
H Í R E K 
Szegedi utmutató 

A Somogyi-könyvtárban és az 
egyetemi könyviárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A Városi M ú z e u m egész évben 

nyitva. 
Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-

bély József Tisza Lajns-körut 20 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres u 
L Selmeczi Béla Soniogji-tclep IX. 
ntea 489, Nagy Gy. örök. k. Hangay 
Levente dr. BoldogasSzony-sugárnt 
31, Zakar S. örök k. Múthé Mihály 
Valéria-tér 1. 

Színház és mOzik miisora: Belvá-
rosi Mozi: A z 5-ös s z á r on ő r h á z . 
Korzó Mozi: Dr . K o v á c s I s t 
v á n. Széchenyi Mozi: A n d r á s . Vá-
rosi Színház; vasárnap délután: Bal-
l a g m á r a v é n d i á k , este: Pat-
kós Irma felléptével: C o r n e v í l -
I e i h a r a n g o k , hétfőn; Becsbe-
r e k i m e n y e c s k e , 
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Tömörkény Isiván 
megtette halhatatlanságának el-

ső útszakaszát. 1917. április 24-én 

költözött el a szegedi földről a 

szegedi föld és a szegedi nép 

nagy íróm ii vésze; most érkez-

tünk el halála negyedszázados 

fordulójáh oz. Kz a huszonöt év 

jelenti a legnagyobb próbatételt 

a halottak útján, ha az első ne-

gyedszázadot túléli az író műve. 

akkor út ja már nyitva áll a hal-

hatatlanság felé . . . És Tömör-

kény István művészete, magyar-

sága, szegediségc. írói hangja, 

alkotása, nemcsak töretlenül tet-

te meg ezt a nagy utazást, hanem 

ma még elevenebb erővel és tisz-

tább hanggal hirdeti művészetét. 

Negyedszázad mult el. amíg Sze-

ged ébredni kezd egyik legna-

gyobb alkotójának emlékére és 

értékére és talán most már meg-

tétettek az első lépések, amelyek 

a régen-régen esedékes szegedi 

Tömörkény-szobor felé vezet-

nek . . . A huszonötéves forduló 

alkalmából — amennyire a mai 

lapkorlátozás lehetővé teszi —, 

mai vasárnapi számunkban a 

Délmagyarország is megtelt lé-

lekkel. hálás szívvel emlékezik 

meg minden szegedi író ©agy 

elődjéről cs útmutatójáról. A 

Délmagyarország, mint már aijv 

nyiszor. ma is megnyitja hasáb 

jait Tömörkény emléke előtt és 

tiszteleg a legtisztább tollú sze-

gedi írómüvész emléke és alkotá 

sa előtt. 
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— Délvidéken is súlyos károkat 
okozott a ialajv iz. A szomszédos Bács. 
Bodrog vármegyében is nagv pusztiiá-
sokal okozott az utóbbi napok esőzé-
sei következtében jelentékenyen fel-
szaporodott lalajviz. Igy Csantavér 
községben hetven ház összedőlt és kö-
zel száz épület megrongálódott Báes-
kossuthfalván is több ház összeomlott 
f's igen sok düledezik. 

— Előadás az egyetemen. Az Egye-
lem Baratai Egyesülete természettiiőo-

- mányi szakosztálya szokásos heti elő-
adói szakülését április 27-én, hétfőn 
délután 5 órakor tartja meg az általá-
nos és szervetlen: vegytani intézet 
tantermében a Templom-téren. Az •. iö-
acás tárgya: dr. Farkas Béla: A ma-
.ula neglecla Retzii .vetítéssel). Ülés-
eJiiök: Obermayer Ernő. Belépés díjta-
lan Vendégeket szívesen lát az elnök.t 
ség. 

A Dugonics-Társaság Tömörkény 
István-emlékünnepélye. Nagy érdeklő-
dés előzi meg a Dugonics-Társaság 
vasárnap délelölt 11 órakor a Városi 
Színházban rendezendő ünnepi ülését, 
amelyet Tömörkény István halálának 
5. évfordulójára emlékünnepként ren-

deznek meg. Az ünnepi ülés műsorá-
nak megnyitója dr. S í k Sándor egye-
temi tanár, a Dugonics-Társaság aiei-
nökénck emlékbeszéde, majd Tömör-
kény István ^Csata a katonával' cimü 
munká jának előadása következik. Elő-
ídja: Csenev Magdolna, a SzEl Magyar 
Szó munkaközösségének tagja. Vajia 
István, a Dugonics-Társaság rendes 
tagja Tömörkény Istvánról értekezik, 
utána Tömörkény (Mihály szóbelizik* 
cimii müvéből dramatizált részleteket 
adnak elő: Nvikos Gyula. Szenes Mi-
hály és Tarjáni Sándor, a SzEI tagjai. 
Banner János elnöki zárszava és 
színtársulat tagjai által szinrehozandó 
(Barlanglakok' cimü Tömörkény-élet 
kép zárják he a nagyszabású emlékün-
nepséget. Az egyfelvonásos életkép 
szereplői a következők: Horváth Je-
nő, Szántó Mária, Hedrich Éva, Bodor 
Tibor, Nagy Imre, Gém Imre és Czi-
tner István. 

— Orvosi hir. Dr. Török gyermek-
gyógvászfőorvos magánbetegrenddését 
a mai naptól kezdve lakásán (Kárász-
utca 5.) tartja délelőtt 8-9-ig és dél-
után 3—4-ig. 426 

— Ülést tart a szegedi kamara vé-
leményező bizottsága. A szegedi ke-
reskedelmi és iparkamara véleményező 
bizottságát dr. Kocsondy Gyula mi-
niszteri biztos április 30-án, csütörtö-
kön délelőtt 10 órára ülésre hivta ösz-
sze. Az ülés napirendje a következő: 
A miniszteri biztos megnyitója. Je-
lentés a kamara 1942. február—már-
cius havi működéséről. Előadó: dr. 
Demény Alajos főtitkár. Kamarai nap 
a közellátási miniszter urnái április 
23-án. Előadó dr. Demény Alajos fő-
titkár. Az ipartestületi hálózat kiépí-
tése Rács-Bodrog vármegyében. Elő-
adó dr. Cserzv Mihály titkár. A nagy-
kereskedői iparigazolványok kiadása. 
Előadó dr. Gyuris István titkár. A 
bornagykereskedelem átállítása. Elő-
adó: dr. Szekeres Ferenc segédfogul 
mazó. A vaskereskedelem átállitá-a. 
Előadó dr. Lengyel István scg'dfogal-
mazó. Adóügyek. Előadó dr. Demény 
Alajos főtitkár, a) Az adófclszólam-
lási bizottságok megalakítása a visz-
szafoglalt Bács-Bodrog vármegyében, 
b) A behajthatatlan követelések kér-
dése a visszafoglalt Délvidéken. Az 
ipartestületek anyagi támogatása az 
anyagellátási ügyek intézésével kap-
csolatban Előadó dr. Tamás Miklós 
segódfogalmazó. Indítványok és javas-
latok. 

emlékezés Juhász Gyulára 
Tápéi szélben szelíden ingé, 
Virágba bomló rózsabimbó 
Elárvult szived nem ejti már meg 
Sohasem, 

Nagy szemek erdőtűz parazsa, 
Éjtszakák babonás, bús varázsa 
Megmaradt másnak, megmarad 

másnak 
örökra. 

A lila fény, a csönd, a furcsa köd 
Helyett egy szebb világ lett örököd; 
Csillagos mezők, béke, semmiség 
És semmiség. 

Kút lettél, kit vödör már nem ér, 
Ut lettél, kit már senki se mér, 
Nem érhet, nem mérhet se szívvel. 

sem ésszel 
Sohasim. 

MADÁCSY LÁSZLÓ 
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— 360.000 pár tipuscipö kerül for 
galomba májusban. Az ország cipő-
szükségletének ellátására a Lábbeli 
Központ hetekkel ezelőtt 285.000 pár 
munkásbakancs készítésére adott meg 
bízást a cipőüzemeknek. E mennyisé 

D E L M A U Y A K ( ) R S Z A T I f 
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1EX 
szemleiszeflO gEp 
kezi uövószékek KELEN 
LASZLÓ, textilipari gé-
pek. Bu apest, V. CsaK/ 
u. 14. Teieton: 111-58Ó 

Visszanémetesitett nevek. A hi-
vatalos lap szombati szama ismét több 
névváltoztatást közöl. A belügyminisz-
ter az érdekeltek saját kérésvre jelen-
legi nevüket régebbi családi nevükre 
valtoztatta vissza. Mutnoki Anna Má-
ria, férjezett Berg Jánosné gyönki la-
kos visszakapta régi nevét és újra 
Muth-nak hivják. Dénes Ferenc eleki 
lakos ismét Ruck Ferenc névre hall-
gat. Egervári József pilisszentiváni la-
kos nevét Engert-re változtatta vissza. 
Érchegyi János pilisszentiváni tako: 
korábbi családi nevét, a Bischoff-ot 
használhatja. Komp János pilisszent-
iváni lakos neve Kopp-ra változott 
vissza. Marosvári Frigyes pilisszent-
iváni lakos ismét Marlok lett. Sütó 
Ferenc pilisszentiváni lakos korább' 
családi nevét kérte vissza és ismét 

|Schuck-nak nevezik, végül Solymosi 

^ ' . , • i - i a i Adám jelenlegi neve visszaváltozol: 
gyártása mar befejezeshez közeledik <-tarj. na|. 

és a cipőkereskedők már meg is kap-
ták az elosztásról szóló értesítést. Mi-
alatt a most elkészült cipők szétosztá-
sa tart, a Lábbeli Központ tervezete-
tet készített a második termelési cso-
portra is. Májusban 360.000 pár tipus-
cipö készül és pedig 100.000 pár mun-
kásbakancs és vegyesen 260.000 pár 
férfi-, női és gyermekcipő. A gyártás 
hoz szükséges bőranyag szétosztása 
már megkezdődött. 

_ Elitéltek egy biciklitolvajt. M i U-
1 ó s Sándor házmester nyolc rendbeli 
biciklilopással vádolva került szom-
baton a törvényszék R ó n a i-tanácsa 
elé. Miklós tagadta, hogy nyolc bicik-
lit lopott volna, csak egy lopást is-
mert be. A többi lopást nem sikerült 
rábizonyítani, ezért csak egyrendb 
lopás bűntettében mondották ki bű-
nösnek, mégis 6 hónapi börtönre Ítél-
ték, tekintettel arra, hogy hasonló 
bűncselekmények miatt már büntetve 
volt. 

— Géppzövelkezetek létesülnek a 
talajművelés korszerűsítésére, A me-
zőgazdasági termelés korszerűsítésére 
n földművelésügyi minisztérium úgy-
nevezett gépszövetkezetek felállítását 
atározta el. Ezeknek a gépszövetke-

/eteknek az lesz a feladatuk, hogv a 
magyar mezőgazdasági gépgyárak 
részvételével idejében ellátják a gaz-
daságokat a talajmüveléshez, a termés 
betakarításához és feldolgozásához 
szükséges gépekkel. Ezeknek a körze-
tenként felállítandó szövetkezeteknek 
keretében községenkint gépkölcsönző 
állomásokat is tagnak szervezni. Az 
első génszövetkezeteket még az idén 
felállít ják és az. ezek működésénél szer-
zendft tapasz.talatokhoz képest fogják 
a szervezést a jövőre folvtatni. 

Volt Pusztaszeri (Puzsin) Miklós-féle 

szcnthároinság-ii. 3. s z . alatt 

Hcsiászcsérdáf 
átvettem, azt korszerűen átalakítva 
tovább vezetem. Elsőrendű ételek, a 
nap bármely szakában friss tiszai 
halból főtt halászlé, sült hal. Kitűnő 
borok, állandóan frissen csapolt sör 
Konkoly Gyula és cigányzenekara ját-
szik. Bácskaiak találkozó helye. — 
Kérem az i. t. közönség szives párt-

Legmegbizhatóbb 

ioiyHir elleni iMvő-intézei 
Méhes és Prlvinszky 
oivalszű;scég Kállay Albert (Hid)-utca 1 

— Hatvan kereskedelmi iskolai ösz-
töndij. A szegedi kereskedelmi és ipar-
kamara közli az érdekeltekkel, hogv 
a kereskedelmi miniszter a középosz-
tálybeli ifjaknak a kereskedelmi pá 
lyák választását, a hazai kereskedel 
mi középiskolák első osztályaiban az 
1942—43. iskolai évre összesen hatvan 
tandíjmentes hely biztosításával és ta-
nulmányi segély nyújtásával kívánja 
előmozdítani. A tanulmányi segéllyei 
cgybekötöt tandíjmentes helyekre va-
gyontalan szülők olyan fiúgyermekei 
pályázhatnak, akik a közép- vagy pol-
gári iskola negyedik osztályának első 
félévét az 1911—42. iskolai évben je-
les vagy legalább jó eredménnyel vé-
gezlek és az élőnyelvekben, valamint 
a mennyiségtanban jeles, dc legalább 
jó osztályzatot nyertek. A pályázati 
kérvényhez születési anyakönyvi kivo-
natot, a szülők vagyoni viszonyait ta-
nusitó községi bizonyítványt és isko-
lai értesitöt kell csatolnL A kérvény-
ben feltétlenül meg kell jelölni azt a 
kereskedelmi középiskolát, amelybe a 
tanuló beiratkozni szándékozik. Á kel-
lően felszerelt pályázati kérvényeket 
legkésőbb május 20-ig a kercskedelem-
és közlekedésügyi minisztérium ikta-
tóhivatalában (Budapest, II., Lánchid-
u 1—3.) kell benyujtani, vagy oda 
postán megküldeni. A miniszter az 
1942—43. tanévtől kezdődően az ösz-
töndíjban részesített tanulók közül 
azokat, akik jeles tanulmányi ered-

— A főispán és a polgármester nyi 
latkozata a Magyar Távirati Iroda 
szegedi kirendeltségének. A Délma-
gyarország beszámolt róla, hogy Sze-
ged város határozatát V a r g a minisz-
ter, T u k a t s Sándor főispán és Pá l-
fy József polgármester vezetésével a 
hét elején küldöttség adta át Kállay 
Miklós miniszterelnöknek és Hó min 
Bálint kultuszminiszternek. A küldött-
ség fogadásáról a Magyar Távirati 
Iroda annakidején jelentést adott ki 
amelyből kitünőleg ugy a miniszterei 
nök. mint a kultuszminiszter az előter-
jesztett kérésekre megnyugtató válas/t 
dott a küldöttségnek, kijelentve, hogy 

Szeged város érdekeinek szem előtt 
tartásával fogják a város kívánságait 
az illetékes fórumók elintézni. A kül-
döttség keddi fogadásának körűimé-
eveiről és az elhangzott nyilatkoza-
tokról a Magyar Távirati Iroda sze-
gedi kirendeltsége szombaton este kő-
nyomatos jelentést juttatott el a la-
pokhoz. Ennek keretében Tukats Sán-
dor főispán és Pálfy polgármester ar-
ról nyilatkozik, hogy ugy a miniszter-
elnök. aki a szegedi és környéki vi-
szonyokat személyes tapasztalatból 
jól ismeri, mint Hóman Bálint kul-
tuszminiszter. sőt, amit az MTI csak 
most jelent, Remcnyi-Schneller Latos 
pénaügymintszter is a legnagyobb inrg-
értéssei hallgatta meg a küldöttség 
kívánságait. A szegedi egyetem to-
vábbfejlesztésének kérdését a minisz-
terelnök már előzőleg megtanácskozta 
a kultuszminiszterrel és a pénzügymi-
niszterrel. igy mindhárman egyönte-
tűen az előterjesztés meleg felkaroló 
sát helyeztek kilátásba. A MTT szegedi 
kirendeltsége a kőnyomatos jelentést 
a következőképpen fejezi he: >— A 
remény és biztatás sugárzott ki mind-
azokból a válaszokból — mondotta 
végezetül a főispán és a polgármester, 
amelyeket a küldöttség Budapesten ka-
pott. A kormány tagjai tudatában vad-
nak Szeged város történelmi jelentő-
ségű szerepének és hivatásának, ame-
lyet a nemzet jövőjében is fokozott 
mértékben kell betöltenie. S Szegednek 
ezt a szerepét és hivatását a kormány 
mindenkor támogatni fogja.' 

— A Lnránttfy Zsuz.sánaa Egyesü-
let műsoros szeretetvendégsége, ameiv 
évek hosszú során át az egész vátos 
társadalmának megbecsülő szeretetéi 
érdemelte ki, május 3-án, vasárnap 
délután fél 6 órai kezdettel lesz a Ti-
sza-szálló nagytermében. A szeretet-
vendégség műsorán ének-, szavalat-és 
zeneszámok mellett előadást tart dr 
Victor János budapesti lelkipásztor. 

fogását. ményt érnek el. külön jutalomban Iogr 
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