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Szeged! utmutató
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M a es c s t t t S r t ö f t ö n este

1 _ Kinevezés. Budapestről jelentik:
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Végvári István okleveles tanítóképző intézeti tanár, szegedi lakost »
Tulajdonos: C « « r « y József ntkirályi Katolikus tanítóképző intézeti
helyettes tanárok létszámába az esz— Értéküzleti bizományosi átképző
tanfolyam hadifogyatkozották szama- tergomi érseki római katolikus tanítóra. A tanfolyamra, amelyet a székes- képző intézethez tanítóképző intézeti
fővárosban rendez az értelmiségi koi- helyettes tanárrá kinevezte. (MTI)
manybiztosság, 35 hallgató nyer felvételt, elsősorban a jelen világháború
_ Munkásbaleset. Hétfőn éjjel 12
hadirokkantjai, sebesültjei, Kitüntetett- éra tájban
a szegedi kenderfonógyárjei közül. Kezdődik november 2 án és
ban
Varga
István
Somogyitelep
mintegy hét hónapig tart. Baukgyakorlat, saját töke: előny. Az érle/pa- X X X I V . utca 1014. szám alatt lakó
pir bizományosi foglalkozás nein hi- gyárimunkás /ezét a gép munka közvatalnoki munka, hanem szabaa fog- ben elkapta. A mentők a szerencsétlelalkozás. Rátermettség,
hozzáértés,
nül járt gyári munkást a közkórházszorgalom és megbizbaloság keli hozba
vitték.
zá, de testi hibában szenvedők is elvégezhetik és még egyébbel is foglalkozhatnak. Értés papírok vételéröi és eladásáról van szó, amire a bizományos
megbízásokat vesz fel és hites aikusz
utján a tőzsdén lebonyolítja. Ezért jutalékot kap, melyet a tőzsdei leszáfestőművészek
kiállítása
molást végző központi szerv fizet ki.
a Kultúrpalotában. N y i t v a
Vidékiek honvédüdülőben nyernek els z e p t e m b e r 30-ig. Délelőtt
helyezést és itt részesülne/
ellátásban. A tanfolyam a mellékfoglalkozáP — l - i g , délután 3—6-ig.
sokhoz szükséges alapismeretek tanításával is foglalkozik, mint sorsjegy,
biztosítás,
ingatlan,
penzközvetités.
— Két szegedi cigányasszony siLegalább érettségi bizonyítvány kell kertelen vendégszereplés* Uodnje/őhozzá. Felvétel iránti kérelmeket szep- vásárhelyen. Hódmezővásárhelyről jetember 30-ig kell az Értelmiség) Kor- lentik: Vakmerő betörés történt Hódmánybiztossághoz Budapest, benyújta- mezővásárhelyen a Futó Mibaly-teien.
ni. További felvilágosítást
a városi A ház gazdája özvegy Molnár Guszhadigondozó tiszt: Vár-utca 7, nyújt. távné, nem tartózkodott otthon abban

kolozsvári rakott káposzta és túrós csusza
a Baross-étteremben!
Takarékoskodás
a városházán
A papir olyan drága lett, amilyen
még soha nem volt. Becses holmi
minden kis roDgy, épp azért nem lehet megérteni a garmadában megjelenő könyvek előállítási
lehetőségét*
Csaknem naponként uj folyóirat, szaklap bukkan fel, egyikre sincs szüksége a köznek, legfeljebb
személyileg
valakinek.
— Takarékoskodni a papirralf —
hangzik fel Közben-közben a jelszó,
de a pengős detektivholmik beszüntetésével is csak azt értük el, bogy,
liogy ugyanazok a könyvek most 3 P
20 filléres áron jelennek meg.
Igen
előkelő
Közhivatalok
ugy
leveleznek, hogy kifordítják a kapott
borítékokat s felhasználják újból. A
megkeresésekre adott válaszÓK e megkeresések hátára irattan térnek viszsza, előadói ivet sem kap minden akta. mert elintézik felzietileg és nem
dől össze a világ. A ma használt előadói ivek egyébként is olyan
rossz
anyagból
készülnek, hogy
időelött
szétmállanak, mielőtt lekopott
volna
róluk az irás. Viszont beadványainál
a közönség már csak tiszteletből is
jobb papirra ir.

— Rerczeg Ferenc köszönete a
A számvevőség jelentéséből mégis
DMKE-nek. Iltrczeg Ferencet a szüle- arról értesült a polgármester, bogy
— Jön a papirruha! Három nagy
tésének 80. évfordulója
alkalmából egyes hivatalok nem takarékoskodnak
dániai textilipari gyár — mint KoUirtott ünnepi nyilvános igazgatósági olyan mértékben a papíranyaggal és
ülésből meleghangú táviratban kö- nyomtatványokkal, amint azt a ránk.
penhágából jelentik —
papirrubák
szöntötte az egyesület. Erre a távirat- zudult idők megkövetelik. Már pedig"
gyártására tért át. A nyersanyagra
kedden Badacsonylábdihegyből a nem csak a papir ára szökött fel. hahiány miatt következett be ez a
következő távirat érsezett: »Széchenyi nem a nyomdaköltség
is. ugy, hogy
gyártási változás. A ruhákat nagyIstván
őméltóságának
Szeged. A ennek következtében az irodai szerek
mennyiségben gyártják és állítólag
DM KE megtisztelő és jóleső megemlé- beszerzésére elfliránvzott hitelek kikezését hálás szivvel köszöni, a tago merültek. uj anvagok beszerzése petizenkét mosást kibírnak. A
dán
kat és az elnöktársamat baráti szere- dig a legnagyobb nehézségbe ütközik.
lapok tudósításai megemlítik, bogy
tettel üdvözli llerczeg Ferenc.*
a gyárak a Dániával kompenzációs
Ezért a polgármester felhívta- a
— Házat vásárul az OTT Hódmező- városi ügyosztályokat, a hivatalokat,
viszonyban álló államokba, igy Mavásárhelyen.
Hódmezővásárhelyről üzemeket és intézményeket, hogy a
gyarországba is szállitani
fognak
jelentik: Hódmezővásárhelyen
tartóz- papírokkal és a nvomtatvánvokkal a
ilyen
papirosból
készült
öltönyökéi.
kodott az OT1 központi elnökségének legnagyobb mértékben
takarékoskodhárom tagja: lohler János, dr. Szarka janak. mert az anyagok felhasználását
— Adófelszólamlási
tárgyalások.
István és Gaál Benő, valamint dr. ellenőrzi s a rendelkezése ellen vé- A III. számú adófelszólamlási bizottMaria Szabó József igazgató fömvos tőkkel szigorúan bánik el.
ság szeptember 30-án, csütőrtöKÖn
A társadalombiz'osltó vezetői megteEbbe az eszmekörbe tartozik a má- a következő fellebbezéseket tárgyalja:
kintették az intézet vásáreelvi széku. 12,
sik polgármesteri ukáz, amelv megál- Pusztaszeri Károly Kelemen
házát és megállapították, nogv az ellapítja. hogy a rendkívüli szárazság Csiszár Lajos Szabadsajtó u. 57, Szűcs
helyezés ott tarihatallan és uj székfolytán a város bevételei nagy mér- Etel Alsóvárosi f. f. 29, Barta Jáuos
házra van szükség. Épitkizéíi e.nyatékben csökkentek, de ugyanakkor a Alsóvárosi f. f. 38, Ótott Ferenc Alsó"•"k hiánya miait azonban az építkefolyton emelkedő és hivatalosan
is városi f. f. 74, Farkas István Baráth
zési lervet fel keli függeszteni s átmegállapított árak
következtében a u. 9, özv. Tóth Istvánné Borbás u. 5,
menetileg kész épület
vásárlásával j
legtöbb költségvetési eimen már is Révész Henrik cserepessori kislazás
oldják meg a kérdési. A bizottság tagIV. 3, Farkas Imre Csonka n. 5, Matuíkiadás állott elő
j a i több számba jöhető
házingatlant
Ezért csakis olyan
munkálatokat tuska József Délibáb u. 55, Lázár Istmegnéztek. Kimentek Kútvölgyre és
a város ván Dobó u. 12, Mélay János Dobó u.
szemlét tartottak
a szanatóriumban, szabad végeztetni, amelvek
ingó,
vagv
ingatlan
javainak
a
továb- 41, Kopasz László Dobó u. 77, Balogh
ahol állandóan ápolnak
OTl-betegeket, azután pedig továbbutaztak Ka- bi károsodástól való megvédésére szol- Sándor Földműves n. 1, Hika Józsefné
ka s szék fürdőre. A Kakasszéki
Fürdő gálnak és elkerülhetetlenül szüksége- Földműves u. 2, dr. Kocsis Jenő FöldRt. ngyanis ingatlaneladási ajánlatot sek. Már csak azért is bánjanak a hi- műves u. 27, Bozóki János llattyassor
IC't. Alaposan tanulmányozták a für- vatalok az üzemek és az intézmények 4b, Schrott József Hattyassor 11, tíatdővel kapcsolatos kérdéseket. Az aján- nagyobb" takarékosággal a külftnféte tancs János Kisfaludi u. 2, Gróza
fogyasztási cikkekkel, mert a nngv- György Valéria-tér 10, Tóth János
l a t fölött hamarosan döntenek.
fokn anvaghiánv miait nagvon sok Lendvai u. 3, Jelenfi SCTlárdné Lend— A leventék is részt vesznek • szükségleti cikk
egyáltaflában
nem vai u. 8, Rácz István Nyíl u. 18, Kerekes László Oltványi u. 2, özv. Karkos
Vöröskereszt gyűjtésében. A Vöröske- szerezhelő be;
Jenönó Pancsovai u. 21, Barna János
reszt, hogy áldásos tevékenységét sú—oOo—
lyosabb gondok nélkül
folytathassa,
Pá Ifi u. 15, özv. Varga Ferencné Pálfi
október 2-án és 3-án az ország minIparosok figyelmébe! Beváltat u. 80, ifjú Kiss Sándor Pásztor u. 28
den városában és községében gyűjtést lan cérnautalványok Piskoltv László Kovács Józsefné Rákóczi u. 4, Pcty/ó
rendez és minden házat, minden la- fonálkcreskedőnéi, Kelemen-utca 2. be- Károly Aradi u. 7, Róka u. 17, Bodó
kást felkeresnek, hogy a magyar tár- válthatók.
494 József Róka u. 25, Majoros János Szasadalom áldozatkészségét igénybe ve_ Újévi ünnepi istentisztelet a zsi- badkai u. 40, Széli Sándor Szabadsajtó
gyek. A gyűjtésben részt vesznek a nagógában: szeptember 29, 30. és ok- u. 1, Rausch János Szabadsajtó u. 7,
szegedi leventék is. akik eddig is min- tóber 1-én este 6 órakor. Szeptember Savanya István Szabadsajté u. 15,
den egyes alkalommal bebizonyították 30-án és október 1-én a régi zsinagó- Rull Béla Kölcsey u. 11, Szekeres u.
rátermettségüket. A városi leventepa- gában reggel 7 órakor, az uj zsinagó- 25, Erdei és Szabó Szent Ferenc n. 10.
ruucsnoKság kéri, hogy egyetlen le- gában reggel 8 órakor. Október 2-án, Komócsin Lajos Szécsi n. 25, Szögi
ventét se bocsássanak el a
szegedi szombaton délelőtt fél 11 órakor pré- Zoltán Széli u. 54. Lakó Antal ..Váradi
családok számottevő adománv nélkül.
u. 35.
dikáció.
_ A TISZA VTZALLASÁ. A szegedi rendőrsée Éévkápitányaég,, je
Drága Anyukánkat,
leniére szerint a Tisza vízállása
szeptember 28-rin reggel 7 órakor
160 cm, a levegő hőmérséklete 15
fok Cel/lna volt.
f. hó 28-ikán csendben eltemettük.
Gyászolják gyermekei: dr. Kertére Andor, Kertész Magda és dr. K.-né
— Iparosok fnyvc megérkezett. UtatGál Klári, bátyja: Krahl SaJ'dor, rokonai, barátai és mindenki, aki
vanyozá: szeptember 29-től a hivataszerette, mert ismerte. — Kcr.ük
a részvéllálogalások
mellőzését.
los órák alatti az ipartestületben. E4nöksé*.
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özv. dr. Kertész Zsigmondné Krahl Adélt

Tokácslí Lajos
és Halász Szabó Sándor

az időben. Molnár Gusztáváé reggel
bezárta a lakását, elköszönt a bérlöktől és beutazott Szegedre rokonainak
meglátogatására. A szomszédos
lakásban lakik Moldvay Lujza
városi
tisztviselőnő és a másik kis lakásban
tartózkodott Kovács Pálr.é. aki szintén egyik bérlője a háznak. Egyzerre csak azt hallották, hogy valami
puffant a Molnár Gusztávné lakásaban.
Tudták, hogy a lakás ajtaja be van
zárva és a tulajdonos nincs itthon,
gvanitották tehát, bogy valami rendkívüli dolog történik. Nyomban utána néztek és akkor látták hogy az előszobában egy cigányasszony van, l-enl
pedig egy másik kutakodik.
Lármát
csaptak és az utcai járókelők a házból menekülő cigányasszonyokat elfogták. At is adták őket a rendőrségnek. A lakásból még nem hiányzott
semmi, mert csak éppen hogy cementek álkulccsal a eigánvasszonyok és
elkezdtek kutakodni. A betöréses lopás sikerült volna, ha véleílcnül
a*
cgvik ki nem akarja nyi'ni a spnlétát,
amikor aztán egy széket
fellökött,
amelyik az ablak közelében volt Mefiállapitották, hogv az egyik
cigánvasszony: Bánfi Mihályné Csurár Rozália szegedi lakos, aki ellen most
hasonló bűncselekményért folyik eljárás, a másik pedig Mező Sámterné.
szintén szegedi lakos. Beismerték _ a
eigánvasszonyok, hogy nemrégen özvegy Molnár Gusztávné egy alkalommal jól tartotta őket. Ajándékot ts
adott nekik és a kisgyermeküket mrgszeretgette. Most is azért akartak bemenni hozzá. Mikor azonban megtudták, hogy nincs otthon, egyszerűen elővették a náluk levő kulcsot és igy hatoltak be a lakásba. Az as«zonvoknt
bekísérték a szegedi ügyészség fogházába. Mező Sándornó annyira a ledére vette a balsikeré >vendégsr.et-plést«, hogv egy óvatlan
pillanatban
öngyilkosságot kísérelt meg, a rendőrségi zárkában felakasztotta magát,
de az őr észrevette és az öngyilkosság
végrehajtását
megakadályozta.
Az
asszonyt be kellett vinni a kórházba,
de onnan másnap elbocsátottak, ngvhogy az ügyészségnek" 6 is átadható
volt.
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