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Szegedi ut mutató
Á Somogyi-könyvtárban és az Egyetemi
konyvtarban vasár- és ünnepnap kivételével könyvtárszolgálat.
A Városi Múzeum egész évben nyitva.
Szolgálatos gyógyszertárak: Borbély József Tisza Lajos-körut 20. Moldván Lajos
Újszeged, Vedres-utca 1, Selmeczi Béla Somogyi-telep IX. u. 489, Nagy Gy. örök. k.
Hangay Levente dr. Boldogasszony-sugárul
31, Zakar S. örök. Málhé Mihály Valériatér 1. szám.
Színház és mozik műsora: Belvárosi Mozi:
Végtelen ut, Korzó Mozi: Az ördög nem alszik, Széchenyi Mozi: Kék madár. Városi
Színház: Vitéz lélek.
>— Közellátási értekezlet a városházán. Dr.
T u k a t s Sándor főispán elnökletével közellátási értekezlet volt hétfőn délelőtt a városházán. Az értekezleten a pékek lisztellálása, az
allatvágásokkal, nevezetesen a sertésvágásokkal kapcsolatos problémák és egyéb közellátási
kérdések részletes letárgyalására került sor.
Gróf Stomm Marcell a vásárhelyi frontharcosok jelképes vacsoráján. Hódmezővásárhelyről
jelentik: Jelképes vacsorát rendez november 8-án
a hódmezővásárhelyi frontharcosok csoportja. Fehér abrosz és ragyogó terilék, do üres tányérok
mellé ülnek össze a frontharcosok és a vacsora
bevételét az utolsó fillérig szeretetcsomagokra fordítják, amellyel a messze harctereken küzdő magyar katonákat akarják karácsonyra meglepni. A
november 8-i meghatóan kedves szeretetmegnyllatkozás szép ünnepség lesz, amelyen Szegedről
gróf Stomm Marcell vezérőrnagy, dandárparancsnok vesz részt Az ünnepség szónokai dr. Simkó
gróf Stomm Marcell vezérőrnagy vesz részt. Az
ünnepség szónokai dr. Simkó Elemér főispán,
Simkó Elemérné és vitéz dr. Endrey Antal felsőházi tag lesz.
—• Kinevezések a szegcdi tanárvizsgáló bizottságba. Budapestről jelentik: A vallás- és
közoktatásügyi miniszter dr. B o g n á r Cecil
egyetemi ny. r. tanárt a filozófiára és a pedagógiára, dr. H a l a s i - N a g y József és dr.
M e s t e r János egyetemi ny. r. tanárt a filozófia mellett a pedagógiára az 1941—42. tanév
tartamára a szegedi állami középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagjává kinevezte.
— Megalakult a DMKSz egyetemi hallgatóinak
szegedi alosztálya. A délvidéki magyar egyetemisták összejövetelt tartottak Szegeden. Mintegy
hatvan tagja gyűlt össze a volt zágrábi és belgrádi egyetem magyar kulturegyesületének, hogy
megalakítsák a Délvidéki Magyar Közművelődési
Szövetség egyetemi és főiskolai hallgatóinak szegedi alosztályát. Az értekezleten S i m o n Mihály,
a szervezőbizottság egyik tagja beszámolt az eddigi előkészületekről. A DMKSz vezetősége mindent megtesz az alakuló alosztály érdekében, pillanatnyilag azonban nincs abban a helyzetben,
hogy nagyobb összegű anyagi támogatást nyújtson
az alakuló alosztálynak. Ezért gyűjtést kellett
megindítani: a (gyűjtési akcióban résztvesznek a
Szegeden és Budapesten levő délvidéki egyetemi
hallgatók. Ezzel a gyűjtéssel biztosítják az egyesület, illetőleg az alosztály anyagi alapját — mondotta Simon Mihály —, most csak arra kell törekedniök a tagoknak, hogy az a lelkesedés, amelyet
ngy a zágrábi, mint a belgrádi egyesület munkájában tapasztaltak, itt se lankadjon, hanem fokozódjék. Egyelőre nem állitanak fel menzát és állandó helyiségeik sincsenek. Átmenetileg a Tisza
Lajos-körut 59. szám alatt van a hivatalos iroda.
Az irodakerdés végleges megoldása a közeljövőben várható. Héger Ernő a pesti bajtársak szívélyes üdvözletét tolmácsolta, majd kiemelte beszédében, hogy a mostani munkában a régi diákok
önzetlen és önfeláldozó munkájára kelt gondolni,
u r a a munkára, amelyet Zágrábban és Belgrádlián végzett az egyetem minden magyar hallgatója. A gyűjtés megindult és a diákság nem csalódott a bácskai társadalomban, amely önzetlenül
áll ma is a diákság mögött éppúgy, mint a kisebbségi élet nehéz éveiben. Ma inkább mint azelőtt,
•szüksége van a Délvidéknek magyar értelmiségve és ennek megszületését segiti elö támogatásával 9. bác'ska,? társadalom. Ezután megalakították
7 « választmányt és ezzel a dlákgyulée véget ért.

— Móricz Zsigmond és a szöged! beszéd.
Megemlékeztünk róla, hogy Móricz
Zsigmondot
megrótták,
amiért
a
„Rózsa
Sándor,
a lovát
ugratja"
'című
nagyszabású regényében nem követi nyomon a szegedi „d'-zö nyelvjárást. Erre felel Móricz egy Szegedre küldött
szerkesztői
üzenetben!,
— „XJjra' megindult a szögedi
emlőrák
dörömbölése. Ne verjenek agyon érte. Rózsa Sándor mégse beszélhet debreceni dialektusban s veftem magamnak azt a lelkiismeretességet és fáradságot, hogy egy kicsit színesítem az őzéssel a képet. De ne
gondolja senki, hogy azt ambicionálom, hogy
tökéletes legyen. Rn Zsák szint keresek A lényeget soha el nem érhetem; minden tájnyelvnek a hangszín csak egyik és pedig
a legkisebb, bár legfeltűnőbb
jellemvonása.
Maga a gondolkodás formája,
a
szavak
kincstára, a szólásmónddsok
és az agytekérvényéit csalt annak állanak
rendelkezésére, alti benne született. Ha én Szegeden
születtem volna ősi szegediektől és ott nőttem volna fel, akkor tudnám a nyelvet. De
ígyCsak a magyart, az emberit és a mindnyájunkkal közösét akarom."

államilag

engedélyezett!

Monvcíi-icri iskolában ianni|§Q
gyorsírást és gépírást

Legjobb államvizsgaeredmények.
Gyorilróre*^
nyek szakiskolai bajnoksága- Tízújjas ritmUsuT
gépirásoktatás. Otcso tandíjak. Ingyenes álltaké,
vetítés. Beiratkozás az uj tanévre Honvéd tér ^

Az erős Erős

P o l c z n e r Erős városi mérnök volt, gépeg
tudósa és szerelmese. Már műegyetemi hallgató
korában is abban 'tellett a gyönyörűsége, hogy fej,
vette a kékvászon ruhát s egy-egy nevezetesebb
kazánban töltötte a nyarat. Néha az ebédjét is oda*
adták be neki.
Erős halálosan unta a szót és csak annyif ers.
getett. belőle, amennyi elkerülhetetlennek látszott,
Hallgatagabb embert csak S t e i n g a s s n e r Jói.
ka (Tömörkény testvérbátyja) és S z l u h a Imre
személyében ismer a krónika. A Pallavicini-ura.
dalom tisztjei voltak, éjfélig is elüldögéltek anél.
kül, hogy a szájukat egy korty boron kivül má«
szempontból is kinyitották volna. Másnap aztán,
ha valaki megkérdezte, mit csinálták az este, ben*
ső derűvel felelték.
— Elbeszélgettünk egy kicsit,
(Ugy rémlik, mintha Lász a nagybátyjára ütött
volna.)
Polczner Erős nem volt ilyen szófösvény, csal
alaposan meggondolta, mikor eregesse a szót.
Amúgy derűs lélek, humort szerető, ugy élvezte a
jó tréfát, hogy ragyogott az arca, de a felül álló
lótékonycélu
bölcs nyugalmával. Minek ehhez bcszélnj. is!
Igy mondta el tömören a szakmabeli mondani,
valóit is.
— Ez igy van, csakis igy lehet
Lázár polgármester hivatja egyszer valami gép,
ügyben s magyarázza neki, hogy miről van szó,
hogyan csinálja meg.
már kaphatók a
— Nem lehet, ingatja a fejét Erős, aztán rövi*
den elmagyarázza, mi a terv baja.
— Már pedig nekem másképpen mondták, türelmetlenkedik Lázár.
_ Nem akartak azok egyenes dolgot, felel!
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Erős rendithetetlen nyugalommal, a polgármester
ur pedig nem ért a gépekhez.
Erre Lázár kezd idegeskedni.
— Egy nemes gesztus... Hódmezővásár— Hogy mondhatsz nekem ilyent? Azonnal fel.
helyről jelentik: 3411 ekedő, tiszteletdíjak halmozását maguk elé célul kitüzö konjunbtura- függesztelek.
lovagoknak szolgáltatott uri gesztussal tanulErős most lett a legcsendesebb.
ságot dr. E n d r e y Antal, Hódmezővásárhely
Azt megteheti a polgármester ur, 3e azzal
felsőházi tagja, a Kőrös-Tisza-Maros Ármen- még nem fog a gépekhez érteni.
tesitő Társulat elnöke. A társulat központi
Nekem maga Lázár mesélte el sokkal később
választmányának legutóbbi ülésén dr. S z ő k e a jelénetet azzal, hogy:
Gyula felsőházi tag azt indítványozta, hogy
Rájöttem, bogy neki vau igaza, de megmond.
1
vitéz E n d r e y Antal elnöknek évi 3600 pen- hatta volna gyengédebben is.
gő tiszteletdijat ajánljanak fel. Az inditvány
A világháborúban is nyilván az volt a baj, bogy
elhangzása után vitéz dr. Endrey Antal elnök szegény jó Erős túlságos flegmával nézte a röpfelállott és kijelentette, hogy sok helyen töl- ködő muszka golyókat. Igy találta, el az egyik
tött már be közfunkcionáriusi tisztet, de soba minden gyengédség nélkül.
fizetést nem fogadott el. Jelen esetben sem lehet szó arról, hogy munkájáért bármilyen javadalmazásban részesüljön. Amennyiben mégis I
(jjW*
megszavaznák ncski a tiszteletdijat, azonnal lemond megbízatásáról. Az elnök nemes, uri
—0oo~*
gondolkozásra valló bejelentése után dr. Sző—
Csatorna
a
Duna
és az Adria Között. Zág*
ke Gyula visszavonta indítványát.
rabból jelentik: Zágrábi lapjelenlések szerint
tavasszál nagyarányú közmunkák
indulnak
tekintélyei
meg Horvátországban. Részben útépítések tői*
paprika - nagykereskedő cég tik'ki az építési programot, részben pedig megbevezetett jutalékos nt&zőt felvess — Ajánlatok:
kezdik a legfontosabb közmunkát, az adriai
„ E l s ő r a n g ú 1941"
csatorna épitését. Az Adriát Splittől Szaraiéjelijére » Riadő-Mvitelbe.
vóig terjedő müuttal kötik össze s ugyanakkor
a Dunát csatorna segítségével kötik óssze az
Adriai-tengerrel. A csatorna Bakaiból indulna
- - A TISZA VÍZÁLLASA. A rendőrség sze- ki a" és Száván keresztül kapna kapcsoialol a
gedi révkapitánysága közli: A Tisza vízállása Dunával. Az építéshez hir szerint német, oiasz
november 3-án reggel 7 órakor 656, hőmérsék- és horvát tőke áll rendelkezésre. A csatornan
lete 7 fok Celsius, a levegő hőmérséklete 6 1500 tonnás h a j ó k közlekedését is lehetővé teszik.
fek Celsius volt.
— Hódmezővásárhelyről elindult az első meRC_ A makói szinpártoló egyesület tiszfujifása. ruhaszállitmány a fronton harcoló katonáknak
Makóról jelentik: A makói szinpártoló egyesület a Hódmezővásárhelyről jelentik: A fronton küzdő
vármegyeházán tisztujitó ülést tartott. Az ülésen katonák számára Hódmezővásárhelyről még e , b c
tisztázódtak a szinház lebontása körül keletkezett végén útnak indul az első melegbolmiszállitmanynézetek. B é c s y Bertalan polgármester kifejtette Érmelegitőket és meleg sálakat hordott össze dr,
(amint ezt a Délmagyarországban közölt cikkben Simkó Elemérné felhívására a h ó d m e z ő v á s á r h e l y i
is megírta), bogy éppen azért kellett eltüntetni a társadalom. A gyűjtés munkája most is folyik e*
Makóhoz méltatlan, ócska épületet, hogy helyette rövidesen másoditt, majd harmadik szállítmány
méltó és állandó hajlékot építsenek a színművé- inditanak útnak a távoli orosz mezők felé.
szetnek. Nem nyári szinház épitését tervezik, ha— Kifosztották egy szabadkai ügyvéd lakását
nem állandó jellegű, téli szinházat, mert hisz alap- Szabadkáról jelentik: Szombaton este i s m e r e t . e "
jában elhibázott dolog volt egy kimondottan me- betörők jártak d r . Mammusieh József ü g y v é d )*'
zőgazdasági városban, amelynek népe nyáron kásán és teljesen kifosztották, összeszedlek ®in*
van leginkább elfoglalva a mezei munkákkal, nyá- den ruhaneműt, fehérneműt, magukhoz vettek »
ri szinházat lélesiteni. Az épitendő leventeotthou- ügyvéd kitüntetéseit is, úgyhogy az ügyvédnek
ban szándékozik a város méltó és korszerű ott- fiának csak annyi ruhájuk maradt, ami r a j t u k v »
hont biztosítani a komoly színjátszásnak. A tiszt- Nem vették észre a betörők, hogy az iróasí1 ^
újítás során az egyesület elnökévé választották fiókjában 3000 pengő van, ezt békén h a g y t á k - .
Kelemen Ferencet, ügyésszé pedig dr', Steatt&j: Jó- kar fgy | s tőbbezer pengő.. A betörők kécrekeri zsefet.
sere a nyomozás megindult.
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