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H I R E K 
Szegedi utmutató 

A Somogyi-könyvtárban és az 
eeyetsml Könyvtárban vanarnap cs 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A Városi Muzeum egére évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Franki 
József Szent GyörPy-tér 6, Frankó 
kó Andor Duaoníes-tér 1, Surján*i 
József Kossuth Lajos-sugArut 31, 
Selmeczi Béla Somogyitclcp IX . u. 
489. sz. 

Szinház és mozik mfisorn: Belvá-
rosi M<»zi: C s o d a a h á l ó k o c s i -
b a n , Korzó Mozi: B e h a j t a n i ti-
l o s , Széchenyi Mozi: C s a k név-
l eg , Városi Szinház: Csütörtök dél-
után: B o b h e r c e g , este; Tí á z a 
k i k ö t ő b e n , péntek: B o l d o e c á 
t e s z l e k , szombat délután; C i f-
ra n y o m o r ú s á g , este: B o l d o g , 
g á t e s z l e k . 

_ »LeIki zarándoklat® a hókéért 
és áldásért Szegetlen. Az alsóvárosi 
egyházközség nemes egyházi mozgsl-
mat inditott most meg: lelki zarán-
doklatot tart a vi lág megbékéléséért 
A lelki zarándoktat jelentkezési iveit 
most küldötték szét a városban. A lel-
ki zarándoklat célja — mondja a fel-
hívás — az egyház szentjeihez fordu1-
ni a győzelemért, a segítésért, a bé-
kéért és nz áldásért — Ha már moz-
eósitva van az egész földi világ — 
szól a lelki zarándoklat toborzó ive 
—•ideje, hogv mozgósítsuk az égi vilá-
got is. Ha hadrakelt a földi világ szen-
vedő emberisége, keljen hadra az 
égiek, a szentek diadalmas, győzedel-
mes serege is: ök tegyenek hivatva 
deliünk segítséget nyújtani, a győzel-
met kivívni, békéit és áldást hozni. A 
lelki zarándoklat programja a követ, 
kező: minden szombaton reggel 6 
órakor szentmisét mutatnak be az al-
sóvárosi templom Fekete Mária oltá-
ránál Szűz Mária tiszteletére. Minden 
vasárnap reggel 9 órai kezdettel Jé-
zus neve tiszteletére mutatnak be 
szentmiseSldozatot az alsóvárosi tem-
plomban. Minden hétfőn reggel % óra-
kor a segítő szentek tiszteletére mon. 
ilanak szentmisét, minden kedden reg-
ijei 6 órakor pedig a győzelem szent-
jei tiszteletére mutatnak be szentmise-
áldozatot a Szent Antal, illetőleg a 
Szent Kereszt-oltárnál. Szerdán reg-
bei 6 órai kezdettel a béke szentje? 
előtt imádkoznak a hívek szentmise-
áldozat közben, minden csütörtökön 
az áldástosztó szentek tiszteletére mon-
>' -nak szentmisét ugyancsak reggel 6 
órakor a Szent Terézke-nltárnái s vé-
ül I minden pénteken Jézus Szivének 
"s/teletére mufatnnk' be szentmiseál-
dozntot a Jézus Szive-oltárnál az al-
sóvárosi templomban. 

— Az Egyetembarátok orvosi szak. 
iuése. Az Egyetem Barátainak orvosi 
szakosztálya szerdán dé'után 6 órakor 
n belgyógyászati klinikán tartotta 
eheti szokásos szakülését K u l c s á r 
Ferenc professzor és A i g n e r Ká-
roly érdekes betegbemutatásai után 
\ i d a f c o v i t s Kamilló professzor 
tartott nagv érdeklődéssel kisért elő-
adást a hólvagban előforduló fejlődési 
rendellenességekről, amelynek sikeres 
műtéti megoldását Ismertette. Ku l-
i-sár professzor és C s a j á g h f Már-
ia tanársegéd a központi idegrendszer 
ártalmairól szóló előadása azokról az 
esetekről szólt, amelyekben ez bizo-
nyos betegségeknél sikeresen alkalma, 
zott uj gyógyszer ártalmas a központi 
idegrendszerre és különféle, sokszor 
egészen sulvos elváltozásokat okoz. 
S t r « u b B. Bruno egyetemi magán-
tanár ae oxidgló enzimek működéséről 
tartott r»ureR»»zinvon»]ti előadást 

— HETVENÖTÉVÉ* A PÉNZÜGYŐRSÉG. 

Budapestről jelentik: A pénzügyőrség 
ebben az évben ünnepli fennállásának 
75. évfordulóját. Ebből az alkalomból 
február 24-én megalakították a «M. 
kir. Pénzügyőrség Országos Kgyqsü-
let<-ét. Az egye-ület célja a pénzügy-
őrségi jóléli intézmények, internátus 
létesítése és fenntartása, továbbá a 
bajtársi szellem és egyetértés ápo-
lása. 

— A Dugonics-Társaság rendes 

évi közgyűlését f. hó 26-án, csütörtö-
kön délután 6 órakor tartja a Baross 
Ga bor-gyakorlógimnázium tanács teo-
tnében (Horváth Mihály-utca 2—4.). 

— A Budapesti lvözlöny hirci, A 
hivatalos lap keddi száma közli a 
honvédelmi miniszter módositó rende-
letét a gépjármüvek légoltalmi fény-
csökkentő berendezéseiről. A kereske-
delmi miniszter rendeletet bocsátolt 
ki a Horthy Miklós Nemzeti Repülő-
alap felírású bélyegsorozat forgalom-
baboesátása tárgyában. A négy da-
rabból ál ló sorozat március 15-én je-
lenik meg és a repülőalap javára 100 
százalékos felárral árusítja a posta. 
A kultuszminiszter a debreceni egye-
temen két II . oszt. altiszti és egy ki-
segitő szolgai állásra hirdet pályáza-
tot. Kecskemét közkórháza a megüre-
sedett gyermekgyógyász osztályos fő-
orvosi állásra hirdette meg a pályá-
zatot. A >Hunvadi Mátyás® kőszegi 
honvédközépiskolai nevelőintézetbe va. 
ló felvétel feltételeit közli a hivatalos 
lap. 

— Megállapították a szöllötermelök 
részére kiszolgáltatható rézghlic meny. 
nviségét. Báró Bánffy Dániel földmű-
velésügyi miniszter a szöllőseazdák 
részére permetezésre kiszolgáltatható 
rézgáliemennyiséget katasztrális hol-
dankint 12 kilogramban állapította 
meg. 

— A Magvnr Vöröskereszt Egylet 
szegedi választmányához ujabban a 
következő adományok érkeztek, ame-
lyeket hálás köszönettel nyugtáz a 
szegedi választmány elnöksége. Szeged 
sz. kir. város adóhivatalának végre-
hajtási osztálya vitéz dr. Szabó Géza 
tanácsnok névnapja alkalmából, név-
napi vacsora helyett 1500 darab ciga-
rettát gyűjtött össze és adott át a 
harctéren küzdő honvédek részére. Az 
Első Szegedi Szabóipari Szövetkezet 
7000 darab cigarettapapírt és gyufát 
ajándékozott ugyancsak erre a célra. 
Dézsv Ferencné 5 pengőt adományo-
zott a Vöröskereszt javára. 

— Közvetlen vonatösszeköttetést 
kér Szentes Szegeddel. Szentesről je-
lentik: A képviselőtestűlet ülésén dr. 
V e c s e r i István ügyvéd két indít-
ványt terjesztett elő. Az egyiket ab-
ban az értelemben, hogy a város in-
tézzen feliratot a postavezérigazgató-
sághoz, hogy Szentesen a mai kornak 
és forgalomnak megfelelő postapalo-
tát építhessen. A másik indítványban 
azt kérte az indítványozó, hogy a kén-
viselőtestület keresse meg az Állam-
vasutak igazgatóságát a szegedi üz-
letvezetőség utján, hogv Szentes és 
Szeged között közvetlen motoros ösz-
szeköttetést létesítsen. Az indítványo-
zó képviselő eladta azt is, hogy tel-
jesen tarthatatlan állapot, hogy a 
Szentesről kiinduló motoros Hódme-
zővásárhelyen át nem Szegedre, hanem 
Makó—Nagyszentmiklós felé megv, te-
hát abban az irányban, amerre a 
szentesiek hónapszámra sem utaznak. 
A közgyűlés ezt az indítványt is elfő-
gadta és- megbízta a polgármestert a 
szükséges előterjesztések megtételére 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze. 
gedi rendőrség ré\ kapitánysága je-
lenti: A Tisza vízállása február 
25-én rcj-jjei 7 órakor 279 cm. hő-
mérséklete — 0 fok Celzius, a leve-
gő hőmérséklete —5 fok Celzius. 

— A DélmagynTorSzág Tfirlap- és 
Nyorndavállalat Rt. 1942. évi március 
5-ére kitűzött és meghirdetett közgyű-
lésének tárgysorozata a következő 
tárggyal egészíttetik ki: Két uj fel-
ügvelőbizeittsáej tag magvát is/lós • r— 
Szegeden, 1942. február 25-én. Az igaz-

i aatóság. 

Makói hirek 
Makó és Vidéks Ipartestület T ó t h 

Ferenc elnök vezetésével tartott köz-
gyűléséről üdvözlő táviratot küldött 
vitéz Horthy István kormánvzóhelyet-
tesnek. Kegyeletes szavakkal emléke-
zett meg az elnök Papp József halálá-
ról, amclv nagy veszteséget jelent 
nemcsak Makó, hanem az egész ország 
iparostársadalmának. 

.Makón rendkívüli módon fellendült 
az angóra nyul tenyészt és. Számos csa-
lád foglalkozik angoranynl tenyésztés, 
set és az angoranyu! gyapjújának érté-
kesítésével. 

A szabadlicenm legutóbbi estjén dr. 
S i p o s József ügyvéd tartott igen 
érdekes előadást a jogi téveszmékről 
és a hamis esküről. Előadása során a 
szakember megvilágításában, mégis 
mindenki szántára könnven érthető 
módon tette érthetővé azokat a min-
dennapi életből vett jogi eseteket, 
amelyeket a közönség tévesen itél meg. 
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— A »Botond« Bajtársi Egyesület 
gyűjtésének eredménye. A Botond Baj-

| társi Egyesület a honvédek részére 
folytatott. kéthetes gyűjtésének ered-
ménye a következő- 145.000 cigaretta, 
1850 doboz gyufa. 100 szivar, 1325 gr. 
cigarettadohány, 1400 csomag pipado-
hány, körülbelül 3500 könyv, körülbe-
lül 3000 folyóirat, körülbelül 200 drb 
különféle ruhanemű és még igen sok 
más hasznos dolog: (tésztafélék, kon-
zervek, rum. likőrök, pipák, szipkák, 
fogpaszták, filmek, kések, kártya, ci-
garettahüvely, cigarettapapír, levélpa-
pír, levelezőlapok, szappan, zsilett-
penge. borotvakészlet, sth.) gyűlt ösz-
sze a két hét alatt. Az adományokat a 
szegedi hadtestparancsnoksággal egyet-
értve, a Vöröskereszt szegedi választ-
mánya veszi át és juttatja majd el a 
frontra a szegedi honvédeknek. A 
• Botond® vezérsége ezúton köszöni 
meg még egyszer mindazoknak, akik 
adományaikkal a gyűjtés sikeréhez 
hozzájárultak, hogv átérezzék az itt-
bonmaradottak kötelességét és azzal, 
amit nélkülözhettek, segítették értünk 
küzdő, fáradó, életüket áldozó testvé-
reinket: szegedi bonvédeinket. 

— Szabadegyetemi előadások, A 
Horthv Miklós-tudománvegyetem Ba-
rátainak Egyesülete ma, csütörtökön 
délután 6 órakor az egyetpm aulájá-
ban szabadegyetemi előadást tart. 
Előad: dr. Eperjessy György főisko-
lai tanár. Az előadás címe: >A kőolaj 
mint világprobléma®. Üléseinek; Pon-
gráez Albert gázgyári igazgató. Belé-
pés díjtalan. 

— Körözés alapján a detektív fel-
ismerte az utcán. A szegedi törvény-
szék körözést adott ki Matók Ferenc 
35 éves szegedi kőműves ellen, akit 
azzal gyanúsítanak, hogv Ivohajda Ist-
vár.ne.lól 90 pengőt. Kószó Andrásné-
tó 12 pengőt csalt ki és egy kabá'ot 
ellopott Hurcska Nándorné kocsijáról. 
A körözés alapján Kiss István detek-
tív tegnap felismerte Matók Ferencet 
és őrizetbe vette. Matókot a rendör-
ségről átkísérték az ügyészségre. 

— Éleslövészet. Március 9. 10. 12, 
13. 16, 17, 19. és 20-án 8 órától dél-
után 3 óráig a helyőrség csapatai a 
baktói ha rcszerü lőtéren éles tölténv-
nvcl lőgyakorlatot tartanak. Fenti 
napokon jelzett idö alatt a szeged— 
sándorfalvi utat a közlekedés elől le-
zárják. 

_ Janik-vendéglőben ma flekken é» 
varga béles. 

— Értesítés. A szakszervezeti bi-
zottság közli, hogv 27-én. péntrken es-
te fél 8 órakor a Munkásotthonban 
(Hétvezér-utca 9.) TT a r t m a n n Mi-
hálv >.\ munkássajtó és a sajtó mun-
kásai® cimen tudományos előadást 
tart. 102 

— Máreius 3-án. délután 5 órakor 
kezdődik a Magyar Vöröskereszt Egy-
let szegedi választmányának rendezé-
sében az önkéntes vöröskereszt * ápo-
lónői tanfolyam, a házibiícgérolási 
t-infolvamot végzettek részére. Jelent-
kezni lehet a Korona-utca 18. sz. alatti 

LUNDÁBAIK 

Aszály-történet 
A legszörnyűbb emlékű aszály] 

gyarországon 1863-ban dühöngött Jé® 
kai nem egy regényébe szőtte beleerl 
a csapást a megelevenítő kepesség 
olyan erejével, mintha látta, vagy ben-
ne élt volna. A világ legédesebb sz^-
ju mesemondójáról tudjus., hogy pá® 
ratlan volt a fantáziája. Gyermeke-
sen mosolygó két szeme hiába kap-
csolódott valakinek a pillantásába, • 
maga nem volt jelen. Lovagolt azora 
az álomparipán, amelyen furfangos, 
szániitó, eleven élolmcsségü alakjaik 
kergette, mindent és mindenkit ismert, 
azonban csak itt. Mert mihelyt a ma-
ga dolgában kellett intézkednie, c g j 
kis fiu is túljárt az eszén. 

Az a régi aszály ugyancsak pró-
bára tette az embereket. Nem termett 
semmi, legfeljebb betyár. Mert az ele-
mi csapással járó szegénység és 
szükség támasztotta fel soha nem ta-
pasztalt mértékben a betyárvilágot 
állította minden zsiványok élére Ró-
zsa Sándort. 

Takarmányhiánv okából az á l l a to t 
halomra pusztultak, aki nem tudta 
nézni a jószágja éhezését, az levágta, 
azonban a lóhúst akkor még kevesen 
ették. 

A felsővárosi gazda azért, mikor! 
két heréitje annyira leromlott, hogy * 
legkurtább útra sem voltak alkalma-
sak, érezte, hogy el kell tőlük bú-
csúznia. 

Nem nvulok én hozzátok, beszélt 
hűséges munkatársaihoz., megverne az 
Istcra ha bántanálak. Hűséges cimbo-
rák voltatok jóban-rosszban, nem néz-
hetem hát, hogy éhen pusztuljatok * 
szemem láttára. Ugve. megértetek en-
gem? Magamnak sincs ennivalóm, mi-
ből adjak nektek? Mondjátok, miből?, 

A lovak csak meredeztek rá óri-
ási szemükkel, amik nedvesekké vál-
tak a szomorodottságtól, dc nem fe-
leltek. 

— Ne sírjatok, az apátok mindé®' 
nit, kiáltott rájuk a gazdájuk, meri 
akkor én se állom meg. 

Megpróbált még egyet, amire nem 
hitte volna képesnek magát, elmegy 
abrakot lopni. A maga hiányzó sza-
lonnája nem volt fontos, de a lovalt 
abrakja! 

Minden furfang, éjszakai mászká® 
lás, hiábavalónak bizonyult, sehol 
semmi. 

Hát ez a vég, sóhajtotta mell-
nek szegezett fejjel, bncsuznunk kell. 

Kivitte a két lovat a felsőtiszaparii 
füzesekbe, hosszú pányván fához köt-
ve. 

Ne lássam elmulástokat, ha jód 

a vég, mert abba belehalnék. 
Elbúcsúzott tőlük szinte atya fi sA-

ságos szeretettel, megölelte, megcsó-
kolta sovány kettejüket, aztán haza-
ment, hebujt az ágyba, hogy ő most 
semmiről sem akar hallani, jöjjön 
akár a végitélet, csak alszik. 

Azonban aludni sem lehet a vég-
letekig. akármennyire eltompítja un 
agyat a bor, a harmadik napon mái 
nem tudta kibírni, utána kell nézni, 
mi történt a lovaival? Olyan nagy a 
szegénység, hogv bizonyára van aki 
kapva kapott rajtuk, elkötötte a Ri-
gót. meg a Bárót s irgalmasságot gya-
korol ezzel a bűnös cselekedetével. 
Végtére nem lehet rossz néven venni, 
bztonságban vannak! 

Lopva közeledett a telt-helyhez, 
kíváncsian arra. amit alapjában véve 
nem akar látni s majd elhűlt a meg-
lepetéstől. Ott volt a két lova még 
mindig, ahogv hagyta őket. de mel-
léjük kötve másik négy elcsigázott 
állat. Nem is kellett hozzá valami ki-
tűnő szemű ember, hogy megolvass* 
az oldalbordájukat. 
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I— Tavaszi feladataink előtt. A 

ni mzetpolitikaj szolgálat szeeedi szer® 

! vezete péntek este 6 órakor összejö-

i vetelt tar t Sándor István: Tavaszi 

i feladataink előtt címen tart előadást, 


