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Szegedi útmutató 
A Somogyi-könyvtárban és az 

egyetemi könyvtárban vasaruap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A Városi Muzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Apró 
Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59. Nyi-
laasy A. béri. Kiss Lajosné Római-
körut 22, Salgó Péter béri. Halász 
Klára MályáMér 4, Temesváry Jó-
zsef Klanzál-tér 9. 

Szinház és mozik tnilsora: Belvá-
rosi Mozi: A m O r a z a u t ó b a n , 
Korzó Mozi: A k i t e l k a p az ár, 
Széchenyi Mozi: A t e h é r se jk 
Városi Szinház péntek: O i g á n y -
s ze r e l em , szombat este* 0 i -
g á n y s z e r e l e m, vasárnap dél-
után és este: C i g á n v s z © r e l e m . 
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— Pályázat kereskedősegédek kl- I 
tüntetésére. A kereskedelem- és közle-
kedésügyi miniszter az 1942. évre is 
pályázatot hirdet olyan kereskedösi> 
gédck és a 7500—1935. M. E. sz. rende-
let 3. szakaszunak 2. pontja értelmé-
ben hatáskörébe ulalt iparossegédek 
10U—100 pengővel és oklevéllel való 
kitüntetésére, akik negyvenötödik élet-
évüket már betöltötték és legalább 25 
év óta megszakítás nélkül állanak 
ugyanazon munkaadó szolgálatábm. 
Minden pályázó köteles a pályáz 
kérvényéhez csatolni a munkaadója 
nyilatkozatát arróL hogy mennyi idö 
óta van jelenlegi munkaadójánál meg-
szakítás nélkül alkalmazva és hogy 
alkalmaztatásának egész ideje alatt — 
különösen a forradalmi idők és a 
megszállás alatt — kifogástalan és 
nemzethü magatartást tanusutott, 
rendőri hatóság erkölcsi bizonyítvá-
nyát arról, hogy az állain iránti uü-
ség és az egyéni megbízhatóság szem-
poutjából Dincs ellene kifogás, keresz-
tény származását igazoló okiratait 
(nagyszülőkig bezárólag). A nem ma-
gyarországi születésű pályázók a ma-
gyar honosság megszerzését is iga-
zolni tartoznak. Akik már jutalomban 
részesültek, a pályázaton részt nem 
vehetnek. A pályázatokat legkésőbb 
1942. március 10-ig kamaránknál kell 
benyújtani. 

— A Budapesti Közlöny hirej. A 
hivatalos lap szerdai száma közli a 
legújabb kenyér- és lisztrendeletet, 
amelyet tegnapelőtt már részletesen 
ismertetett a Délmagyarország. — A 
közellátási miniszter rendeletben köz-
li, hogy a fehérnemű tisztító iparban 
felszámitható legmagasabb vállalási 
árak megállapításáról szóló 405U— 
1911. A. K. rendeletet hatályon kivül 
helyezi. Közli a hivatalos lap a bon-
véd hadapródiskolák 1. évfolyamá-
ba (megfelel a gimnázium V. osztá-
lyának) való felvétel pályázati felté-
teleit 

— A* egyetem tanári, tisztviselői 
és altiszti karának adománya a kor. 
mányzóné akciójára, A Horthy Mik-
lós-tudományegyetem tanári testülete, 
tisztviselői és altiszti kara a Koc-
mányzóné őfőméltósága nyomorenyhí-
tés akciója javára 890.70 pengőt ado-
mányozott. 

— Halálozás, özv. K o v á t s Ist-
-ránné született L a n t o s Matild, né-
hai Kováts István fclsőyárosi igazga-
tó.tanitó özvegye csütörtökön dclhen 
meghalt. Temetése 14-én, szombaton 
délután fél 4 ómkor lesz a belvárosi 
temető ravatalozójából. Az engesztelő 
gyászmise ugyanaznap délelőtt 10 óra-
kor lesz a felsővárosi templomban. 

— A Magyar Vöröskereszt Egylet 
szegedi választmánya hálás köszönet-
tel nyugtázza, hogy a Szegedi Ipartes-
tület elnöksége a január 31-én rende-
zett iparosianeestély jövedelmének 50 
százalékát, 130 pengőt, azaz egyszáz-

/trarjÉine pengőt a Vöröskereszt céllá1-
ra "adományozott. 

Olcsó bőrtafou cipó* 
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Makói hírek 
Régi kívánságuk a makói hagyma-

termelőknek, hogy a hagymaérlétesí-
tési szerv fagyott állapotban is ve-
gyen át vöröshagymát. A METESz 
megértéssel foglalkozott a kéréssel és 
szerdától kezdve a fagyott hagymát 
is átveszik a megállapított áron. Fa-
gyott hagymát hatósági igénybevétel-
re is lehet szállítani, igy most már 
azok a termelők is beszállíthatják 
hagymájukat, akik eddig a rossz, utak, 
vagy vizbajok miatt nem tudtak szál-
lítani. 

A Makó és Vidéke Ipartestület ci-
pész.ipari szakosztályának vezetősége 
T ó t h Ferenc elnök vezetésével ki-
szált Apátfalvára és az ottani cipész-
iparosokkal cipészipari problémákat 
vitatott meg. Legközelebb Földeákon 
tart megbeszélést a cipészszakosz-
lály vezetősége. ' 

A vármegyei közigazgatási bizott-
ság F e j é r Miklós elnöklésével tar-
tott ülésén F e r e n c z y Béla alispán 
válaszolt a vízügyekben elhangzott 
felszólalásokra cs kérte a gazdákat, 
hogy akinek vízügyi panasza van. 
Írásban adja be panaszát, az alispáni 
hivatal a panaszokat feljuttatja az ár-
vízvédelmi kormánybiztoshoz. 
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— Hossza idő óta fekvő betegek a 
régbevált, tisztán természetes »Ferene 
József, keserüviwf nagyon sziveden 
isszák és annak evors. biztos fes min-
dig kellemes hashaltó hatását álta'á-
nosan dicsérik Kérdezze meg orvorétl 

— Iskolatáskáján ülve megfagyva 
megtalálták az eltfint elemistát Pá-
páról jelentik: Szörnyű gyermektpagé-
dia játszódott le Pápa határában. Hor-
váth László kilencéves második ele-
mista 12 nappal ezelőtt elment szü-
leinek lakásáról az öreghegyi elemi 
iskolába, ahonan többé nem tért visz-
sza. A kisfiú, mint megállapították, a 
tanitás után a nagy hóviharban elin-
dult hazafelé. Az orkánszerü viharban 
a kisfiú eljutott az adászteveli ut szé-
léhez és itt a bó bclemette. A kétség-
beesett szülök és a szomszédok napo-
kon keresztül kerestek az eltűnt kis-
gyermeket. Tizenkétnapos keresés 
után most megtalálták a szerencsétlen 
kisgyermeket közel háromméteres hö-
ban, könyvtáskáján ülve, megfagyva. 

— Értesítési A szegedi Szakszer-
vezeti Bizottság közli, hogy Lillin 
Károly, Budapest, OTI-főmérnők folyó 
hó 13-án, pénteken este fél 8 órakor 
a Munkásotthonban, Hétvezér-utca 9. 
>Ba!esetelháritás« cimen hangos-szt-
nes filmes és vetitettképes előadást 
tart -102 

— Baleset a fürdőben. Csütörtökön 
délután 3 óra után a mentőket a vá-
rosi gőzfürdőhöz bivták ki. A fürdőből 
alkorsérüléssel szállították a közkór-
házira Becker Jakab 75 éves borbélyt, 
aki a Hétvezér-utca 7. szám alatt la-
kik. A sérülés nem bizonyult súlyos-
nak. Megindították a nyomozást a sé-
rülés részletcinek lisztázására. 

Megyeszékhelyen működő bor-, 
sör nagykereskedés, rum és li-
kőr gyári vállalat keres mielőbbi 
belépésre 

őskeresztény 
intelligens v e z e t ő t 

aki legalább a borszaktnábaii 
jártas és kellő kereskedelmi ér-
zékkel és gyakorlattal bir. -
Ajánlatok Makó postafiók 22 
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Piilanatí el vitelek 
A Klauzál-térről a Kelemen-utcá-

ba akart befordulni egy gépkocsi. A 
sttrtt, olvadó ho-iatyaki,an szabály-
szerűen — elakadt bek csikorgott, 
hólánc csörrent, minden erőfeszí-
tési megtett a szegy em* jutott gép-
kocsi, de nem sikerült kievickeinie 
a bobuckakbóL A villamossínen 
mentén szorgalmasan kaparták, la 
pátolták és seperték a buvat a vü-
lamosüzem munkásak Kárörvendő 
pillantások szálltak a gépkocsi fe-
lé s mig a villamos vidám csiiin-
geléssel, hetykén tovazörgótt a Kie-
belsberg-tér felé, az autó csak ott 
szuszogott és vezetője párbeszedbe 
elegyedett a hólapátolókkal: 

— Idehányják a havat az átjá-
róba, nem csoda, ha belefullad az 
emberi 

— Ugy köll annak, aki nem ül 
villamosra! Vagy nem jár gyalog, 
az a legbiztosabb I 

Igy válaszolgattak a pályatiszti-
tó munkások, de azért mégis csak 
ök szabadikották ki az autót. Bucsu-
zóul utánakiáltották: 

_ Mi tisztitjuk el a havat s a 
városnak fizeti az adóját az url . . * 

Hatalmas, lilaszalagos koszorút 
cipelt egy kisleány, l'auuloleáuy va. 
lamelyik virágkereskedésben és rá-
bízták a koszorú elszállítását A 
sárga mimózák aranyával és hal-
vány ciklámenek lilájával díszített 
koszorú nagyobb volt, mint a kis-
leány, aki vitte. De a pirosai cu, 
élénkszemü csöppség azért vígan 
dúdolt. Nem is dúdolt, hanem — 
énekelt Azt énekelte, hogy: 'Szeret-
lek MárikámU és a hangja ugy 

csilingelt a koradelutani Karász-ut-
ca halk zsivajában, mint valami 
üde, falusi harangszó... A sötét-
szalagos koszorút cipelő leányka 
szembetűnően szimbolizálta az örök. 
megujuló, kitavaszodó életet... * 

A Dugonics-tér sarkán néhány 
pillanatra megállt a villamos. Töb-
ben felszálltak, valamennyien elől 
sétáltak fel a Kálvária-felé haladó 
kocsira. A kalauz indított és figyel-
meztetően csöngetett, azonban hirte-
len mégis megállt a kocsi. Egy kis-
leány sietett a villamos után, nagy 
kosarat cipelt és engedélyt kért, 
hogy felszállhasson vele. 

— Csak hátul, a perronra száll-
hat fel! — mondották többen, fi-
gyelmeztetően. 

A kisleány szót fogadott, nagy 
erőlködéssel felemelte a kosarat és 
becsukta a perron ajtaját. E pilla-
natban megindult a villamos és a 
kisleány — elvesztette a talajt a 
lába alól. Ott ült a földön és ko-
sarára borulva sirni kezdett. Csoda 
történt... Azok siettek vigasztaló-' 
sára, akik leghevesebben tiltakoztak 
az ellen, hogy a kocsi belsejébe 
jusson .. Ugy látszik, ebben a ha-
vas télben él még a tavasz emléke 
az emberek szivében.,, 

í - i . ) 
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— Agyonlőtte magát rádiója mel-
lett egy orvos. Pécsről jelentik: Hatig 
Péter 37 éves ideiglenesen megbízott 
dárdai körorvos revolverével sziven-
lőtte magát és meghalt. A fiatal or-
vos, aki Münchenben folytatta tanul-
mányait, a szerb megszállás alatt 
Bácskából került a baranyai három-
szögbe, Dárdára, ahol még a katonat 
közigazgatás parancsnoka bízta meg a 
körorvosi teendők ellátásával. A va-
sárnapot felesége és két kts gyermeke 
körében töltötte, senki sem vette ész-
re rajta, hogy öngyilkossági gondola-
tokkal foglalkozik. Este mikor csa-
ládja már lenyugodott, a rádiója mel-
lé ült és híreket hallgatott, majd el-
követte tettét, amelynek oka isrncre,-
len. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sz-
gedi rendőrség rév-kapitánysága je-
lenti: A Tisza vízállása február 
12-én reggel 7 órakor 82, hőmérsék-
lete — 0 tok Celzius,, a levegő hő-
mérséklete — 6 fok Celzius Tolt. 
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Vásárhelyi hirek 
A vásárhelyi törvényhatósági bW 

zottság ma, pénteken délelőtt dr 

S i m k ó Elemér főispán elnőklésévr 

ülést tart. A közgyűlés foglalkozik a 

külterületi közigazgatási ki rendeltsí 

gck ügyével és több nagyfontosságú 

városi ügyet tárgyal le. 

Nemes cselekedetre határozta cl 
magát a hódmezővásárhelyi Gazda s-
szonyok Egyesülete. A testvér fim 
nép iránti szeretetből és megbecsülé--• 
ből az egyesület gondozásába veszeg 
szegénysorsu finn hadiárvát, aki a 
most folyó háborúban vesztette < • 
édesapját. A nemes cselekedet végr 
hajtásához szükséges összeg gyűjt 
sét már meg is kezdték, amennyibe 
a Gazdasszonyok Egyesülete Csütörtö-
kön jólsikerült teaestélyt rendezett r 
akció javára. 

A vásárhelyi közellátási hivat®' 
közli, hogy zsirszolgáltatás alóli fc. 
mentést a jövőben igen súlyos és in 
dokolt esetben csak a közellátási fe 
ügyelőség (Rothermere-u. 8.) adho!. 
tehát ilyenirányú kérelmekkel eh he . 
a hivatalhoz kell fordulni. A kérelme 
zők vigyék magukkal gabonalanjukat 
vásárlási könyvüket, akinek pedig gn-
bonalapja nincs, arról vigyen igazo-
lást. hogy hány családtagja van. 

Bárczay árvízvédelmi kormánybiz-
tos vásárhelyi látogatása alkalmáv -
— amint jelentettük — meghMlgatt-
a gazdák panaszát és 40 Írásbeli na 
nászt el is vitt magával kivizsgálás 
végett. A főispáni hivatal felhívja £ 
gazdák figyelmét, hogy akinek mé: 
panasza van vízügyből kifolyólag, 
írásban terjessze be a főispáni hiva-
talhoz, ahonnan azt a kormánybiztos-
ságra továbbítják. 

SZINHA 
= Bonyodalmak a szabadkai szín-

ház körül. Szabadkáról jelentik Min-
den előkészület megtörtént már arra, 
hogy Kőszegi Géza színtársulata pén-
teken megkezdlics.se előadásai soro-
zatát a szabadkai Városi Színházban. 
Most, úgyszólván az u'oisó percben 
megint váratlan komplikáció támadt 
A tüzoltc parancsnokság által előter-
jesztett kifogások miatt ugyanis a 
rendőrség nem javasolja a játszási en-
gedély kiadását A színházban megej-
tett tüzrendészeti vizsgálaton több 
rendbeli hiányosságot állapítottak mr; 
Elsősorban azt, bogy nincs vasfog 
gönv, azonkivül ügynevezett zápo: 
készülék létesítését is előírják a sza 
bályok. A hiányok pótlása ézidősze.-in 
komoly akadályokba ütközik, minthogy 
vasfüggönyt a mai viszonyok között — 
amikor minden fémanyagra szükség 
van — lehetetlen felszerelni. A zápor-• 
készülék beszerelése is hosszabb i<l 
vesz igénybe, de különben sem lenra 
használható, mert vízvezeték hijjáB 
csak csökkent mennyiségű viz áll ren 
delkezésre cs a szükséges nyomóért 
se volna meg. Igy a hétfői ujabb hely 
szinri szemlén ugy határoztak, hogy i 
város a belügyminiszterhez folyamo-
dik azzal a kéréssel, hogy a nagy kul 
(urális érdekre való tekintettel cng.e 
délyezze az előadások megtartását ad 
c'ig is, amig a hiányzó tűzrendészet 
biztosító berendezések elkészülhetnek. 
A városházán remélik, hogy a belügy, 
minisztérium méltányolja a város 
helyzetét és nem fog elzárkózni az elő-
adások engedélyezése elől. Pénteken 
tebát minden valószínűség szerint 
tnftgi9 menyllik a szinház, azonban 
nem a >Gyergyói báh-lal, mint ere 
detileg tervezték, hanem Lehár Ferem 
a 'Cigányszerelenu cimü operelhév 1. 
amelyet parádés szereposztásban hoz 
színre a társulata 


