
Gazdasági hirek a Kárpáf-

övezet országaiból 
Szőfia. A kereskedelmi miniszté-

rium ismét üzembe helyezte sz 1941 
óta boigár megszállás alatt levő Tas-
sos görög sziget hajóépítő üzemeit. 
Egyelőire hat, egyenkint 150 tonna víz-
kiszorítású teherszállító hajó építését 
kezdték meg. Tervezik ezenkívül több 
200 és 400 tonnás teherhajó építését is. 

Istanbul. A török államvasutak 
igazgatói minőségben három svájci 
közlekedési szakértőt szerződtetlek a 
vasúti közlekedés korszerűsítésére. 
Ugyancsak svájci szakértőket hivott 
meg az állami szénbányák igazgatósá-
ga is a termelés racionalizálására. 

Bukarest A megszállott Ukrajná-
ból Romániához csatolt Transistria 
tartomány kormányzósága október el-
sejével visszavonta a Dnyeszter átlé-
pésére jogosító engedélyeket Ezentúl 
csak kellően indokolt esetben adnak 
polgári személyeknek Transistriába 
való beutazási engedélyt. 

Zágráb. A horvát kormány kerfi-
feti mezőgazdasági biztosokat nevezett 
ki a mezőgazdasági termelés iránvitá-
sára. A biztosok kötelesek gondoskod-
ni arrői, hogy a jövő évben a legki-
sebb hasznosítható terület se maradjon 
bevetetlenül. 
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— Előzetes tájékoztatás a karácso-
nyi és ojévi fokozott postai forgalom-
ról. A kereskedelemügyi miniszter I 
ad 236.200—1943 IV. sz. alatt a követ-
kező leirattal fordult a kamarához: 
Előzetes tájékoztatás céljából közlöm, 
bogy a karácsonyi és újévi fokozott 
postai forgalom lebonyolításának le-
hetővé tétele érdekében a postahivata-
lok december 8. napjától január 2. 
napjáig nyomtatványokból, könyvek-
ből, árjegyzékekből, címzetten nyomtat-
ványokból, árumintákból, cimzetler 
árumintákból, továbbá egybecsomagolt 
küldeményekből egy feladótól legfel-
jebb 500 darabot vehetnek lel. A kor-
látozás nem vonatkozik a sürgős ter-
mészetű nyomtatványokra (időszaki 
lapokra, gyászjelentésekre, vásári ér-
tesítésekre. tőzsdei árjegyzékekre 
stb.j, valamint a karácsonyi és újévi 
üdvözlésekre. 

Város! nyujrdiiasok ugv a saját. 
Wiint családtagjaik féiáru vasúti fegv 
Váltására jogosító arrkénes igazolvá-
nvát fohró hó 11-én. hétfőn a városi 
számvevőségnél. Bérház, II. emelet 15 
ajtó mutassák be. 

— Kérelem balesettel kapcsolatban. 
•Tisztelettel kérem mindazokat akik 
szeptember 21-én. kedden éjjel fél 11 
órakor a Klebelsberg-téren Török Já-
nos adótiszt t. főhadnagv balesetének 
(villamoselgázolásj szemtanúi voltak, 
a baleset körül mén veinek tisztázása 
végett nevüket és pontos lakcímüket 
Szeged. Pacsirta-utca 27. sz. alatt a 
háztulajdonosnak leadni sziveskedie-
uek. T ö r ö k Ferenc 301 

— Elítélték a szálloda! folvajnőt. 

Gallovics Gizella szállodai tolvajnőt, 

akinek elfogásáról beszámolt a Dél-

magvarország, szombaton állitották a 

szegedi törvényszék egyesbirája elé. 

Gallovics Gizella Nagyváradon. Félix-

fftrdőn, Debrecenben és Szegeden szál-

lodai lopásokat követett el. Főleg ágy-

neműt lopott, eladta és az igy szerzett 

pénzből tartotta fenn magát. A tör-

vényszék egyesbirája egyévi és 4 hó-

napi börtönre Ítélte Gallovics Gizel-

lát. Az Ítélet jogerős. 

— A városi partfürdő üzemét októ-
ber 15-ével beszünteti A magánkabi-
nokat és csónakokat október 23-ig a 
bérletjegyek visszaszolgáltatása elle-
nében adja fci ez Üzemvezetőség. 

— ANYAKÖNYVI HIREK. Az el-
múlt héten született 13 fiu és 18 leány. 
Házasságot kötötték: dr. Schoor Mi-
hály és Amigó Éva, Stolmár Lajos és 
Schmercel Mária, Kovács Antal és Ba-
ta Rozália, I^ajos János és Erdővöl-
gyi Margit, Lastyin Károly és Nyíri 
Margit, Ábrahám András és Kovács 
Andor. Harmat János és Dolezsál Má-
ria, Uszléber Lajos és Néveri Margit, 
Nagy István és Géczi Margit. — El-
haltak: Fellegi József 68 éves, özv. 
Csiszár Jánosné 84, Kovács Vilma 84, 
özv. Szabó Gyuláné 59, Jedlicska Já-
nos 67. Szalóki Sándor 58, Klein Mór 
3, Dékány Pál 65, özv. Lauber József-
né 71. Deák Józsefné 46, Krémer Zol-
tán 29. Ábrahám András 28, Farkas 
Sándor 54. Biezók Józsefné 32, Schwei-
ger Béla 59. Grasselv Tmre 56, Szögi 
Imréné 35, Farkas Mihály 75. temes-
vári Ferencné 22, Schvartz Zsigmond 
71, Labanc® László 52. Kasztor István 
62. ördög János 41. Pukies János 33, 
Csörgei Mihály 59. Szabó Rozália 1 hó, 
özv. Musinsziky Jánosné 82 éves ko-
rában. 

A nemesfémtartalmu csomagok 
tartalomnyilvánitása. Az utóbbi idő-
ben gyakran előfordul, hogy nemes-
fémtartalmú csomagokat órások, ék-
szerészek a csomag tartalmának meg 
nem felelő tartalomnyilvánilássál lát-
nak el. A kereskedelmi és iparkamara 
ezzel kapcsolatban felhívja az érdekei-
tek. figyelmét arra, hogy a Postaüzleti 
Szabályzat idevonatkozó rendelktze-
seit tartsák be, mert ellenkező eset-
ben saját károsodásukat idézik elő. 

Halott a bezárt lakásban. A Kor-
mányos-utca 11. szám alatti báz lakol-
nak feltűnt, hogy egyik lakótársukat, 
Dobó Antalné 06 éves nyugalmazott 
dohánygyári munkásnőt napok óta 
nem látják. Eleinte azt hitték, hogy 
elutazott, szombaton azonban már 
gyanússá vált a dolog, ezért feltörték 
lakásának ajtaját. A oezárt lakásban 
halva találták Dobó Antaincl. Az or-
vosi vizsgálat megállapította, boigy az 
idős asszonyt régj szívbaja ölte meg. 
Boncolás mellőzésével temetik el. 

— Megmotozták egy tiszai hajó va-
lamennyi utasát. Léderer Sándor fake-
reskedő és felesége csongrádi lako-
sok hajón Szeievenvre utaztak, bogy 
ott fát vásároljanak A vásárlás cél 
jára magukkai vittek 1500 pengőt. A 
pénz Lédererué retiküJjében volt. Még 
el sem érték utjuk célját, észrevették, 
hogy a retikül a benne levő pénzzel 
együtt eltűnt. A dolgot jelentetlék a 
hajó valamennyi utasának és egész sze-
hajó valamennyi utasának ésegész sze-
mélyzetének megmotozását. A moto-
zás eredménnyel is járt, amennyiben a 
női táskát a pénzzel együtt megtalál-
ták Diószegi Gábor turkevei üvegező 
és asztalosmesternél. Diószegi azt ál-
lította, hogy találta a retiküit, a kö-
rülményekből azonban nyilvánvalóvá 
vált, hogy lopást kövelett cl Ezért a 
legközelebbi hajóállomáson átadták a 
csendőröknek, a csendőrök pedig 
szombaton délelőtt a szegedi ügyész-
ség fogházába hozták. Lopás büntette 
miatt vonják felelősségre. 

'A Szabadság, 
S e r é n y i Gusztáv országos poli-
tikai hetilapja C z e t t l e r Jenő tollá-
ból a hetvenedik évébe lépő Betb-
1 e n István emberi és politikai arcát 
rajzolja meg. Egyed István, a kiváló 
jogtudós a választójogi vitában fejti 
ki véleményét és megállapításait. Aj-
tay József a mai időben rendkivül fon-
tosnak tartja a külföld felvilágosítá-
sát a magyar kérdésről. Igen érdekes 
cikk ismerteti Kossuth Lajosnak eddig 
kiadatlan leveleit és küzdelmét az or-
szág felszabadulásáért a szabadság-
harc után s a kiegyezés előtt A lap 
két érdekes állandó figurája: »Csőr-
tettheő Balázs és Hizeleghy Kázmér*, 
a politikai állhatatlanság jól ismert 
alakjait személyesítve, ezen a héten a 
budai jósnőt keresik fel, hogy megkér-
dezzék tőle: _ hova kell csatlakoz-
niok. mit hoz a jövő? A lap minden 
rovata érdekes, független, egyéni és 
változatos. 

—oOo—• 

—- Táncolni megtanul olcsón, jó! 
és rövid idő alatt, ha K l e i n E te l-
k a oki. tánctanárnál veszi táncóráit. 
Szeged, Petőfi Sándor-sugárut 9. sz. 

— A fodrászok szeptember havi 
szappana megérkezett. Utalványozás 
október 11-töl 20-áig a hivatalos órák 
alatt az ipartestületben. Elnökség. 
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Köszöne!nyi!vánítás 
Ezúton mondok köszönetet 

mindazoknak, kik felejthetetlen 

drága jó feleségem elhunyta al-

kalmával szívből jövő részvé-

tüket nyilvánították. 

DEÁK JÓZSEF 

kés-, acéi- és femárugyáros. 

Hornos és iaminos 
arcvizek, krémek, ola;ok, púderek. 
Srenlő elleni fényvédő szerek. 

R C I T E R © S Z K A R N É 
K o z m e t i k a ! i n t é z e t e , Szeged . 

Dugonics-tér M. I. cm. Telefon 26-02. 

Arcáiolás. Szépséghibák, szemölcsök, 
szó, ;zálak végleges eltávo itása. 
Fénykezelés. Tanitványox kiképzése. 

O l c s ó b é r l e t r e n d s z e r . 

KOZMETIKA 

A fogyás elíeni védekezés 
Dacára a mostani szokatlanul 

enyhe, csaknem nyári időjárásnak, 

is, bármiIven furcsán hangzik itt 

Meghívó. 
A Szeged és Szegedvidéki Füszer-

paprikatermelök Szövetsége folyó évi 
október hó 23-án (szombaton) délelőtt 
11 órai kezdettel 

rendkívüli közgyűlést 
tart Szegeden a szövetségi székhátl 
közgyűlési termében (Szeged, Báró Jó-
sika-utca 2), amelyre az érdekelteket 
tisztelettel meghívom. 

Határozatképtelenség esetén az uj 
közgyűlést folyó évi november hó 6-án 
délelőtt 11 órai kezdettel tartjuk 
ugyancsak szövetségünk közgyűlési 
termében. Erre a közgyűlésre külön 
meghívókat nem bocsájtuDk ki. 

Az alapszabályok 10. §-a alapján 
választott közgyűlési képviselők ® 
megbízást, illetve a közgyűlésen való 
részvételt és a szavazati jog gyakor-
lását szabályszerű meghatalmazással 
más közgyűlési képviselőre ruházhat' 
ják át. 

Szeged, 1943 október 9. 
MAGYARY-KOSSA ALADAR sisi 

miniszteri biztos. 

Tárgysorozat. 
1. A miniszteri biztos beszámolója M 

szövetség félévi munkájáról. 
2. Elnök, 2 alelnök, 6 választmányi 

tag, 3 választmányi póttag, 3 szám-
vizsgáló bizottsági tag, 1 számvizs-
gáló bizottsági póttag és ellenőr 
megválasztása. 

3. Indítványok. • 
A közgyűlés csak olyan indítvá-

nyok felett határozhat, amelyek a 
közgyűlés napját megelőzően legalább 
5 nappal írásban a miniszteri biztos-
hoz benyujtattak. 

A meghívó a közgyűlésen felmuta-
tandó, szíveskedjék tehát azt magával 
hozni. * 285 

az ideje a fagyás elleni védekezés-
nek. Lesznek olyanok is, akik ezen 
mosolyogni fognak, ellenben, ha 
szakemberek tanácsát kérnék ki, 
azt a felvilágosítást kapnánk, hogy 
igenis mosl van az ideje a védeke-
zésnek és nem amikor a 
vagy régebben megfagyott testré-
szek már fájdalmasak, mert ered-
ményes és gyors kezelést csak a hű-
vös, esős őszi. idő beállta előtt le-
het elérni. 

A fagyasra mindenekelőtt haj-
lamosak: a vérszegény, rosszul táp-

Közeliátásí közlemények 
Tejjegyek elszámolása 

A tejelosztással megbizott kereske-
dők kötelesek a fogyasztó közönségtől 
bevont lejjegyeket havookint egymás-
tól elkülönitae, jegyelszámolási la-
pokra ötvenesével, százával vagy két-
százával felragasztani és az elszámo-
lást a Városi Központi Tejcsarnok 

; ' tR Kl ~ igazgatóságához (Pánsi-körut 16) kél-
tavaly hetenként beküldeni 

Figyelmezteti a közeilátási hivatal 
a tejelosztó kereskedőket, hogy a meg-
adott időben pot.iosan minden külön 
felhívás nélkül számoljanak el, mert ? 
mulasztók ellen a legszigorúbban fog 
eljárni és a tejellátásból is ki fogja 
zárni. 

Iáit egyének, de előfordulhat ak-

kor is. ha akár divatból, akár sze-

szélyből a vérkeringést akadályoz-

zuk, igy a rövid, keskeny cipők, 

vékony, feszes bőrkesztyűk, szűk, 

kerek harisnyakötők stb. 

A fagyás elleni védekezésnél ar-

ra kell törekedni, hogv részint az 

általános szervezeti okokat igye-

kezzünk megvédeni ée ellenállóvá 

tereli a fagvás ellen. Tehát elsősor-

ban az esetleges alkati bajokat kel' 

gyógykezeltetni. ^ 

Folytatjuk. 

KOZMETIKAI ÜZENETEK: 

Szőke asszony. (Szabadka); Pa-

naszával előbb forduljon szakor-

voshoz és csak kivizsgálás után ke-

zeltesse ellenőrzés mellett. 

H. M. 25: Használjon megfelelő 

hajszesz és kvarcoltassa fejbőrét 

sorozatosan. 

Szeplős nő: Feltétlenül használ-

ja még tovább a fényvédő krémet 

cs fényvéd© púdert. 

Szeged sz. kir. város polgármeste-

rétől. 

44.121/1943. E. sz. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a szegedi 

párhuzamos „A" jelzésű anyaköny-

vek vezetésével Tolnai Endre szol-

gálattételre berendelt ny. községi 

jegyző szegedi lakost bíztam meg. 

Megbízásom alapján a születési és 

halotti anyakönyvek vezetésére jo-

gosult. 

Szeged. 1943 október 7-ért. 

Dr. Pálfv József polgármester. 

K ö t d t t f c a b i t o k — S z v e t t e -
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S e l y e m f t a r l s n y á k 

nagy választékban kaphatók 

T Ó B I Á S N Á L 
EETVE2ER UTCA XI. 


