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Erdély
ben még gyenge éjszakai fagy, Deli szél, változp
felhőzet, néhány helyen még köd. Egyes helyekéit
— elsősorban az ország nyugati felében _ eső.
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— A természetes »Fereno József® keserSAia
régóta kitűnően bevált báziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe es gyorsan ható hasira jló. tnely számos betegségnél az emésztési javitja és az élvágyai fokozza. Kérdezze meg orvosát?
K o n v c d - i e r i

látni is nehéz azt a feladatot, amelyet a kormányzás munkája jeleni ilyen történelmi sorscsapások között. Török és trianoni
időkmennyi
Ritka,ünnep,
nenlifsák jubileum, de esemény
drámai párhuzamot, mulatnak
a
magyarság
küszöbéhez érkezett eV a Csanádi egyházmegye
számára és milyen felemelő, liggy a főpásztor
főpásztor a. Az örök folyamai és az örök megezekben az időkben rendülellenül állott helyén,
újulás töi'ténehnlébeu, —- amely történelem mahirdet ve sorompókon és bilincseken átal Kriszgába foglalja a lelkipásztorkodás 2000 éves össtus fényességét. Amikor pedig elindult a jóvászefüggö, soha onegnemtörú, áldozatos és ethitétel, a revízió kezdetének útján, akkor, ez a
vatott szolgálatát —, az isteni szolgálat nem
szétszakított és feldúlt egyházmegye
Pilisein
minden pásztorának adatott meg as a rendkíkapott vissza elszakított híveiből és javaiból.
vüli, éppen ezért égi kegy,- hogy ha t minő
Ezek az állomásuk azok, amelyek kiverik a
ősiig
e y y f ol ytt db an töretlenül
állandóan halárköveket Glattfelder Gyula megyésfőpászés ingadozás uélloül viselhesse a püspöki süve- tor 30 éves püspöki útján. Éhnek a működésnek
get és pásztorbotjával
három éviizéden ál kor- és az ő feladatteljesítésének
nincs és nem lemányozza egyhdzmeyyéjértek nyáját, füveit és het vuis jutalma, mint amit az Egektől vár és
az isteni szolgálat szolgáit• Valóban
rendkívüli
annak áldásában híveinek
rendíthetetlen aláesemény ez a fofjhtló,-ametynet
bensőséges fé- zata és ragaszkodása.
nyében,
mégisünnepében
Glattfelder
Gyula megyésföpásztorunk
harminc éves püspöki kői mángzásál köszörűik és ünneplik nem
zsák egyházmegyéjének,
nemcsak
Szegednek,
Tavaszi
kötött'kosztüm
de az' égése ország katolikus
'társadalmának
kivet. Ezen a fényes é* rendkívüli küszöbön >j
divatos
jumperek
főpúsziori kormányzás fényében nem a dekám
moí, a magasságot
és a Rangot kell nézni, haLampel és
Hegyinél
nem látni kell-ebben tíz elhivatott
hivatásban
'és ennek az 'évfurduldndilc ritka
jubileumában
'.azt a határtalanul
nagy és Rendkívüli felada375
tot, am'd a bölcs kormányzás gelol Td egy hí~ Március 13. A március lő-i ünnepet a
vekből álló birodalom élén. Nem könnyű felKossuth-.*/' rv.rnál az idén is a TESz felkéréadat lelkipásztornak
lenni, teljesíteni ezt a hisére a ..'ITtnif-Szövelség. szegedi kerületi vevatást a lelkek békéjére és Jézus
Krisztusnak
zérséüe rendezi meg. Külön meghívókat a veft? Egyházban
tudatosított
szellemében,
hát térség nem bocsát ki, hanem a sajtó utján.Jormég mit jelent a feladat, fia összevetjük a mié- dul az egyesületek vezetőihez és kéri, liogy a
retéketj
a
lelkipásztorok
.
lelkipásztorának
fél 12-kor kezdődő ünnepélyre zászlók átáll
vonuljanak fel. 'Azzal a kéréssel fordul a velenni . . .
_
....
'
zérség a munkaadókhoz, liogy ugy ők, mint
Egyházmegyéi
kormányozni
nyugodt
és alkalmazottaik vegyenek részt a szabadság ünbékés béke korszakban
is súlyos 'felelősség és nepén, üzleteiket, műhelyeiket, Irodájukat errendkívüli feladat: hát még ha •visszanézünk
re az időre zárják be, mert március 15-ike
arra a 30 'évre, amely a maga, küzdelmeivel, npinTfH íiiinpo.
magasra csapkodó hullámaival,
a háború füst- 1
sz i. U hölgyeket
405
'jévei, a h/js-t átdozutok drámáival,
az összemodelíhalapjaim
omlás tragédiájával,
a kiüldözés 'és a menekü.
, m e g t e k i n t é s é r e
lés apokaliptikus eposzával vette nemicsuk köD r . Lovanine,
Kelemen utca 4. 1. emelet 9.
rül, de mondhatni, birtokába vette a Csanádi
főpásztor püspöki kormányzásának
30 eszten— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten
dejét. Ez a 30 év nemcsak véresen és drámaian született 23 fiu és 26 leány. Házasságot kötöttek:
Vizvári Róbert és Pásztor Mária, dr. Tukats Sántörténelmi, hanem egyik ilyen három évtizeddor és Leintzinger Mária, Kulcsár István és Dahez sem hasonlatos. Ez a korszak hasonlít annavölgyi Mária, Kálmán István és Rótb Viktória,
nak az apának súlyához, aki kiüldözve otlho- Faragó János és Rácz Erzsébet, Szél Mihály és
tyiából, látja, miként sebesül meg és szóródik
Baranyai Terézia, Sípos Andor és Almási Ilona,
szél egész éleiének célja és értelmei, a Család.
Klapil Alajos és Szabó Erzsébet, Tombácz Fer
(
J Csanádi egyházmegye 1000 éves történelme renc és Pálmai Mária, Pioker István és Kronbet'-'
Halál János és Tokai Erzsé'kezdettol fogva mindig
Része az ország és a ger Katalin,
bet,
Lazarev
József
és
Tubok
Katalin,
•nemzet történelmének, aszal áll, fénylik, Vagy
Czirok
Mihály
és
Kérdő
Erzsébet, Lász' hanyatlik.
Milyen drámaian
könnyű,
volna ló Miklós és Schmidt Cecília, Fogas János
párhuzamot vonni a török
idők
és a tria- és Kiss Ilona, Szeles István és Kruzák Mária, Senoni
ét ize de k . azonossága között, amíres Zoltán és dr. Bucsy Piroska. Elhaltak: őz*.
:ko't a-z dfszággal együtt
részekre szakították Selyem Sándorné, 55, özv. Kucska Vincéné 61,
az egyházmegyét és a híveket, erőszak és igaz- Csukás Erzsébet 3 hó, Süli Mária 19 nap, Homonai Károly 78, Lévai Mihály 52, Takács Péter 5
ságtalan sorompók választanák
el egymástól
napos, Nálicb Károly 67, Juhász János 67, özv.
a főpásztort és a nyáj egy jelentékeny részét. Sei.de Rezsőné 70, Ilalasi Mária 1 napos, Gémes
Maga az egyházmegye is hányszor szakadt da- István 1 napos, Törzsi Ágotta 2 napos, Kovács
rabolna ezekben a fekete időkben, szinte be- Erzsébet 52, Kőeső Imre S hónapos, özv. Kiss Péter Imréné 90, Katranitz János 78, Tóth G'rabok
Istvánná 63, özv. Kovács Sándorné 90. Lévai Mária ö napos, özv. Csikós Mátyásné 83, id. Csiszár
István 30, Gál lgnácné 47, Dobó Lajos I napos,
szaküzletben vásároljon!
özv. Privári Pálné S9, Nagy József 23, Födi Anna 6, Markovics Andor t í hónapos, Szögi Ferenüné 12, Tóth Antal 61, Ganli István 49, őZv.
szemben)
Kies-UTCA (Párisi Nagyáruházzal
Pfeifer Oszkárnó 49, Mészúi'o's Elemér 1 hónapos,,Kiváló fajazouos költöídl magvak nagy váMarólln József [ hónapos''.és Kovács tstvánné 57
leszlékiiau.
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Államvizsga. Ingyenes állásközvetítés. Legjobb
vizsgaeredmények. Beiratkozás kezdő, haladó és
besz'édiró tanfoIramokra. HONVÉD TÉR 4. É L
— Szabadegyetemi előadás. A Horthy MikiósTudománvegyelem Barátainak Egyesülete . 13-án,
csütörtökön délután 6 órakor az egyetem aulája-'
ban szabadegyetemi előadást tart. Előad: dr.
Á b r a ti á m Ambrus egyetemi tanár »Az élet
eredete, cimmel. Belépés dijta'lan.

Györfy-autóservice
Boldogasszony s.-ut 3. W* Hösök kapuja mellett
Sheí'-?ervice.
Tel. 29-09.
Fíát-servíee.
—- A. Délmagyai'ország gyűjtése az árvízkárosultakért. Kormányzó urunk szózata nyomán a
Délmagy arország felhívást intézett Szeged társadalmához, amelyben bejelentettük, liogy. az árvízkárosultakért a gyűjtést megindítottuk. A Déltr.agyarprszág kiadóhivatalához az alábbi adományok érkeztek: Dr. Boross Dezs.öné 5 pengő, BJpch
Mór 10, Bloch Mór cég személyzete 4, Steiner Tibor 5,r Magyar Kender-,- Len- és 'Jutaipar Rt. Remény Dalköre névnapi ajándék megváltába 2 pengő,, összesen 44 pengő. Az adományokat rendeltetési helyéra juttattuk, a gyűjtést folyta íjuk,
— Eljegyzés. Dr. fí e i t n e r Margit*orvos
G y e n e y Nándor okleveles gyógyszerész jegyesek. (Minden külön értesítés helyett)
487
— 'A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület tagjainak figyelmébe. A Szegedi Katolikus Nővédő
.Egyesület harmadik nagyböjti előadását március
12-én délután 6 órakor »Az egyház szentsége® cimen dr. Kovács Vince váci s. püspök ur taríja.
—: Tisztíttassa ruháját Ragasznál, Károlyi-". 3.
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-J Előadás. Dr. Perkátai László: sMagyar irodalom és Európa® cimmel az ipari pályára
lépett ifjúság szellemi továbbképzésére inditott
előadássorozat irodalmi ciklusának bevezető előadását vasárnap, folyó hő 9-én délelőtt fél 12
órakor a Dolgozó Nők Klubjában (Ivelemen-utca
11) tartja. Az előadáshoz verseket mond Basch
Tibor, Vendégeket szivesén lát a vezetőség. "485
w Értesítés! A Ruházati Munkások Országos
Egyesülete szegedi csoportja március hó 10-én,
hétfőn este 7 órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-u. 9.) tartja rendes évi tisztújító közgyűlését
69
— A jó "kávéfözéshez kettő kívánatos: először
a megbízható kávéanvag és pedig babkávé, vagy
jófajta maiátakávé, másodszor az olyan kiváló
kávéizesitö, mint a Franck cikóriakávé.
.87
Pászkahirdefniény. A Szegedi Izraelita Hitközség közli tagjaival, hogy pászkautalványok
«
hivatalos órák alatt válthatók a hitközségi irodában (Margit-utca 20., !.). A pászka ára kilónkint
1.50.pengő, pászkadara ára 1.60.
6!
— Tudományos előadás a Munkásotthonban.
A Szakszervezeti Bizottság közli, hogy folyó hó
11-én, kedden este fél S órai kezdettel a Munkásotthonban, Hétvezér-u. 9, Kolacskovszki Lajos, *
Népszava külső munkatársa »A Földközi-tenger
világtörténeti szerepe® cimen tudományos előadást tart." »>9
— A Szegedi Izraelita Hitközség dísztermében március 9-én, vasárnap délután 4 órakor ét
este fél 9 órakor kulturest keretében fellépnek
G e l l é r t Lajos, G r ü n f e l d Imre. K r a s z a e f
Kató és S z i g e t i Jenő. Jegyek 1.20, 2.40 és
5.69 pengős irón kaphatók,

