HÍREK
— Felfüggesztették a szesztilalmak A mult
hét péntekjén dr. Széchenyi István országmozgósítási kormánybiztos úgy intézkedett, hogy
nagyszombaton délig nem szabad szeszt árusítani Szegeden. A kormánybiztos kedden újabb
rendelkezést adott ki és felfüggesztette a szesztilalomra vonatkozó rendeletet. A kedden kiadott rendelet szerint, mivel a szesztilalom
fenntartására tovább nincs szükség, ismét szabad szeszt árusítani. A szesztilalom megszűnéséből kedden délelőtt telefon útján értesítették a vendéglőket, kocsmákat, borkiméréseket,
déltől kezdve már mindenütt lehetett ismét
szeszt kapni.
— Hasvéti istentiszteletek. Vasárnap közöltük
a nagyheti és húsvéti istentiszteletek rendjét a
szegedi római katolikus templomokban. A görögkeleti magyar egyház istentiszteleti rendje a következő: Nagycsütörtökön: 10 órakor vecsernyével kapcsolatos Szent Bazil-mise. Este 6 órakor
12 kinszenvedési evangélium olvasása. Nagypén
teken 10 órakor királyi imaórák. Délután 4 órakor Jézus sirbatételének emlékére nagyvecsernye sirbatételi szertartással és szentbeszéddel.
Nagyszombat: Reggel 8 órakor Jézus temetéseVasárnap: hajnali 3 órakor feltámadási szertartás. A szertartás végén szentgyónás és áldozás.
Délelőtt 10 órakor szentmise szentbeszéddel. Délután 4 órakor vecsernye, szentbeszéddel. Hétfőn:
Szentmise Szentesem Délután 4 órakor vecsernye
Szegeden. A szertartásokat a belvárosi fin elemi iskola kápolnátermében tartják. — A református templom istentiszteleti rendjét a Délmagyarország szombati számában közöltük.

— A természetes »Ferenc József* keserűi íz
régóta kitűnően bevált báziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza Kérdezze meg orvosát!
— Kiütéses tifuszmegbetegedések Madridban.
A spanyol fővárosban a kiütéses tífusz újabban járványszerűen lépett fel. Eddig 800 megbetegedés történt. A kormány 30 millió pezetát
bocsátott a hatóságok rendelkezésére a járvány leküzdése céljából. Valamennyi kórházban és kaszárnyában alapos fertőtlenítést hajtottak végre és a város különböző helyein fertőtlenítő állomásokat íendeztek be. A húsvéti
ünnepekre kiadott iskolai vakációt bizonytalan időre meghosszabbították.
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— Meghalt Mezei Mária édesanyja. Tegnap
délben bosszú, súlyos szenvedés után meghalt
özv- dr- Mezei Pálné, előbb özvegyült bethlenfalvi Faál Gézáné, született szombatfalvi
Gálffy Vilma, Mezei Máriának, az országosan
ismert kiváló szülésznőitek, a Vígszínház művésznőjének édesanyja. Az uriasszonyt hosszú
idő óta súlyos szívbántalmak támadták meg,
állapota a leggondosabb ápolás ellenére is,
egyre nehezebb lett, majd még jobban súlyosbodott, amikor az elmúlt évben meghalt férjet
dr. Mezei Pál, a széles körben ismert és becsült
szegedi ügyvéd, az ügyvédtársadalom. határozott egyéniségű alakja. Amikor ujabb roham
vette igénybe szervezetét, beszállították a szegedi belgyógyászati klinikára, ahol a leggondosabb' ápolásban részesítették, mindent elkövettek, Hogy megmentsék az életnek, a küzdelem azonban hiábavaló vBlt a gyógyíthatatlan
kórral, hosszú szenvedés után tegnap legyőzte
a megviselt szervezetet. A Szegeden sokf"lé ismert, becsült és szeretetnek örvendő özv- dr.
Mezei Pálné halála széles körben őszinte részvétet keltett. Szerdán délután 4 órakor kísérik
el utolsó útjára a szegedi belvárosi temető
kupolacsarnokából a családi sírhelyre a református egyház szertartása szerint, őszinte részvét fordul Mezei Mária gyásza felé, aki rövid
idő alatt apja után elveszítette most édesanyját is.
— Nem lesz szirénajelzéses egyperces munkaszünet Nagypénteken. A Katolikus Dolgozó
Lányok beadványt intéztek a városhoz, bogy a
hatóság rendeljen el nagypéntek jelképes megünneplésére pénteken délután 3 órakör egyperces általános-munkaszünetet és a munkaszünet
beálltát mint a múltban is,
szirénabúgással
jelezzék. A hatóság, tekintettel arra, hogy Szegeden jelenleg állandó légoltalmi készültség
van és a munkaidő megszakítását jelző szirénabúgás zavarokat idézhetne elő, ezúttal nem
járulhatott hozzá a kérelemhez.
— CHAT NOIR a legszebb húsvéti ajándék.
Csak eredefl csomagolásban valódi. Kapható 20
.6QL 100. 250 és 500 gr. üvegben.
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— Pászkahirdetmény. A Szegedi Izraelita Hitközség felhívja tagjait, hogy pászkautaiványaikat
mielőbb váltsák ki a hitközségi irodában (Margit-u. 20, L) Pászka ára kg,-kint L50 P, pászkadara kg.-kint 1.60 P.
64
— Janik-vendéglőben ma flekken és vargabéles.
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A 8ZINHAZ HETI MUS.ORA:
Szerda: Jedermann (A- és B-bérlet 26).
Csütörtök: Hajnalodik (Filléres helyárak).
Nagypénteken: Nincs előadás,

éve

A SZÍNHÁZI IRODA HIRElJ
Figyelem! Az előadások áiprilis 9-től, szerdáAz uzsoki szoros környékén folyó harcokban történt továbbá, hogy a 304. honvédgya- tól (inától) ismét este háromnegyed 8 órakor
logezred bárom tisztiszolgája, Enyed András, kezdődnek.
Fazekas István és Máté'György összegyűjtötMa este háromnegyed 8 órakor Jedermam*
ték a túlerőben levő oroszok támadása elől
Hoffmansthai világhírű misztériumdrámája, a
hátráló csatárokat és maguk is fegyvert ra- Jedermann, amely a salzburgi ünnepi játékok álgadva, írj rajvonalat alakítottak. Ebben meg- landó müsordarabja, ma este % 8 órakor ismét
állították az immár ellenök támadó oroszo- előadásra kerül összevont A- és B-bérlet 25-ben.
kat, kivédték támadásaikat, meghiúsították Ez a kiváló darab, amely az élet problémáival
bekeritési kísérleteiket és bátran harcolva, foglalkozik, leginkább megfelel a nagyböjti, ületellenállottak, amig tartalékok mentesitést nem ve a nagyheti idők hangulatának. A pénteki felhoztak. A tisztiszolgák eme kiválóan derekas,
eredeti szereposztásban kerül színre ma
öntevékeny és vitéz magatartását azzal jutal- újítás
mazták, hogy mindegyiket a kisezüst vitézségi este is.
Holnap, csütörtökön este háromnegyed 8 óraéremmel tüntették ki
kor a mai idők legaktuálisabb irredenta színmüve, Fekete Istvánnak regényei által már is ismert népszerű írónak legjobb drámája, a HajnaDr. med. LdszM-hészitintimett lodik
kerül színre. A nagyváradi bevonulás meg444
békebeli minöséghen kaphatók
ható pillanatai elevenednek fel a darabban, amely
Budapesten is kivételes sikert aratott Az erdé(Bokor)
lyi városok színpadain hónapok óla zsúfolt házak
előtt játsszák ezit a darabot, amely az uj utakon
HpsTéti i o c s i l ó h l e g o l c s é b h a n járó
magyar szinpadirodalom egyik legremekebb
müve. Tekintettel arra, hogy a holnapi előadás
_ Elhalasztották as eboltásokat. Az április filléres helyárakkal kerül szinre. jegyéről idejé\ 15-től május 6-ig terjedő időpontra tűzte ki a v«- ben gondoskodjék.
: I-OS illetékes ügyosztálya a kötelező eboltások elvégzését a városban és a külterületen. G e r Tavaszi fértl- te nólruhál
g e l y József állategészségügyi tanácsos javasla4*5
festesse,
tisztittassa
tára elhatározták, hogy a veszettség elleni kötelező védőoltások elvégzését későbbi időpontra
Bt A
V I I I
f f kelmefestő- é s
halasztják. Az oltások elhalasztására azért volt
T M L
vegyUztitónái
szükség, mert a jelenlegi rendkívüli Állapotok i i K v
mellett sok gazda nem tudta volna felvezetni ku- Mérey-u. 6/b, ipartelep: Gsaba-u. 46. Tel.: 30-67,
tyáját az oltást végző állatorvoshoz. Az oltásokat valószínűleg egy hónappal később végzik el.
Szeged sz. kir. város polgármesterétől,
— Elitélték a szegedi kerékpárlopások tettesét és orgazdáit Az elmúlt hónapban a szegedi 19725—1941. IL sa
rendőrség több kerékpárlopás ügyében indította
meg a szomozást. Rövid idő alatt utcákról, kapualjakból, udvarokból ismeretlen tettesek 9 kerékA m. kir. közellátási miniszter ur 200.400—194U
párt loptak el, amelyeket később egészen vagy
félig szétszedett állapotban a Mars-téren kínáltak sz. rendelete értelmében ki kell jelölni azokat a
eladásra. A detektívek a nyomozás során elfogták kereskedőket, akik lábbeli, illetőleg taipbőr forgaa kerékpárlopások tettesét K i s s József 20 éves lombahozatalával foglalkozhatnak. 1941. junius 1.
gyárimunkás személyében, Kiss a rendőrségien el- napja után másnak, mint kijelölt lábbeli, valamiül
mondotta, hogy a kerékpárokat H o r v á t h Mi- talhörkereskedönek lábbeli, illetve talpbőrkereshály és C z i n k Mátyás napszámosoknak adta el, kedést folytatni nem szabad. Az a lábbelikéi esakik vállalták a kerékpárok átfestését, szétsze- kedő, vagy talpbőrkereskedő, akinek jogosultsága
dését, illetve további értékesítését. A kerékpárlo- a hatósági kijelölésnél történt mellőzve, vagy a
pások után Horváth'tal és Czinkkel a körtöltésen kijelölés visszavonása folytán megszűnik, megtalálkozott, ahol átadta orgazdáinak a lopott ke- levő árukészletét legfeljebb 1941 augusztus 31.
találkozott, ahol átadta orgazdáinak a lopott kerék- napjáig árusíthatja. E határidő után fentmaradó
párokat. Kiss ellen az ügyészség 9 rendbeli lopás, készletét az általam megjelölendő kereskedőnek
mig Horváth és Czirok ellen orgazdaság miatt emelt át kell adni.
vádat. A kerékpártolvajt kedden állította elő az
Ennélfogva felhívom mindazon lábbeli vagy
ügyészségi fo#iázőr a törvényszék Bókay-ta- talpbőrkereskedőket, akik lábbeli, illetve talpbőrnácsa elé. orgazdasággal vádolt társai szabadlá- kereskedéssei a jövőben is kivannak foglalkozni,
bon adták elő védekezésüket. Kiss töredelmes be- hogy lábbeli, illetőleg talpbörkereskedővé való
ismerő vallomást tett. Nyomorával védekezett. kijelölés iránti kérelmüket f. évi május L napHasonlóan védekeztek társai is. A bíróság meg. jáig hozzám eimuzve az elsőfokú iparhatóságnál
állapította bűnösségüket, Kiwt egyévi 4 » n y o l c h ó - (Virosi Bérház i l em. 17. VL) terjesszék elő,
napi börtönbüntetésre, Horváth ot 18 njlf lapSzeged. 1941 áprilíl 8.
házra. Czinket egyhónapi fogházbüntetésre Ítélte.
Dr. Pálfv József polgármester,
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