják. A bonco-
lás után megindul a vizsgálat, hogy 
nem terhel-e valakit felelősség a kis-
leány ha lá láér t 

— Felgyújtotta a munkaadója búza-
szalmáját. Molnár István 35 éves gaz-
dasági cseléd, aki Molnár F. István 
kiskirálysági gazdánál volt alkalma-
zásban, eddig ismeretlen okból Szent 
István napján felgyújtotta munkaadója 
15G kereszt buzaszalmáját. Molnár Ist-
vánt a csendőrök elfogták és bekísér-
ték a szegedi ügyészségre. Molnár Ist-
vánt gyújtogatás bűntette miatt állít-
ják biróság elé. 

A Magyar Bank éa Kereskedelmi 

R t szegedi f iókja augusztus 25-től a 
Klauzál-tér 4. szám alatti u j üzlethe-
lyiségben á l l t. ügyfeleinek rendelkc-
aésére. A banküzlet minden ágában 
készséggel ajánl ja fel szolgálatait. 
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Tyúkokat lopott, elfogták. Zsigó 

Lász ló 39 éves kiskunfélegyházi nap-

számos a közelmúltban Szentesen hat 

gazdától tyúkokat lopott. Zsigót tetten 

érték és letartóztatták. Kedden dél-

előtt bekísérték Szentesről Szegedre, 

az ügyészségre, ahol előzetes letartóz-

tatásban van. 

— Tüz egy őszutcai kádárüzemben. 
Kedden délután az ösz-utoa 20. számú 
házban dr. Hargittai János tulajdonát 
képező kádárüzemben a műhely cse-
réptetőzete a kazánból kirepült szik-
rától kigyulladt. A keletkezett tüzet az 
üzem munkásai az üzem tüzifecsken-
döjérvel rövid idő alatt eloltották. Az 
üzemben keletkezett tüz okozta kár 
40 pengő, amely biztositás utján meg-
térül. 

— Letartóztattak két bőröndtolvajt. 
Ká lmán Gyula 22 éves szegedi posta-
kocsis és Zemanovits Ferenc 30 éves 
szegedi cserepezősegéd augusztus 19-én 
a nagyállomás I IL osztályú váróter-
méből ellopták Ferencsik István bu 
dapesti laboráns utazóbőröndjét. A 
bőröndben nagyobb értékű női és fér 
firubanemfl, több k i ló tarhonya és 
egyéb élelmiszer volL Kálmánt és Ze-
manovitsot eifogatásuk után kihall-
gatták. Beismerték, hogy a bő-
röndöt ők lopták el, de nem ketten, ha 
nem négyem Másik két társuk után a 
rendőrség tovább nyomoz, Kálmánt és 
Zemanovitsot pedig átkísérték kedden 
az ügyészségre, ahol előzetes letartóz 
tatásba helyezték őket. 

Szabó Pál mély fájdalommal 
jelentem, hogy hőn szeretett 
feleségem 

S z a b ó P á l n é 
mm. Scbmidt Mária 

L évi aug. 23-án d. u. 7 órakor, 
szentségek felvétele után lelkét 
visszaadta Teremtőjének. Teme-
tése a ug 25-én d. u. S órakor 
Jesz az alsóvárosi temető ká-
polnájából. Engesztelő szentmi-
seáldózat 25-én d. e. 10 órakor 
lesz a móravárosi templomban. 

Isten békéje lengjen porai 
felett. 

Gyászolják még: Schmid Má-
tyás és neje Skultéty Mária, 
S/üJet, testvérei és rokonai. 

Közellátási közlemények 
Korpaellátás szabályozása 

A m. kir. közellátásügyi miniszter 
ur az 1943—44. gazdasági évre vonat-
kozóan a korpaigénylést és kiutalást 
a következőképpen szabályozta; 

1. A 100 k a t holdon alul i gazda-
ságok, valamint a földnélküli sertés-
tenyésztők és sertéstartók tulajdoná-
ban lévő sertések után korpát a köz-
ellátási hivatalnál lehet igényelni. 

2. A 100 ka t holdon felüli gazda-
ságok sertéstenyésztői korpaellátását, 
valamint az egyéb (ipari stb.) célra 
szolgáló korpaigények kielégítéséi e j 
m. kir. közellátásügyi miniszter ur 
takarmányozási főosztálya ( I I I . ) in-
tézi. 

3. A tejgyüjtöbe, vagy tejszövetke-
zetbe történő szállítással értékesülő, 
továbbá a helyi szociális intézmények 
(zöldkeresztes akció, kórház, napközi 
otthon, stb.) átadott helyi termelésű, 
illetve a városban termelt és ugyan-
ott forgalomba hozott tej után tejli-
terenként megállapított abraktakar-
mányra való igény, valamint a törzs-
könyvelt szarvasmarhák részére meg-
állapított tenyésztési pótabrakra va-
ló igény elbírálására és az utána járó 
abraktakarmányok kiutalására a Tej 
és Tejtermékforgalmi Központ jogo-
sult. Az e cimen járó abrak szétosz-
tásával kapcsolatos teendők ellátását 
ezidőszerint a Tejtermelők és Tejszö-
vetkezetek Országos Szövetsége utján 
(Budapest, IX . Kőztelek-u. 8.) gya-
korolja. 

A 100 kat. holdon aluli gazdasá-
gok, valamint a földnélküli sertéste-
nyésztők és sertéstartóka korpát fő-
ként és csaknem kizárólag tenyészté-
si célokat szolgáló sertéstartására 
kaphatnak. A tenyésztés folytonossá-
gának biztosítása céljából a kiutalt 
korpa felhasználása során elsősorban 
a kocaállomány korpaszükségletéröl 
kell gondoskodni. Hizóba állított ser-
tések és más állatok e korpából csak 
egészen kivételesen és csak a sertés-
tenyésztést Igények teljes kiegészítése 
esetén részesíthetők. 

Az anyakocák darabonként havi 
10 kg, szeptember hó 1-től december 
hó 3l-ig terjedő időre tehát összesen 
legfeljebb 40 kg korpa utalható ki , a 
35 kg-on felüli, d emég hizóba nem 
fogott süldők részére pedig a jelzett 
négy havi időre összesen 10 kg kor-
pa adható ki. Visszamenőleg korpa 
nem utalható kt (például november hó 
i-én beérkező igénylésre kocánként 
legfeljebb 20 kg, 35 kg-on felüli sül-
dők után darahonként legfeljebb 5 
kg korpa juttatható). 

A szükségletek megáfllapitásánát 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
vámőrlésre Jogosultak bizonyos raeny-
nyiségü korpához, az olajos magva 
kat szerződéses alapon termelők pe-
dig termelői járandóság cimén olaj-
pogácsához jutnak. Az ilyen állattar-
tők kiutalásában, ha a korpa, illet-
tek kiutalásban, hogy a korpa, illet-
ve az olajpogácsajárandóság szükség-
letüket az általuk tartott nagy állat-
létszám miatt nem fedezi és elegendő 
szemes takarmány készletük nincsen. 

Minthogy korpát a fennáló rendel-
kezések értelmében, csak pontterhe-
lés, illetőleg a beszolgáltatási köte-
lesség emelése mellett lehet kiutalni, 
a gazdakőnvwel el nem látott, tehát 
földnélküli állattartóknak, csak kivé-
teles méltánylást érdemlő esetben jut-
tatható korj>a Ezért az ezen cimen 
kiutalható korpamennyiség legfeljebb 
10 százaléka lehet a ponttal megter-
helhető gazdalgénylők részére kiuta't 
korpának. (Pl ha összesen 100 q utal-
tatik ki, ez esetben 10 q lehet a föld-
nélküli sertéstartóknak juttatott kor-
pa.) 

A 100 höldcm áluli gazdák és föld-
nélküli sertéstartók augusztus 31-ig 

belterületen a közellátási hivatalnál, és állatok csak akkor számíthatok 

tanyaiak az illetékes tanyai kirendelt- be az eladó beszolgáltatási köteiessé-
st'gnél gazdaságukat nyilvántartó gének teljesitésebe, illetőleg csuk ak-
tisztviselőuél jelenthetik be. A kére- kor növelik a vevő beszoigaltatási ko-

lem előterjesztésekor a gazdakönyvet telességét, ha az adás-vétel a közellá-

' tási kormánybiztos által kiadott 

sárlási engedély alapján történik. 

feltétlenül fel kell mutatni és takar 
mánykészletet, valamint a sertésállo-
mányt suly szerint be keit vallani. 
Az elegendő takarmánykészlettel ren-
delkezők korpakiutalásban nem része-
síthetők. Folyó évi szeptember hó 1. 
napja és december 31-e közötti idő-
ben csak egy esetben igényelhető 
korpa. 

A kiutalt korpának megfelelő ér-
tékű pontot — 100 kg = 50 pont — a [ grád vármegye területére 

va-

gazdálkodó terhére a gazdalapra fel-
jegyzik. 

Á 100 kat. holdon felüli gazdasá-
gok a tienyészkocák, valamint a 35 
kg-on felüli süldők után a közölt fej-
adag szerint a takarmányozási főosz-
tály utján részesülhetnek korpakiuta-
lásban. Az igénylés az erre a célra 
rendszersttett »Abraktakarmány igény-
lő iv«-en történhetik. Az abrak'akar-
máriy igénylő ivet kérelmre a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezete díjtalanul 
bocsátja az igénylők rendelkezésére 
és azt az igénylő gazdaság takar-
mánykészletére és ál latál lományára 
vonatkozó adatok j>ontos kitöltése és 
hatósági igazolása után ugyancsak a 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél 
kell benyújtani. 

A közfogyasztásra értékesített tej 
és a törzskönyvelt (tejelésellenőrzés 

Vásárlási engedély árpára, kukori-
cára, továbbá tenyésztésre, valamint a 
továbbtartásra, vagy hizlalásra szol-
gáló sertésre, szarvasmarhára és juh-
ra adható ki. Zabra vásárlási euge-
délyt nem lehet k i adn i A szegedi gaz-
rák részére vásárlási engedélyt csak 
Nzegod, Hódmezővásárhely és Cson-

adhat a 
közellátási kormánybiztos ur. Más 
vármegye területén való vásárlásra az 
engedélyt a közellátásügyi miniszter 
ui adja ki. 

Vásárlási engedély gazdakönyvvei 
ellátott gazdálkodó kérelmére — to-
vábbi intézkedésig — korlátozás nélkü 
adható ki, ha a vásárlási szándék H 
kérelmező gazdálkodási viszonyainak 
figyelembevételével a közellátási kor-
mánybiztos megítélése szerint indo-
kol t. Szarvasmarhára, tenyészsertés; í 
és juhra a vásárlási engedély csak a 
vevő és az eladó előzetes megállapí-
tása és bejelentése alapján adható ki. 

A vásárlási engedély alapján meg-
vásárolt terményekre a szállítási iga-
zolványt a községi elöljáróságnak 
(polgármesternek) ki kell állítani. 

A vásárlási engedély iránti kérel-
met a m. kir. közellátási felügyelőség 

alatt álló) tehénállomány után az ipa- Szeged, Széchenyi-tér 7. (Csongrádi-pa-
ri abrakfélék kiutalása a következők 
szerint történik: 

További intézkedésig tejliterenként 
tejüket tejgyüjtő, vagy tejszövetkezel 
utján értékesítő, illetve városok el-
látására szállító termelök 0.2 kg ab-1 
rak kiutalására tarthatnak igényt. A 
törzskönyveit (tejelés ellenőrzés alatt 
álló) tehenek után — abban az eset-
ben, ha naponként és tehenenként leg-
alábbi 1 liter tejet a termelő közfo-
gyasztásra értékesít — kéthavonként 
1 q abrak utalható ki. 

A városok területén lévő tehéntar-
tók számára megállapítandó napi át-
lagos tejértékesités alapján mely-
nek mértékét a közellátásügyi mi-
niszter ur később állapítja meg — 
0.2 kg abrak utalható ki. Az igénylést 
a város ellátatlan tehéntartó gazdái-
nak — függetlenül a gazdaságok nagv-
ságától — a később közzétett időbér 
kell majd a közellátási hivatalnál 
e'öleriesztenl, a Tejtermelők és Tej-
szövetkezetek Országos Szövetségéhez 
igazolva egyúttal az igénylő birtoká-
ban lévő tehenek számát. 

Az abrak kiutalása általában két-
havi időre történik a legutóbbi hó-
napok tejértékesitési adatai alapján. 
A valóságnak meg nem felelő adato-
kat tartalmazó igénylés miatt a Tej-
termelők és Tejszövetkezetek Orszá-
gos Szövetsége előterjesztésére az 
igénylő az abrakkiutalásból kizárha-
tó. 

—oQo—< 

A közellátási miniszter nr szabá-
lyozta a gazdálkodók egymás közötti 
abrnktakarmánv és állatforgalmat. 

A gazdák által egvmásnak eladott. 172.55, Szófia 537 
illetőleg egymástól vásárolt termények fél. 

lota) kell a közellátási kormanvbiztoi 

úrhoz c mezve, benyújtani. A kérvény-

ben a g. zdálkodónak meig kell jelölnie 

és indokolnia a vásárlás célját, illető-

leg szükségességét, a ponttal való meg-

terhelést pedig kifejezetten vállalni? 

kell, mert ellenkező esetben vásáriári 

engedélyt nem szabad kiadni. 

T Ő Z S D E 
Budapesti értéktőzsdezáilat. Nyit* 

Í;odt hangulat, mérsékelt üzleti tevé-
;enység jellemezte a keddi tőzsdét. A 

piac összes értékcsoportjainál válto-
zatlanul élénk a vételi éiocklödfc, 
mig a kínálat továbbra is rendkivül 
tartózkodó maradt Ma a Fegyver 
részvény piacán is megnyugodott a 
helyzet a hetek óta tartó erős árukí-
nálat megszűnt és 166 pengős pétizár-
foiyamon elcsendesedett az üzlet. A 
kötvénypiacon csak az á l lami kibo-
csátású kötvényekben volt érdeklődés. 
Magyar Bank 96.5, Hitelbank 136.5, 
Nemzeti Bank 432.—, Kereskedelmi 
Bank 239 5, Pesti Hazai 168.75, Ma-
gyar Kender 74.1. 

Budapesti ferménytőzsdeíárlat Cse-
kély forgalom melleit az árak válto-
zatlanok. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos 
valutaárfolyamai: Szlovák kor. 11 45— 
11 75. Ura 17 49-17 90. svájci frank 
7669—8960. svéd kor. 71.70—82 70 

Zürichi devizazárlat Páris 5.70. 

London 17 39. Newyork 431— Brüsz 

szel 69.25, Milánó 22.67 fél. Madrid 

39 75. Amszterdam 229.37 fél, Berlin 

fél, BukaresI 8.37 

Mimn BPNK ES KERErKEDELMI RT 
s z e g e d i f iók 

a u g u s z t u s 25-t ö l 

K L A U Z A L - T E R 4. S Z A M 
voit Emke kávéház hely n. 


