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II szegedi
Katolikus Legényegyletek
Kolping-iinnepsége
December 1 - tői 5-ig a felsővárosi minorita
atyák templomában és a Katolikus Népházban
ünnepeltek meg a szegedi katolikus legényegyletek a legényegyletek
megalapítójának,
Kolping Adolf születése
125-ik
évfordulóját. Három este lelkigyakorlatos szontbeszéden vett részt az ifjúság, amelyet minden alkalommal P. Merényi Vince Ó. M. G. bazfőnök-plcbános mondott, kifejtvén az emberi
élet célját és rendeltetését. Vasárnan deleiéit
Sopsich János prépost, püspöki irodaigazgató
nagv segédlettel ünnepélyes főpapi szentmisét
celebrált, amely nlatt vitéz Pintér József országgyűlési
i.-elö, országos elnök mondott
szentbeszédet. Kolping Adolf élete példáját
állította az ifjúság elé. aki egyszerű szegény
földnnivescsaP 1 íteletük gyermeke volt, nagv
nélkülözések közölt töl töt le cipéslanonci, majd
segédi életét, szorgalma árán minden anyagi
támogatás nélkül pap lett. Szelleme és tarifása kilencven év óta neveli az ifjúságot, hogy
jó iparosok és kiváló családapák lehessenek.
A hatásos beszéd után felavatta a nyolc legényegylet újoncait, n szentmise után Pintér
József nagv segédlettel a Szcnl József-oltár
elé vonult az cgvlcti zászlók erdeje között cs
megáldotta a Kolping em'ékére emelt márvánváblát, imát mondott Kolping szentlóavatnsáért. A templomi ünnepség a Kolnincindulö eTéneklésével ért véget. Utána a Felsővárosi Katolikus Házban a legényegyletek tagjai reggelit kanlak. maid n Hősök szobránál
rendezendő ünnepség helyett a teremben tartottak a hősök tiszteletére ünnenseget. am Íven a Szent László le ven terének ar működött
közre. Beszédet mondott Szalay F.rnő. az ünnepi beszédet vitéz Tinlér .Tóz.sef mondotta,
kiemelve, hogv n mai káoszos világban tanuljunk bölcsességet és okosságot az elesett hősöktől, Az ünnepség n Himnusz el éneklésével
•rt véget, utána küldöttség vitte k i a Hősök
kapu iához a koszorúkat, amelyeket a magyar
Hiszekegy el imádkozása közben helyezlek cl.
Hétfőn Kolping diszünnepélvt rendeztek' a
legényegyletek, amelyen a város társadalmának sok vezetője között megjelent Kundéi
Antal inarügvi' miniszter képviseletében dr.
raggambi Fluek András miniszteri tanácsos.
\ Kolping-induló eléneklése után P. Merényi
Vince 0 . M. G. házfőnök mondott niegnvilóbeszédet, majd Rcitnann János szavalt alkalmi költeménvt. Utána a legénvegvlelek dékánjai mondottak beszédet. Kálmán
Sándor
emlékezett meg a kormányzó ur őfőméltósága
névünnepéről. A szövetségi induló eléneklése
után dr. Patton János mondott ünnepi beszédet maid Sík Sándor szavalókórusál szavalta cl n Felsővárosi Katolikus Legényegylet.
A záróbeszédet P. Nagv Töhötöm mondotta.
Az ünnepség a pápai és a magyar Himnusz
clénckcscvcl ért véget.

Deák Kálmán mint férj és dr. Peák
Lajos miut fiu, valamint az összes rokonság nevében fájdalommal
megtört
szívvel tudatják, hogy a forrón szeretelt hitves, anya és rokon,

Deák Kálmánná
•xtlt. U v c i r s A n n a
életének 57-ik, boldog házasságának 20-ik
évében f. hó 4-én délelőtt 11 órakor
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Szeretett halottunkat f. hó 6-án délután fél :: órakor fogjuk a róm. katli.
egvháü szc^t.irtása szerint a belvárosi
tennlö kupolacsarnokában
beszenteltotui és ugyanazon temetőben örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise áldozat f hó
7-én délelőtt 8 órakor lesz 3 rókusi
templomban.
A jóságos Isten adjon neki örök nyugodalmat.

— Ifiiszonöt eljárás indul a szombati léarvérlrimi gyakorlat után. Mint jelentettük, a szombati
légvédelmi gyakorlat kitűnően sikerült, a közönség egyecsze azonban még mindig nem akarja
megérteni, bogy a riasztás tartama alatt nem
szabad az uecán tartózkodni és az első adott jelre be kel! húzódnia a legközelebbi kapu alá. Szombaton is sokan akadtak olyanok, akik elmulasztanák ezt meglenni és a riaszlás ideje alalt is
nyugodtan közlekedtek. Akiket rajta fogtak ilyen
szabálytalanságon, n/okat a rendőr*': szigorú
utasítás szerint felírták. 25 esetben indul eljárás
Ilyen szabályiulanség miatt.
— A kormányzó nr őfőméltósága kabinetirodájának "válasza a szegedi hitközség üdvözlő táviratára. A szegedi izraelita hitközség közgyűlése
a Felvidék cgyrészének felszabadulása alkalmából hódoló üdvözlő táviratot küldött a főméltóságu Kormányzó nrnnk. A kormányzó ur őfőmé'lóságának kabinetirodája a következő választ küldőt te az üdvözlésre: „A kormányzó ur őfőméltósága a Felvidék magyarlakta területeinek visszacsatolása alkalmából a szegcdi izr. hitközség nevében P a p Róbert elnökhelyettes és V a r g a
Mihály olclnök által távirali uton' előterjesztett
hódoló üdvözletért köszönetét nyilvánítani méltóztatik. Erről az olnökégct crtcsitem. Budapest,
Í938 november 24. U r a y sk., a kabinetiroda főnöke.

Jó meleg a l s ó r u házati

cikkek

Lampel és H e g y i n é l

— Előadások. Az Egyetem Barátai Egyesületének természettudományi osztálya szerdán délután 5 órakor az általános és szervetlen vegytani intézel tantermében szakülést tart, a következő tárgysorozattal: 1. Dr. Szabó Zoltán: A
r.hlormonoxid bomlásáról, 2. Palzauer Sándor:
Indirekt onnlvsls grafikai számítása, 3. Dr. Delei Gábor: Ezüstvegyületek ujabb alkalmazása. T
Dr. Bugyi Balázs: Kollagén roslok kialakulása
szöv'ct tenyészetekben.
— Az egyetem a honvédségéit. A Ferenc József
tudományegyetemen n honvédség fehérnemű szükségletére a kővetkező adományokat gyűjtötte: az
egyetem rektora 50.—, az orvostudományi kar
10Ó. , a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
kar 50.—, a matematikai és természettudományi
kar 31.50. -az egyetemi könyvtár 8 80. az egyetemi
gazdasági hivatal tisztviselői kara 50— pengőt
ajánlott fel. Az egyelem professzorai, magántanárai, tisztviselői ,és egyéb alkalmazottjai nz
egyetemen megindított gyiiitcs kereteben egy öszszégben 200 pengő 30 fillért adományoztak -a
honvédség fehérnemű szükségletére.
Kávépörkölés naponta reggel 7—9-ig Kocsisnál.
— A Stefánia-Szövetség gyermekelöadása. A
szegedi Stefánia-Szövetség az újszülött kis védencei kelengyével való ellátása, fiatal anyák
tejjel és tápszerrel való segitése céljából december 11-én délelölt l t órakor vasárnap a Belvárosi
Moziban olcsó helyárak melleit iskolás gyermekek részvételével változatos niüsor
keretében
gyermek előadást tart. Mulatságos jelenetek, táncszámok, akrobata táncok, zene- és énekszámokkal
szerepelnek: a műsoron. Szeged közönsége biztosan felhasználja az alkalmat, amikor a szórakozás
mellett jótékony célt is szolgál, megváltva jegyét az előadásra. Jegyek kaphatók a Délmagvarország kiadóhivatalában, a SteTánia Yédőinlézctekben és az előadás elölt a pénztárnál.

— Megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél a gyomorfoélcsatoinát reggel felkeléskor egy pohár természetes
„Fereno József" keserűvíz alaposan kitisztítja,
az emésztést és '3z anyagcserét előmozdítja, *
vérkeringést megélénkíti s kellemes közérzetet é&
fokozott életkedvet teremt. Kérdezze meg orvosát/'

?zép°és d i ó b é 1 1
E

r

ő

s

n

é

n

é

!

rendeljou. Kaposvár, Kossuth Lajos ueca 13 azitn.
— Mezőgazdasági munkások kitüntetése. 'AJ
földművelésügyi minisztériumból leirat érkezett a
sze.aedi polgármesteri hivatalhoz. A leirat felhívja mindazokat a mezőgazdasági munkásokat és
gazdasági cselédeket, akik legalább huszonöt éves
szolgáltak egy helyen, jelentkezzenek a városháza-bérház második emelet 19. számú hivatalban,
A kormány kezdeményezésére ezek a mezőgazdasági munkások és cselédek kitüntetésben részesülnek.
Fogorvosától védjegyes Wipla-fogat

kérjen.

— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. L u k á c s Dezső oki. középiskolai tanárt, egyetemi gyakornokot a kassai állami gimnáziumhoz kinevezte. Dr. L u k á c s Dezső L u k á c s Ignác volt szegedi jarásbirósági elnoik fia,
— Zenedélután. Vasárnap délután jólsikerült
zene- és táncdélutánt rendezett 3 szegedi Zsidó
Ifjúsági Könyvtár a zsidó bitközség nagytermében. A műsor első száma Nölck August: LegendeCapriccietto-ja volt, l i o l c z c r Tamás tehetséges cselló-előadásában, zongorán kisérte Hajdrt
Zsuska. Utána Paul Sente: Rondino és Szendy
Árpád: Farsangi szerenád-ját a közönség nagy
tetszésnyilvánítása mellett adta elő Robicselé
Edith, Kolozs Jenő és Mctta Golterman: Piománcát játszották cl szép sikerrel csellón, illetve zongorán, mnjd Mendelssohn zenéjére "Weisz Éva lejlelt niozduluttanulmányi táncot. Szünet után Schumann Aufsctiwung-ját zongorázta Balla
Zsuzsa
nagy sikerrel, majd Erdélyi István hegedülte bravúrral;
llubay:
Cremonai
hegedüs-szólóját,
Brahms: Walzer-ét és Schubert: A méh cimü!
románcát adta elő. Hajdú Zsuzsi angol táncot leitelt. A sikerült műsor utolsó száma: Wclocr Aufforderung znb Tanz, mozgásmüvészcli táncprodukció volt fejlett készséggel, tehetségesen adlák'
elő Székelv Kató és Selnvarlz Jutka. A közönség
minden egyes számot melegen megtapsolt.
— Stauffer dobozos sajtja világmárka!
— A Városi Tisztviselők Egyesülete december 7-én, az egyesület Otthon helyiségében Miklós-napi díszvacsorát rendez. A díszvacsorán an
ünnepi beszédét dr. T ó t h Béla polgármestcrhelycttes mondja.
— Kéthónapi fogház lett a „cicázás" vége. L'opás bűntettével vádolva állott hétfőn a törvényszék előtt K o v á c s István kübekh&zi legény. A!
vádirat szerint ellopott S e b ő k János kübekházi
gazdálkodótól egy harapófogót. Kovács a főtárgyaláson mindvégig tagadta u lopást. Elmondotta, hogy Sebőkök házánál „eirázott" a gazdálkodó nagylányával. A leány védekezésképpen megcsípte öt a harapófogóval. G elvette tőle, hogy no
csíphessen többet és zsebrevágta. Mikor távozott
a lányos háztól, „magánál felejtette" a harapófogót. A törvényszék nem fogadia el a vádlott védekezését és tekintettel büntetett előéletére, (2S
életévéből 5 évet töltött különbözö fogházakban),
2 hónapi fogházra itélte. Kovács megnyugodott
az Ítéletben, igy az nyomban jogerőre emelkedett. .

