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szág Kormányzója legfelsőbb elhatá-

H I R E K 
Szegedi utmutató 

A 8on agyi-könyvtárban vasárnap 
és ünnepnap kivételévei könyvtár-
Szolgálat, 

Az egyetemi könyvtárban vasájuap 
és ünnepnap kivételével könyvtár-
ad >igilat. 

A városi múzeum egész évben 
nyitva. 

8/olgalatos gyógyszertárak: Ke-
reszte8 I lona Szent György-tér 6, 
Frankó Andor Dugonics-tér 1, SurjA-
nvi József Kossuth Mjos-sugnrut 31, 
Belineczi Béla Sornogyitelep IX utca 
189. sz. 

\ irosi Színház: V i g ö z v c g v . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
M ü n o h h a u s e n , Széchenyi Mozi: 
é j j e l i zene. 
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A Z ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE NYOLC ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR. 

— o O o — ... 
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— A Kormányzó jelenlétében fel-
avatták a hajóslaktanyát. Budapestről 
jelentik. A MFTR újpesti hajótelepén 
vasárnap avatták fel a vitéz nagybá-
nyai Horthy Istvánról elnevezett ha-
joslaktanyát és ezzel egyidejűleg le-
leplezték a laktanya előtt a kormány-
zóhefpettcs szobrát. Az ünnepségen 
megjelent Magyarország kormányzója 
a kottmányzóhelvettes hitvesének tár-
saságában. Koraarniczky Gyula fogad-
ta a Kormnáyzót és Zsindely Ferenc 
kereskedelemügyi miniszter kisérte a 
díszem elvényre. Az avatóbeszéd el-
hangzása után a Kormányzó megtekin-
tette a hajózási laktanyát, majd szem-
lét tartott a felvonult és fellobogózott 
hajóeg* ségek felett. 

— Orvosi szakülés. Az Egyetem Ba-
rátai Egyesületének orvosi szakosztá-
lya nia, kedden szakülést tart Elnö-
köl Ritynay Tamás. Tárgysorozat: Be-
mutatások: 1. Gaál István: Szokatlan 
cl helyért edésü mediastinális pleuritis. 
2. Orsó László: Tonsillectomia vérzé-
keny gyermeken. 3. Sáfár Sándor: Máj-
echinooriccus. Előadások: 1. Babarczv 
Mária: A tuberculosis aktivitására vo-
natkozó vizsgálatok. 2. Blazsó Sándor: 
Calcinosis universalis. 3. Hámori Ar-
lur: Tbromboangiitis obliterans és uj 
gyógyítása- A szakülések helye: A 
bőrgyógyászati klinika tanterme. A be-
járatul szolgáló Somogyi-utcai kapu a 
szakülés végéig nyitva. Kezdete dél-
ulán fél 6 órakor. 

— H<>nvédeink üzennek. Csűri And-

rás őrvezető a K. 743. számú tábori 

[Mosta számról üzen kedves feleségé-

nek, aranyos kisleányának, kedves 

sziliéinek, testvéreinek, sógornőjének, 

sógorának és az összes rokonainak és Szombaton délután temették' et csaíád-

rozásával ujabban az alábbi szege-
dieknek adományozott Nemzetvédelmi 

Keresztet: Altorjai Emil községi tanl-
'ó, Badacsonyi Ferenc OTI tisztviselő, 
Bagics Bándor ny. MAV főkalauz, Ba-
lázs Piri Kálmán isk. felügyelő, dr. 
Balázs Sándor kir. főügyészhelyettes, 
Bauda Vilmos vendéglős, Baráth Je-
nő földbirtokos, Bálint István ny. 
rendőr, dr. Baár Jenő OTI igazgató, 
r.éhai Bárdoss Béla István ny. tb. fő-
jegyző, Béládi Árpád városi adóellen-
őr, ifj. Bodó Ferenc postakézbesitő, 
Bogdán Miklós MÁV liszt, Bohári Bé-
la városi adóellenőr, Boldizsár József 
gazdálkodó, Borbély Gyula kertész, 
Borbély József gyógyszerész, Borbély 
József bőröndös, Bordás Lajos rendőr 
főtörzsőrmester, Boros András szám-
vizsgáló. Boros József detektív, Bozó-
ki Mihály nyugdijas, Bózsó András 
földműves, Bruckner Elemér műszaki 
kereskedő, dr. Bukovinszki László or-
vos, Busa Tstván kőfaragó, Butter Ig-
nác tisztviselő, özv. Bérezi Béláné ht.. 
Csaba Miklós üzletszerző, Czibula Jst-
VŐD p. ü. tanácsos, Csarnai Gábor pa-
pírkereskedő, Csáki András r. főtiszt, 
Csányi József MAV irodatiszt. Cseh 
Lajos isk. igazgató, Csíkos Jenő szám-
vevőségi főtanácsos, Csikós Mihály 
műszaki tisztviselő, vitéz Csonka An-
tal folyammérnöki tiszt., Csonka Vin-
ce városi tisztv., dr. Cserzi István mi-
niszteri o. tanácsos, Dobó Imre föld-
birtokos, Döme Vince Orbán kárpitos-
mester, Ecsedi Mihály ny. műszaki ta-
nácsos, Égert István MA V-feliigyclő, 
Farkas István MAV áll. főnökhelyet-
tes. Fenyvesi Pál főpincér. Fodor Ru-
dolf kisgazda, Gaszovics Péter föld-
műves. dr. Gál János min. o. főnök, 
Gaál Sándor ny. főjegyző dr. Gálfíy 
Ferenc kir. közjegyző, id. Gcra Ferenc 
füszerkereskedö. Gcra István pénzbe-
szedö ellenőr, Gyurics János vili. el-
lenőr, Gyuris Lajos Kálmán asztalos, 
dr. Gyurid Gyula ügyvéd, vitéz Halmos 
Árpád kantinos, Hamza Antal rendőr-
fötörzsőrmcster, Hegedűs Gyula rend-
őrtörzsörmester. Hegedűs József rend-
őrtiszthclvettes, Ilódi Ferenc földmű-
ves Föszke, Hódi Ferenc kisbirtokos 
Szeged. Homoki János rendőralhad-
nagy, Hudi József bankfiók tg., néhai 
Katona Fái, Kálmán Ferenc altiszt. 
Juhász András gyárimunkás, Keméndi 
András szobafestő, vitéz Kávai Dezső 
áll. tanitó. Kevevári István rendőr-
tiszthclycttes, Kiss Ferenc földműves. 
Kiss István gazdálkodó, Kiss Istvánné 
Katona Rozália, Kissfnlvv Alajos pos-
tamüszaki igazgató, Kolanch Károly 
kertész. Kopasz Tstván tűzoltóparancs-
nok. id. Kopasz József villanyszerelő, 
Kovács Miklós tnüszerészsegéd. Kőhal-
mi Imre kántor. Lábdi Jenő MAV fő-
intéző, Lojkó Márton nv. rendőrtiszt-
helyettes. dr. T.évav Ferenc figvvéd. 
Lovass .Tános állomásfőnök, Ludánvi 
Pál altiszt. 

— Halálozás. Hódmezővásárhelyen 
november 11-én meghalt néhai Solti 
Vilmos malomtulajdonos özvegye. 

isir.t'cőscinek, hogy jol van, egészsé-
ges, nincs semmi baja, ne aggódjanak 
miatta, vigyáz magára, fogadják sze-

retettel üdvözletét a messze orosz 
"földről. Csókol mindenkit, viszontlá-
tásig Bandi. — Szabó István a B 115. 
tábori postaszámról üzeni, hogy jól 
van, sokat gondol szüleire és ismerő-
seire. írjanak sűrűbben. A tábori szá-
ma megváltozik. 

— Ujabb rankönvv a biztosításról. 
A Magyar Biztositéstudományi társu-
lat a biztosítás intézményének aprólé-
kos bemutatásával, az ágazatok cs fa-
jok részletes isméi ietésével >A bizto-
sítás* címén gyakorlati kézikönyvet 
adott ki Erdős Aladár tollából. E 

MIVV nemcsak a biztosító iulézeti 

tisztviselők szakmai kiképzéséhez nyújt 
elsőrangú segítséget, de uétküiözhciel-
jten pÚDdatzoknak. akik a biztosítással 
'«*ivatásnkbóJ kifolyólag foglalkoznak. 
Ndtegrendelholő a Magyar Biztositástu-

u h«u)4nyl Társulatnál Budapest 
,'Bsák-JwswK-ulca 16—18. 

ja. rokonsága, ismerősei könnyes gyá-
szától kisérve a katolikus temetőben. 
A megboldogult nagynénje volt dr. An-
tal István nemzetvédelmi miniszter-
nek. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze. 

eedi rendőrség révkapitánysága je-

lentése szerint a Tisza vízállása 

november 15-én reggel 7 órakor 103 

cm, a levegő hőmérséklete 5 fok 

Celzius volt. 

— Kivégzések Zimonyban. Hivata-
losan jelentik, hogy Zimonyban no-
vember 6-án este fél tlz órakor há-
rom ismeretlen égvén az utcán öt re-
volverlövéssel megölte Wolff Márton 
usztasa főhadnagyot, aki a helyszínen 
meghalt. A tettesek elmenekültek. A 
vizsgálat nem tudta a tetteseket felta-
lálni és ezért a törvény értelmében 

1... p.énteken este tíz órakor a tett. színhe-
lyén a rendőrség által kijelölt tíz kom-
munistát kivégeztek. (MTI1 

Komáromban beszédet mondott va-
sárnap. Beszédében kijelentette, hogy 
pártja nemcsak hogy rendbontásra 
nem hajlandó, de készek szembeszáll-
ni a rendbontás kísérletével. Tildy 
azután újból hangoztatta a független 
kisgazdapárt törekvéseit: a politikai 
élet teljes belső szabadságát, a gyü 
lekeziési és sajtószabadságot, a de-
mokratikus népképviselet elvén 
nyugvó parlamentárizmust, önkor-
mányzatot, a falutól az ország há-
záig, az állampolgárok egyenjogú-
ságát fajra, nemzetiségre, felekezet-
re való tekintet nélkül, a véderő 
sürgős, teljes kifejlesztését; gazdasá-
gi politikánkban földreformot az ag-
rártermelés minőségi és mennyiségi 
feljavítását, iparosítást a kisipar vé-
delmével, a kereskedelem szabadsá-
gát, a földniunkásság munkaalkal-
mának biztosítását, a szociális biz-
tosítás kiterjesztését, végül az átme-
neti idő alatt követeljük a munka 
folytonosságának biztosítását. 
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Mi újság a budapesti ételmi»zer-

n agy vásártelepen? A Magyar Vidéki 
Sajtótudósitó fővárosi jelentése sze-
rint november 4-től november 11-ig az 
élő- és vágottbaromfi-, továbbá a to-
vábbá a tojáspiacon az árak nem vál-
toztak. A zöldség- és főzelékfélék pia-
cán a leveskarfiol ára 50, a tisztított 
karfiolé pedig 100 fillérrel emelkedett, 
viszont a paraj ára 100, a sóska ára 
pedig 110 fillérrel csökkent kilónkint. 
A gyümölcspiacon a szöRö ára 40, a 
körte és a hazai gesztenye ára 50, a 
nemesfajtáju alma ára 80. a héjjas 
mandula ára pedig 200 fillérrel emel-
kedett kilónkint. 

_ Baleset. Hétfőn délelőtt fél 12 
órakor Tóth András kocsisra a do-
rozsmai uton ráesett egv telezsák. 
Tóthnak ennek következtében balkarja 
eltörött. A mentők a sebészeti klini-
kára vitték. 

Háromhónapi fogházra ítélték a 

tolvaj albérlőt Beszámolt róla a múlt 
héten a Délmagyarország, hogy Kolos-
sy Sándorné, egy postaellenőr elvált 
felesége, aki özv. Csincsák Kálmánné-
nál albérletben lakott Újszegeden, la-
kásadónöjétől ellopott egy csorao ru-
haneműt és megszökött Szegedről. Ko-
lossynét Szabadkán elfogták és lopás 
vétsége miatt hétfőn a törvényszék 
büntető egyesbirája eié állitották. Vele 
együtt ült a vádlottak padján mint or-
gazda Kovács Ferencné zsibárus is, 
aki a ruhanemüeket megvette. A tör-
vényszék Kolossy Sáridornét 3 hónapi 
fogházra, Kovácsnét l 'O pengő pénz-
büntetésre ítélte. Kolossyué megnyu-
godott az itéietben, Kovácsné sem-
misségi panaszt jelentett be ellene. 

_ Mindkét szemére vak betörőt 
ítélt el a törvényszék. Kósa Ferenc és 
Kósa János lopás büntette miatt, any-
juk, Kósa Janosné pedig orgazdaság 
vétsége miatt kerültek hétfőn a szegc-
di törvényszék büntető egyesbirája 
elé. A két Kósa ennek a hónapnak az 
elején lopásra indult Szentesen. Haj-
naltájban elmentek Kálmán Antal há-
zához, behatoltak az istállóba, itt fel-
törve a padlásajtó lakatját, felmentek 
a padlásra, ahonnan mintegy 10 má-
zsányi árpát hordtak le és loptak el. 
Ezt megelőzően, október 6-án Kósa Já-
nos apjával együtt hat zsák kukoricát 
vitt el egv ismeretlen gazda földjéről. 
A hétfői tárgyaláson a vádlottak be-
vallották, hogv a Kálmánékná! vég-
hezvitt betöréses lopás eszméje és ki-
vitelezése a mindkét szemére vak Kó-
sa Jánostól származik, ö vezette el 
testvérét a kiszemelt házhoz és ő törte 
le a padlásajtóról a zárt. A kukorica-
lopásért apiukat okolták a Kósa-lest-
vérek. Id. Kósa János jelenleg a Csil-
lagbörtön lakója. Kósa Jánosné ta-
gadta, hogy tudott volna a lopásokról. 
A törvényszék Kósa Jánost háromhó-
napi fogházra, Kósa Ferencet pedig 7 
hónapi börtönre ítélte. Kósa '.Tánosriét 
felmentették az ellene emelt vád alól 
.Mindhárom itélet jogerős. 

Déldobrudzsa 
nem román téridét, 

mondják a románok 
Petrovics Jon román közoktatás* 

ügyi miniszter egyik beszédébe*, 
melyet a bolgár intellektuális cso-
port fogadása alkalmával mondott, 
beismerte, hogy >Déldobrudzsa nem 
román terület, ezen a területen nem 
élnek románok, Déldobrudzsának; 
visszaadása a románság számára 
egyenesen megkönnyebbülés volt.* 

Régebben a románok ezzel szem* 
ben egészen sajátos statisztikai ada-i 
tokát Közöltek, hogy Déldobrudzsá* 
ra vonatkozó igényüket némiképp 
igazolják. Ismeretes a dr. M. Popp-
fcle nemzetiségi román térkép, 
amelyen Déldobrudzsában alig sze-
repcl bolgár. Rónai András erre 
vonatkozó román nyelvű munkájá-
ban rámutatott erre a szándékos 
ferdítésre, amely végighúzódik a 
többi nemzetiségi terület román 
térképén is. 

Emlékezetes egy hasonló román 
beismerés, mely 1935-ben hangzott 
el a román parlamentben. Egy ál* 
lamtitkár ugyanis akkor kijelentet-* 
te, hogy az erdélyi városok soha-
sem voltak románok. A tárgyila-
gos igazságnak ez a nyílt elisme-
rése a leghivatalosahb ronián he-
lyen akkor nagy port vert fe] s a» 
államtitkárnak lemondással kellett 
fizetnie merészségéért, 

—oqo— 

— Jókai : »Az ezerk. tteUik éjszaka* 
cimü kitűnő regény jelent meg a Ré-
vai Testvérek Irodalmi Intézet kiadá-
sában. Révai-regénvtár elnevezés alatt 
minden hónapban egv-egv kitűnő re-
gény jelenik meg rendes könyv formá-
ban, kötetenként kb. 130 oldalas ter-
jedelemben, Ízléses címlappal. A bolti 
ára kötetenként 1.60 P. Minden ujság-
árusitóhelycn és könyvkereskedőknél 
kapható. 

— Nyilas elöfizetöfogés — tonye-
getödzéssei. Az Összetartás legutób-
bi száma félhasábon keresztül ma-
gyarázza a szerteszaladó nyilas test-
véreknek, hogy a Temesváry-féle >A 
Nép* cimü nyilas hetilapot támogas-
sák, illetve előfizetését ne mondják 
fel. A reklámcikk hosszasan fejtege-
ti, mi mindent köszönhetnek nyila-
saink »A Nép«-nek s végül azzal * 
fenyegetődzéssel fejezi be: >A heti-
lapunkat lemondó testvéreket megje-
gyezzük magunknak és a jövőben 
eszerint fogjuk őket értékelni* . . , 
Vájjon kiadják őket a Gruber-féte 
hoxeres különítménynek? Dá-dá 
'megjegyzett* nyilastestvérek . . . ! 

— Ma este nyilik meg a Munkásfő-
iskola. A Margit-utcai polgári iskolá-
ban ma este 7 órakor ünnepélyes 

• etek között nyilik meg a Munkájsföis-
kola. Az első előadást dr. Sándor Ist-
ván főiskolai tanár tartja. f 

— Cukrászháboruság Kisteleken ár-
drágítással. Kisteleken háborúság tör t 
ki a falu két cukrásza között: Viktor 
György cukrászmester feljelentetté kar* 
táisát, Bak Mártonnét, mire annak be 
kellett zárnia üzletét. Bak Mártonnál 
bosszúból Viktort jelentette fel, hogy 
az előírásos 6 deka helyett 4—5 dekás 
süteményeket csinál. Viktor Györgyöt 
árdrágításéi t 500 pengőre ítélte a sze-
gedi törvényszék uzsorabirája. Sem-
misségi panasz folytán hétfőn a táblát 
elé került az ügy. A tábla az Ítéletet 
jóváhagyta. 

Kocsmai verekedés Csórván sriir—, 
kálással. Tanács Mihály 42 éves Csor* 
va-kapitányság 172. szám alatti lakoe 
vasárnap segített egyik vendéglős is-
merősének kiszolgálni a nagy forga-
lomra való tekintettel. A vendéglőben 
a legények összeverekedtek, Tanáoa 
beavatkozott, hogy szétválassza őket, 
de vesztére, mert az általános vereke-
désben késszurást kapott a karjába. A 
nyomozás megindult a szurkáló legény 
személyének megállapítására. 


