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A Somogyi-könyvtárban é i az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárazol-
gálat. 

A Városi Múzeum egész évben 

nyitva. 
Szolgálatos gyógyszertárak: Ta-

kács István KlauzaJ-tér 8, Just Fri-
gyes Petőfi Sándor-sugárut 69, Sel-
meczi Béla SoniogySMep 1~X. u. 4*9, 
Tőrök Márton Csongrádi-sugárut 14. 

Színház és ro"/.ik miisora: Belvá-
rosi Mozi: I g y i s l ' e he t r e p ü l -
ni, Korzó Mozi: B e s z é l ő k ö n -
tös . Széchenyi Mozi: Bit n ő s v a -
g y o k . Várt:9i Srinbáz: hétfőn: 
i r a n y k a l á s z , kedktea. J á n o s 
v i t é z , szerdin: IV. H'e n i i k ímun-
káselöadáef. 

• -0O0— 

— Gyula napja. Szeged katolikus 
társadal{na szinte szervtettel köszőn-
otte vasárnap Glallfetder Gyula me-
\f.spüspököt névnapja alkalmából A 

püspöki palotában már kora délelőtt 
•syilckcztek a küldöttségek, amelyek a 
katolikus társadalom szerető jókiván-

i.gait hozták el a megyésfőpásztor-
nuk. Elsőként a szerzelesnök tiszteleg-
ek a megyéspüspöknél, minden sze-
.M'di szerzeteshez, elküldötte képvise-
öit. Azután s Szent Imre-kollégium 
ifjúságának küldöttsége jelent meg, 
majd az alsóvárosi iskolák valamenv-
nvi tagozalaból felvonultak a gyerme-
kek, utána a Dolgozó Leányok kül-
lótlsége fpjeztp ki jókivámalait s nie-

éspiispök elölt, a Szent Zita-Leány-
kúf, a Katolikus Leányok Országos 
Szövetsége, az egyházközségek egvüt-
Ts küldöttsége, a Belvárosi Katolikus 
,\ór, a Gyulapüspöktelep küldöttsége 
kiiiön tisztelgett a névadó piispök előtt, 
i Katolikus Növédő Egyesület vezető-
sége, dr. C s i k ó s N a g y Józsefné cl. 
iriknövel az élén. nz olláregyletek, a 
'cgénycgvletek, az Urinők Mária Kon. 
progáciqja, az egyházi karnagyok és 
•íiintorok, végül a kegvesrendi gimná-
'iiim diákjainak nagv csoportja fejez-
<• k i szivhöl jövő jókivánntait G 1 a 11-
f e I d e r Gyula megyéspüspök előtt, 
télhon mecjelent dr. T u k a t s Sán-
•or főispán és dr. P á l f v József nol-
gárniesfer a püspöki palotában és a 
város gratulációját hozta el a megyés-
főnásztojnak. Ugyancsak délelőtt tisz-
telgett a főpásztor előtt a katolikus 
papság, amelynek élén R a s k ó Sán-
<W nagyprépost üdvözölte a püspököt. 
Utána a hittudományi főiskola tanári 
kara is kifejezte jókivánntait a me-
üvésnüspök előtt. Délután 6 órakor 
bensőséges, szükebbkörii ünnepség 
vnlt a püspöki szemináriumban. Az fin. 
népségén leplezték le Glattfeldcr Gvu-
la püspök mellszobrát, amelyet tt piis-
jiöki szeminárium részére Vágó Gá-
bor, a kitűnő,! Szegeden élő erdélyi 
szobrászművész készített el. 

— Megindul a diplomáciai knpes.v-
lat a S-zenlszék és Kilinorszás; között. 
Helsinkiből jelenti az OFI , hogy a 
Vatikán és Finnország közötti állandó 
diplomáciai képviselet létesítésére vo-
natkozó tárgyalások során az előter-
jesztett javaslatot a Szentszék kedve-
zően fogadia. A tárgyalások a közel-
jövőben eredtnéunyel befejeződnek. 

— Eltemették Varga Bélit egyetemi 
tanárt. Dr. V a r g a Béla, a kolozs-
vári egyetem tudós tanára, volt unitá-
rius püspök 55 éves korában meghalt. 
Hétfőn délután temették Kolozsváron. 
A temetésen az összes egyházak képvi-
selői és Kolozsvár egész társadalma 
képviseltette magát. 

— A kárpátaljai főtanácsadó a kor-
máayzókfllyettéanél. Budapestről jelen-
tik: Ilniczky Sándor kárpátaljai föta-
naeíadó április 13-án delelőtt félórás 
tisztelgő látogatást tett a Kormáavzó-
héJyettes ur oföméltosaganáU 

Javallatok 
idegesség tárgyában 
Fgy egész csomó prospektust néz-

tem at mostanában. Részint nem volt 
kéznél más olvasnivalóm, részint ké-
szülök a nyárra, mint már annyiszor. 
Hogy aztán itthon maradok, az más 
kérdés. Mikor tájékozódjék az ember, 
ha nem ilyenkor? Lehetséges, bogy 
uiar el is késtem. O c s k a y Kornél 
például már októberben hozzáfog, az-
tán cl se képzelik, kérem, milyen nagy 
tajakat befantáziál az őszi, meg a téli 
bonapokban. 

— Barátom, meséli ugy december 
elején, olyan ellátást kapni Fülemile-
telepen, hogy meghízva térsz haza. 
Fgy-egy rostélyos terjedelme... mit 
mondjak neked. . . 

Mutatja a karján, csaknem a kö-
nyökéig ér. ahatár. De januárban már 
ráunt Fülemiletelcpre. 

— Nem kell, nagyon alacsony. Leg-
alább ezer méter magas legyen. 

Mire elérkezik a nyár, mindent tud 
fillérekig, ismeri a fürriőigazgaló sze-
mélyi adatait, tudja, melyik ismerős 
pinoér szerződött oda, az elmúlt sze-
zonban ki volt megplégcdve, ki mél-
tatlankodott, mert vékony volt a bar-
csaszelet. 

A pihenést pedig nálánál teljeseb-
ben kiélvezni senki se tudja. Azt hin-
né aa ember, hogy amig elérkezik 
odáig, belecsömöröl. Szó sincs róla, 
ujahb és ujabb lendületet kap, ugy 
szürcsöli a napokat, mint gyerek a 
habos kávét s ha valami neiu veméit 
jóhoz jut, _ az a rnazsolaszem, amit 
gyerekkorunkban összegyűjtöttünk a 
kalácsból. 

Sokban az ő hatása, hogy én is a 
ptospeklusnk tanulmányozására ad'.sin 
a fejem. Mire is van szükségem? ja , 
igaz, állítólag, hogy ideges vagyok, 
pedig csak a túlzók fogják ezt "ráin 
Amiért a nrultkor — megengedem, 
bogy hibásan célozva — a kofa feje 
mellé vágtam a mérlegét, mikor rá-
jöttem, hogy ólmozott réztánvénal 
dolgozik, még nem kell az embert 
rossz hirbe keverni. Keverjék a ko-
fát. Önnek is megmondtam kedvi * 
ügyvéd ur. hogy ki referálja kliense 
ügyét, de ez nem jogositotla fel art a, 
bogy minden áron elmesélje nekem az 
ügy előzményeit és pikáns részleteit. 

— Bocsásson meg, dadogtam, nem 
tartozik rám, de nem is érdekel. 

— Már pedig cl kell mondanom, 
mert ilyet még nem hallóit, — élőskö-
dött ön. 

— Én hallottam már hihetetlen fur-
csaságokat is, de a kíváncsiságomat 
végképpen lepecsételtem. 

— Megbánja, ha ezt elmulasztja, 
erősködött ön és hogy zsákmányává 
avasson, megragadta a kabátgomoo-
mat. 

Erre én bicskával levlágtam a 
gombot, legyen inkább az ötié s csak 
az ajtóból szóltam vissza: 

— 11a majd elhagvta a hivatalo-
mat, zárjd be az ajtót és értesítsen 
sürgönyben. Az idegklinikán vagyok 
található, esetleg a rekviemen. 

Elbújtam a szenes láda mögé. on-
nan hallottam távozásakor a búcsú-
szavait. 

— Én még ilyen ideges embert nem 
láttam! 

Képzeljék el ezek után a noirtoy^á-
gomat, mikor az egyik reklámfüzet-
ben — mert tömegével hozatom » 
prospektusokat — az egyik fürdőről 
ezt az ajánlást olvasom: 

"Javallatok. Az ózondús. por-

mentes, üdes és tiszta levegő, vaia-

mint a rengeteg fenyvesek tőszom-

szédságában mindennemű szív, tüflö 

és gyomorba jókra, vérszegénységre 

kiváló gyógyiló hatással van. A lii-

degvizgyógymód pedig egybekötve 

az itt divó nyugalmas, csendes élet-

tel, mindennemű idegbajt a legjőté-

konyahban befolyásol*. 

— Ez az, kiáltottam fellelkesedve, 
fáradozásom nem volt biabavaló. Vau-
nak bélyek, ahol erre vagy arra szol-
gai a javallat, míg "itt eg\u.U találok 

mindent. A » a v e m . , , na, ne neszel-
jünk róla, mert eszembe jut, hogy 
hányszor fogiák rám a szívtelensé-
gét. A tüdőm? Elég ideje slrapáloin, 
de még senkit sem tudtain meggyőzni 
arról, amiről szerettem volna. A gyom-
rom? Köszönöm szíves kérdéséi, töb-
ben fekszenek benne. Az meg termé-
szetes, hogy vérszegény vagyok, ele-
gen" szipolyoztak. 

Ide megyek, határoztam el s már 
fogtam a tollat, liogv idejében szobát 
foglaljak le. I)e a füzet olyan szép 
volt, hogy előbb meg lapozgatni akar. 
tam benne. 

Azt mondja, hogy: S z ó r a k o z á -
s o k ! Végtére engem kielégít <gy 
menüs ebéd, meg egy jó könyv, de 
lássuk, hátha valami raffináll külön-
legességre akadok! Mondóin, mindent 
el kell olvasni, hát meg is találtam. 
Aszongya nem minden jrói szinezö te-
hetség nélkül: 

•Tanulságos szórakozást nyújta-

nak a nagyszabású kőszénbányák, 

gyártelepek, olvasztók és huták, 

amelyeknek égbenyúló füstölgő ké-

ményei dobogó, dörömbölő, tuzó 

gőzhámorai, sziszegő, kerepelő gé-

pei a hangyabolyként szorgoskodó 

ezernyi munkással, a percenként 

közlekedő gyári vonattal a legélén-

kebb látványt nyújtják*. 

A nyári szobámat sürgönyileg 
nyomban lefoglaltam. El se tudok 
képzelni olyan szórakozást, amely jó-
tékonyabban befolyásolná az ideges-
séget, mint ez a páratlan sok szép-
ség. És én bolond fejjel niég másfelé 
kereskedtem. Csak mondja majd rám 
az ősszel valaki, hogy nem szereztem 
acél idegeket! Természetesen a füstöl-
gő, sziszegő hutákban. 
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— Emlékünnep Juhász Gyula és 
Bankó Pisla sírjánál. Juhasz Gyuia 
születése és Dankó Pista halálának 
évfordulója alkalmából a Tömörkény 
Irodalmi Kör, a Dankó Pista-Társa-
ság, a Tisztviselők Egyesülete minden 
év áprilisának valamelyik vasárnap-
ján emlékünnepélyt tart Juhász Gyula 
cs Dankó Pista sírjánál. Juhász Gyu-
la sírjánál most vasárnap dr. Némedy 
Gyula tartott beszédet, majd Vidó Má-
ria két Juhász-verset adolt elő, Kö t-
vélyessv Albin minorita atya imát 
mondott a sirnál. Ezután Dankó sír-
jához ment a zarándokcsapat, ahol 
Itátvay János mondott emlékbeszédet, 
Bárány Páiné Móra Ferenc Dankó 
köszöntése cimü verset adta elő, ntajd 
Bodor Tibor színművész Némedy Gyu-
la Dankó ciniü költeményét szavalta 
cl. Legvégül itt is Körlvélyessy Albin 
imádkozott. 

Jolinnn Béla államtitkár Rómá-
ban. Rómából jelenlik: Joliann Béla 
belügyi államtitkár hétfőn délelőtt nz 
olasz közegészségügyi intézet meghí-
vására Rómába érkezeit. Kedden dél-
ulón az olasz közegészségügyi in'é-
zelben előadást tart »A járványos be-
tegségek elleni küzdelem módszerei és 
e-zközei Magyarországon* cimmel. Jo-
hnnn Béla államtitkár háromnapos 
olaszországi tartózkodása folyamán 
megtekinti a fonlosabb római köz-
egészségügyi intézeteket, majd látoga-
tást te«z a pontusi moesarak helvén 
emelt városokban. (MTI) 

— áthelyezés. Az igazságiigvmi-
niszter dr. Gaál fidnn kir. ügyészt a 
szegedi ügyészségről a szegedi fő-
ügyészséghez osztotta he szol,gála Hé-
téire. Dr. Gaál rtdnn április 15-én fog-
lalja el uj hivatalát. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
grdi rendőrség révkapitánysága je-
lenti: A Tisza vízállása április 
13-án reggel 7 órakor 608, hőmér-
séklete 7 fok Oelzius. A levegő hő-
mérséklete 6 fok Celzitis volt. 
— Olaszországban tilos a, lakomá-

zás. Milánóból jelenti az MTI, hogv a 
fasiszta párt vezetősége megtiltotta 
éttermekben és vendéglőkben banket-
tek es esküvői lakomak •rendezését. 

" _ Jólvégzett munkáról számolta! 

be a Katolikus Kör közgyűlésén. A 
Katolikus Kör vasaroap délután 5 óra-
kor a Katolikus Ház nagytermében a 
tagok csaknem teljes sz.ámn részvéte-
lével tartotta évi rendes tisztujiló köz-
gyűlését. Az elnök megnyíló beszéde 
után K ö v e s s y Jenő titkár terjesz-
tette be titkári jelentését, amelyben 
részletesen beszámolt a Katolikus Köt 
múlt évben végzett munkájáról. A kör 
az advenli délutánok rendezésével 
nagyban hozzájárult a katolikus öntu-
dat és a hitélet fejlesztéséhez, ugyan-
csak ezzel a célzattal belekapcsolódó1! 
a káromkodás elleni mozgalomba, nieirj 
a/, Actio Caíholica előadássorozatának 
megrendezésével folytatta Szeged ka-
tolikus társadalmának bekapcsoláséi a 
korszerű katolikus mozgalmakba 
örömmel állapította meg a jelentés, 
hogy az előadások mindig a legna-
gyobb érdeklődés mellett folytak le. a 
közönség mindig zsúfolásig mögtöl'öt-
te az előadótermet, ami arra ösztönzi 
rt Katolikus Kört, hogv a jövőben unni 
szélesebb keretek között rendezze nmg 
ezeket az előadásokat. A Szent Gellért, 
vacsorát az inén a háborús viszouvok 
miatt nem iehetett megtartani, a kör 
azonban továbbra is hiven ápolni fog-
ja a Szent Gellért kultuszt, A jelentést 
a közgvülés egyhangúlag tudomásul 
vette, majd megeilelte a tisztújítást, 
amelynek során kevés változással is-
mét a régi tisztikart választotiák 
meg. 

— Uj fagylaltárak. A cukrászipart 
szakosztály árkorinánybiziosj enge-
dély alapján, közös határozat szerint a 
fagylallárakat a következőkben állapí-
totta meg: tölcsérben 12, nagytölct-éi-
ben, vagy kagylóban 21, tányéron: 
vagy pohárban asztalhoz legkisi lm 
adag ára 40 fillér. 3üS 

_ Anyaggazdálkodási tanfolyam, 
Budapestről jelentik: Az 1PUK a* 
iparügyi miniszter erkölcsi cs anyag 
támogatása mellett Budapesten 3—5 
napos anyaggazdálkodási tanfolyamo' 
rendez, amelyre berendeli az ország 
valamennyi ipartestületének jegyzőit. 
A tanfoiyam ünnepélyes megnyílá-
sa hétfőn délelőtt volt az l P ü l f 
székházának kupolatermében. Dr. Ká-
das Károly államtitkár Varga Józsii 
iparügyi miniszter nevében üdvözülte 
a tanfolyam vezetőségét. Piámutalott 
arra, hogy a háborús időkben nemcsak 
a fegyverrel való küzdelem fontos, 
hanem a hátország nyugalma is. A 
kormányzat ezekben az időkben állan-
dóan szemelőtt tartja a kisemberek-
helyzetét és legfontosabb feladatunk 
tartja a róluk való gondoskodást. Ezt 
a tanfolyamot is éppen a kézmüipa-
rosság érdekében bivlák életre. Kérte 
a tanfolyam hallgatóit, hallgassák fi-
gyelemmel az előadásokat, hogy majd 
az ipartestületekbe visszakerülve meg-
kezdhessék felvilágosító munkájukat, 
A közellátási miniszter képvise'.eté-

Í
ben Steiner Vilmos gazdasági főtaná-
csos szólalt fel és örömét fejelte ki 
afelett, hogy a tanfolyam keretében 
tájékoztathatják majd az ipartestületi 
jegyzőket a közellátási helyzetről. 
Nagy Antal felsőházi lag, az IPOK al-
elnöke hangoztatta, hogy a kormány-
zat az anyagellátás kérdését az ipar-
testületekre bizta. Ez a tanfolyam az-
ért indult, bogy az ipartestületek élén 
álló jegyzők tisztában legyenek az 
anyagelosztás kérdésével, az iparoso-
kat érintő rendelkezésekkel. Dr. I'al-
lay Miklós ipartestületi jpgvzö a hall-
gatók nevében fogadalmat tett, bogy 
az itt tanultakat átültetik a minden-
napi életbe, a kisiparosok körébe. 

— Meghalt a nagymennyiségű al-
tatótól. V a r g a Józsefné 56 éves 
Liget-utca 17. szám alatti lakos ápri-
lis 9-én nagymennyiségű ismeretlen 
atlatószert vett be. Vargáné 24 óta l 
alvás után sem tért magához, ckkol 
hozzátartozói bevitették a diagnosz-
tikai klinikára. Vargáné a leggondo 
sabb ápolás ellenére sem tért magá-
hoz és vasárnap meghalt. A rendőrség 
elrendelte holttestének felboncolását a 
halál okának megállapítása yégett. A 
nyomozás megindult annak kideríté-
sére, hogy öngyilkosság, vagy véletlen 
szerencsétlenség tórt'éut-z. 


