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A Somogyi-könyvtárban ás az 
eeyetemi Könyv tarban vasárnap éa 
ünnepnap kivételévé! könyvtartuol-

gá l a t 

A Városi Muzeam egé«m évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ap-
ró Jenő Kossuth Lajos-sugárut f>9, 
Nyilasa? A. béri. KJsa Lajosné Ró-

mai körút 22, Salgó Péter béri. Ha-
lára Klára Mátyás tér Temesváry 

József Klauzál-tér 9, 

Szinház és mozik műsora: Belvá-
rosi Mozi; K á d á r K o n t r a K e -

r ekes , Korzó Mozi: K í s é r t é s , 
Széchenyi Mozi: N o t r e d a m e i to l 
r o n y ő r , Városi Szinház; kedd: Bé-
cs i g y é m á n t o k , szerda délután; 
Uécs i g y é m á n t o k , este: mun-
káselőadás: B o l d o g g á t e s z l ek . 
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— Dr. Pohl Sándor kassal polgár-
mester a városházán. Dr. P o h l Sán-
dor kassai polgármester vezetésével a 
kassaiak egy küldöttsége járt hétfőn 
délelőtt a városházán. A kassaiak — 
mint lapunk más helyén közöljük — 
knssai cst«-et rendeztek Szegeden s ez-
alkalomból tisztelgő látogatást tettek 
.Szeged város polgármesterénél. Dr. 
Pohl Sándor kassai polgármester me-
leg szavakkal üdvözölte dr. Pálfy Jó-
zsefet, aki hasonlóan válaszolt a kas-
sai polgármester szavaira és ígéretet 
tett arra, bogy Szeged viszonozni fog. 
j» a közeljövőben a kassaiak látogatá-
sát. 

— Minisztertanács. Budapestről je-
lentik: A kormány tagjai hétfőn reg-
gel 9 órakor Kállay Miklós miniszter-
elnök elnökletével minisztertanácsra 
ültek össze, amelyen folyó kormány-
zati ügyeket beszéltek meg. A minisz-
tertanács a kora délutáni órákban ért 
véget. 

. -r- Az alsóvárosi gazdák küldöttsé-
gé a polgármesternél. Héttőn délben az 
alsó- irosi gazdák küldöttsége jelent 
meg dr. Pálfy József polgármesternél. 
<A ggzdák előadták, hogy 160 métermá-
zsa korpára érkezett kiutalási enge-
dély a közellátási kormányzattól s en-
nek a korpamennyiségnek kiosztása 
már folyik. Tudomásuk szerint azon-
ban csupán az anyakocák számára 
utalta ki a közellátási hivatal ezt a 
160 mázsa korpát. A gazdák Budapes-
ten is eljártak korpaigénylés ügvében 
és a közellátási minisztériumbán azt 
»z Ígéretet kapták, hogy amennyiben 
Szeged polgármestere felterjesztést 
lesz, az OMTK-n keresztül tehenek ré-
szére kaphatnak korpát Nemcsak azok 
a gazdák részesülnek ebben a korpa-
kiutalásban, akik az OMTK-nak szálli-
. inak tejet, hanem azok is igényelhet, 
nek korpát, akik házhoz szállítják 
rendszeresen a tejtermékeiket. A gaz-
dák lilerenkint 60 deka korpát igé-
nyelnek. Dr. Pálfy József polgármes-
ter felszólította a gazdákat, hogy nyújt-
óik be a polgármesteri hivatalnál ada-
taikat és igénylésüket s ő felterjeszti 
a közellátásügyi kormányzathoz, amely 
a lehetőség szerint teljesíteni fogja ké-
résüket. 

— Szent József-ünnepség Alsóvá-
roson. A szegedi katolikus legényegy-
letek kedden este 8 órakor Alsóváro-
son a kulturház dísztermében Szent 
József-ünnepséget rendeznek. Az ün-
nepség elötl az alsóvárosi templom-
lein fél 8-kor R Gábris Grácián szent, 
beszédet mond. Az ünnepség szónoka 
Bálint József kolozsvári országgyű-
lési képviselő. Felszólal Kapossv Gyu-
la püspöki tanácsos és az ifjúság ré-
széről Kökény Balázs. Közreműködik 
a tanítóképző énekkara, valamint a 
legényegylet) tagok szavalattal és 
énekszámokkal. 

— Jnhá r t Gyula-emlékest Váradon. 
Nagyváradról jelentik: A Szigligeti-
Társaság vasárnap nagysikerű Juhász, 
emlékestet rendezett a református, kul-
túrpalota zsúfolásig megtelt nagyter-
mében a nagy költő váradi emléktáb-
lájának létesítésére. A gyönyörű pro-
gramú estet N é m e t h y Gyula prelá-
tus-kanonok nyitotta meg, majd Tabé-
ry Géza, a kitűnő író emlékezett a 
szegedi holnapos költő váradi éveiről, 
t t s y Emília, a szegedi és a váradi 
szinház ünnepelt volt drámai művész-
nője rendkivüli hatással egy csokor 
Juhász-verset adott elő, D t i t k a 
Ukos, a még életben levő holnapos 
költő ünnepi beszédben emlékezett meg 
arról, hogy Juhász Gyulát milyen ér-
zelmek fűzték mindvégig Váradhoz. 
H o n t Erzsébet nagy sikerrel Juhász-
dalokat énekelt Kemény Egon, Buday 
Dénes és Király-König Péter zenéjé-
vel, végül D i ó s s z i l á g y i Ibolya, a 
Szegedről Nagyváradra származott köl-
tőnő három szonettjét mutatta be. Az 
emlékest alkalmából a Szigligeti-Tár-
saság Juhász-emléklapot adott ki a 
szegedi költő fényképével. 

— A tisztikar kiegészítése as or-
vosi kamarában. A Szegedi Kerületi 
Orvosi Kamara az újvidéki kamara 
hozzácsatolásával kapcsolatban már-
cius 22-én délelőtt tartotta meg a bel-
ügyminiszter 150—1942. számú rende. 
lete alapján választó közgyűlését a 
kamara önkormányzatának kiegészí-
tése céljából. A választó közgyűlést 
dr. Kovács ödön egyetemi c. rk. ta-
nár, választási elnök nyitoita meg, 
üdvözölte a megjelenteket, majd be-
jelentette, hogy törvényes határidőn 
belül a megválasztandó önkormányzati 
tisztségekre csupán egy érvényes aján-
lási lista érkezett be és pedig a MONE 
és a Délvidéki Keresztény Magyar Or-
vosok listája. Ennélfogva az id< vonat-
kozó törvényes rendelkezések értel-
mében a listán szereplő jelöltekel sza-
vazás mellőzésével megválasztottak-
nak jelenti ki. liyen módon kamarai 
alelnökké választották dr. Szalontay 
Zotlán mb. kórházigazgató-főorvosi 
E j vidék, a kerületi választmány tag-
jai lettek: dr. Yigb Ágoston mb. kor-
házigazgató-föorvos Zenta. dr Kezes 
Béla városi opvos Újvidék, dr Rill 
Antal mb. kórházigazsiató-főoi «os 
Zombor. dr. Mi-kolczv Zoltán U l l-
főorvos Szeged, dr. Révfy Lajos mb 
kó.. házi g főorvos Szabadka. Az orszá-
gos - I isztmány tagjaiként megválasz-
tották dr Koncz Lajos m. kir. tiszti 
főorvost Gyula, dr. Halász János O'll-
főorvost Újvidék. Az országos közgyű-
lésbe kiküldöttekként a közgrülés dr 
Tessényi Jiéla sebész-ffíorvcst L'jver-
Lász. dr. Dekker Endre ü l i főorvosi 
Szabadka, dr. Fodor Dénes nb . kór-
házi főorvost Újvidék, dr. Kocsis Fe-
renc községi orvost Horgos és dr. Dé-
mand Antal mb. kórházi főorvost Új-
vidék választotta meg. 

— A Magyar Vöröskereszt Egylet 
szegedi szervezete fizetéses hadiápoló-
nőket képez ki az április 7-én meg-
nyíló házibetegápolási tanfolyamán. A 
tanfolyam két hétig tar t Jelentkezni 
a Szegedi Katolikus Nővédő Egyesü-
let székházában, Korona-utca 18. sz. 
alatt lehet a Vöröskereszt irodában. 

— Kinevezés a makói járásbíróság-
hoz. Budapestről jelentik: Az igaz-
r.ágügyminiszter Kocziha György bé-
késcsabai lakost a makói kir. járás-
bírósághoz végrehajtónak nevezle ki. 

— József Attilát a főváros díszsír-
helyére temetik. Budapestről jelentik: 
Az utóbbi időben magánosok cs intéz-
mények részéről több akció indult 
meg a tragikus sorsú, nagy magyar 
költő, József Attila emlékének meg-
örökítésére. Ezek az akciók o<ln vezet-
tek, hogy most József Attilát hazahoz-
zák a csöndes és távoli balatonszár-
szói temetőből és a fővárosban he-
lyezik örök nyugalomra, méllobb lie-
Ivrn: a legnagyobbak közzé. A székes-
főváros a kerepesi temetőben díszsír-
helyet ajándékozott az elhunyt nagy 
magyar köllö hamvainak eltemetésére, 
Táncsics Mihály sírjának, szomszédsá-
gában. József Attila hamvaínak ha-
zahozatalára niár a pontos időt is m-
ielöUék. eszerint május 3-án helyezik 
örök nyugalomra a kúttöL 

Tarnay Ivornak, 
Csanádmegye korán alhunyt, ne-
meslelkü fiának és kitűnő közigaz-
gatási emberének emlékét idézi 
vissza most kiadott füzeiében Ma-
kay-Pctrovics György v. képviseiő. 
Ebben méltatja Tarnay Ivor Köz-
igazgatási működését és az alispá-
ni székben szerzett érdemeit. Ismer-
teti azt a kulturmunkát, amely Tar-
nay irányítása alatt indult meg és 
a többi közt a vármegyei könyvtár 
gazdagodására is vezetett. A >kut-
turalispán* többi érdemét is sorra 
veszi a füzet, megmutatva, hogy 
Tarnay jó harcot harcolt s közéleti 
működésével embertársai tisztele-
tét biztosította. A most kiadott fü-
zet egy másik része /Levelek fiam-
hoz* címmel a barátságot és a ba-
rátok szerzését állítja oda, mint a 
közéleti munka legméltóbb jutalmát 
és gyümölcsét. Végig megy továb-
bá a magyar szabadságmozgalmak 
emlékein s figyelmeztet rá, hogy té-
ved az ifjúság, amidőn fölényesen 
lekicsinvli a multat s a régen letűnt 
korszakokat a jelen vágyai és szük-
ségletei szempontjából ítéli meg. 
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— Előadás a kajszibarack tóról. 

Nagy érdeklődés mellett tartotta meg 
ülését az A Holdkutató Bizottság a vá-
rosháza közgyűlési termében hétfőn 
délután. Az ülésen dr. K o g u t o w i c z 
Károly rektor elnökölt. Előadóként 
K o v á c s Ferenc kecskeméti gyünvöl-
csészeti felügyelő szerepelt, aki rend-
kívül érdekes előadást tartott a kaj-
szibarack íeljavitásával kapcsolatos 
kísérleteiről. Az előadás annál érde-
kesebb volt, hogy K o v á c s Ferenc 
felügyelő ezúttal számolt be először 
azokról az értékes kísérletekről, ame-
lyek a kajszibarackfa ellenállóbbá lé-
telét szolgálták és teljes sikerrel vég-
ződtek. Az előadó ismertette a kaj-
szibarack hibáit és felsorolta azokat 
az okokat, amelyek következtében oly 
sok kajszibarackfa pusztul el évente 
guta. kiszáradás, vagy fagykár miatt. 
Majd rátért kísérleteire és elmondot-
ta, hogy a barackfa érzékenysége ki-
küszöbölhető, ha szilvatörzsre nevelik 
ugy. hogy csak a koronája kajsziba-
rack. Kovács Ferenc gyümölcsészeti 
felügvelőnek Kecskeméten 400 fából 
álló, tízéves kísérleti telepe van, ahol 
fényesen beigazolódott ez a felfedezés. 
De rajta kívül többen próbálkoztak 
már ezzel a kísérletezéssel és vala-
nnennvien kitűnő sikert érlek el. Az 
érdekes s a kajszitermelést u j utakon 
elindító kísérletekről szóló beszámo-
lót a nagyszámú hallgatóság élénk ér-
deklődéssel és tclszéssel fogadta, majd 
dr. K o g u t o w i c z Károly elnök ösz-
szefoglalta az előadás tanulságait és 
megköszönte az előadás érdekes fejte-
getéseit. 

— A Szegedi Katolikns Nővédő 
Egyesület lelkigyakorlata március 
2+én folytatódik Reggel 9 órakor 
szentmise és elmélkedés a koronautcai 
székházban, délután 6 órakor elmélke-
dés a fogadalmi templomban. A befe-
jező szentmise, közös áldozás és pápai 
áldás március 25-én reggel 9 órakor a 
fogadalmi templomban lesz. 

— Ezer villamoskalauznő Budapes-
ten. Budapestről jelentik: A budapesti 
villamosokon szolgálatot teljesítő ka-
lauznők száma a legutolsó napok fo-
lyamán ezerre emelkedett. Ötezer je-
lentkező közül választották ki a ka-
lauzujoncnőket, akiket szigorú orvosi 
és pszichotechnikai vizsgálatok alap-
ján alkalmazott a BSzKRT. Alkalmaz-
tatásuk természetesen nem végleges, 
csupán addig tart, amig a férfialkal-
mazottak közül számosan katonai 
szolgálatot teljesítenek. 

Elítélték n. Szentháromság-utcai 

tolvajt. E l e k Imre 20 éves állásnél-
küli borbélysegéd az elmúlt héten be-
hatolt T. Szabó Imréné Szenthárom-
ság-utcai házához és mintegy 150 pen-
gő értékű ágyneműi, fehérneműt lo-
pott el. Lopás büntette miatt hétfőn 
került a törvényszék elé, dr. Molnár 
István egvesbiró másfélhónapi fog-
házra itélte. Az Ítélet jogerős. 

— Művészi hangverseny as 
pélikus templomban. A Szegedi Egyre 

temi Luther-Szövetség vasárnap dérá 
ulán 6 órai kezdettel az evangéliknn 

templomban böjti hangvcisenyt rendre 
zett. Ezalkalommal mutatkozott be * 
szövetség vegyeskara, mely igen szép* 
sikert aratott énekszámaival. Küiönő-
r.en kitűnt egy finn esti ének olőadá-
sával. Az elnök megnyíló «zavai után 
Rukovinszkv László orvostanhallgató 
Reménvik Sándor /Pilátus* eimü köl-> 
töményét adta elő. Arkosi Szabó Ló* 
ránt hittar,ár igen érdekes és értéke* 
előadást tarlóit: /Éneklő egyház* cim-
mell. Előadásában rámutatott arra® 
hogv milyen nagv jelentősége van a* 
egyházi zenének a hitéletben. A tiszta 
művészi zene egyúttal istentisztelet is, 
Rach János Sebestyén müveiből állán* 
dóan kicsendül az Isten után vágyódó 
lélek kérése, könvörgésp s a megfeszí-
tett Krisztus siratása. Tnrebányi Emi l 
művészi hegcdüjátékn. melvet S la jk í 
István kisért orgonán, igazi müvé°zl 
élvezetet nyújtott /Szelíd szemed TTr 
Jézus* kezdetű finn rgvházi énekel 
saját feldolgozásában művészien adta 
elő felsökubini Meskó Sándor ffi'sko-
lal hallgató, aki egvéként. mint te-
hetséges karmester is bemntatkozotf 
a szövetség vegvesknrának élén. A 
megjelentek számára a hangverseny 
igazi művész élvezetet nvujlolt 

— A Szegedi Gazdasári Vasút flré 

letvezetösége értesiti az utazóközönsé-

get, hogv a várostanvai vonalon a bel-

vizokozla rongálásokat belvrrállitotta 

és igv a forgalmat március 23-án Rn-

dolf-térrfil este 7 óra 10 nerckor In-

duló vonattal ismét felvette 

_ Mérgezés. Hétfőn este 6 óra táj-

ban F o r m a v e r Jánosné. Felsővá-

rosi Feketefoldck 231. szám alatti la-

kost a mentők mérgezéssel a közkór-

házivá szállították. A vizsgálat meg-

indult. 

_ Diák-fntókiállités Szegeden. A 

Diák-Fotó eimü lap Szegeden ápril is 
2 6 között rendezi meg az ötödik or-
szágos diák-fotókiállitást a Baross 
Gábor-gimnáziumban. A kiállítás elő-
készületei már folynak, dr. Firbás 
Oszkár igazgató irányításával. A ki-
állítás rendezési munkáját Téglás Bé-
la helyettes igazgató az 552. számú 
cserkészcsapat tagjaival látja el. A 
kiáll ítás megszervezője dr. l 'alakv Fe, 
renc igazgató, a Diák-Fotó szerkesz-
tője, valamint kiváló munkatársa, Si-
monflv János, a pedagógiai szeminá-
rium tanára. A kiáll ításra beküldött 
képek három csoportban kerülnek ki-
állításra. Az a) csoporlba kerülnek a 

! felsőosztályosok, a b) csoportba pe-
dig az alsó osztályosok képei, ezenki-
vül az iskolai tanulmányaikat az utol-
só években befejezett fiatal amatőrök 
— akik a Diák-Fotó régi gárdájához 
tartoznak — képeit külön tárlaton 
mutatják be. Mind a három csoport 
képeit külön-külön bírálják cl és külön 
is díjazzák. A kiáii itáson tiszteletdí-
jak kerülnek kiosztásra: a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium vándor-
dija (bronzszobor), az a) csoport és 
a Diák-Fotó örökös vándordija (már-
vány lapon fekvő ezüst koszorú) a 
b) csoport nemzetközi versenyének 
nyertese részére. A legszebb kép be-
küldője elnveri 1942. évre /Magyaror-
szág diákfényképező bajnoka* cimpt 
és ezzel együtt a kultuszminiszter di-
ját (Zala György: Árpád lovasszob-
taV Az egyes csoportok nyertesei és 
helyezettjei között a következő dijak 
kerülnek kiosztásra: Budapest székes-
főváros, Szeged város, dr. Tukats 
Sándor főispán és a Fotóélet tisztelet-
dijai, a Diák-Fotó két arany és három 
bronz és AgTapboto három bronz, a 
Yoigtlfiuder három bronz, a Kodak 
egy bronz és a Perulz egy bronzérme, 
továbbá a Királyi Magyar Természet-
tudományi Társulat, a Franklin-Tár-
sulat, a Szent István-Társulat és az 
Officina könyvjutalmai, AF.O Unió és 
Duto jutalmai, továbbá a Diák-Fotó 
oklevelei. A tiszteletdíjakat Szegeden 
Haas Fülöp és fiai üzletének Kárász-
utcában IPVŐ kirakatában állította kt 

; a rendezőség. 


