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

A Városi Múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély Józsel Tisza Lajos-körut 20, 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres a. 
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n. 489, Nagy Gy. örök. k. Hangay Le-
vente dr. Boldogasszony-sugárut 31. 
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_ Rósa Béla alezredest elhelyez-
ték. Nemes Rósa Béla alezredes, az 
V. honvédhadtest parancsnokának sze-
mélyi segédtisztje felsőbb rendeletre 
Újvidékre távozik, őszintén sajnáljuk 
társadalmunk 'eme közszeretetnek ör-
vendő tagját, aki hosszú éveken át biz-
tosította a katonai és polgári hatósá-
gok között a zavartalan együttműkö-
dést. Utódaként Horkay László száza-
dos került személvi segédtisztként Sze-
gedre. 

— A szállítási dij emelését kérik a 
szegedi fuvarozók. A szegedi fuvaro-
zók kedden délelőtt küldöttségileg fel-
keresték dr. Pálfy József polgármes-
tert és előadták, hogy az állattartás 
költségeinek megdrágulása következ-
tében a fuvarozásra megállapított ma-
ximális díjtételek mellett ráfizetésre 
dolgoznak. Ezért arra kérték a pol-
gármestert, vegye pártfogásába azt a 
kérelmüket, hogy a fuvarozási dijakat 
megfelelő mértékben emeljék. Pálfy 
polgármester megígérte a küldöttség-
nek, hogy alaposan áttanulmányozza a 
kérelmet, azt kiadja szakvéleménye-
zésre és ennek beérkezte után foglal 
majd állást a kérdés dolgában. 

— A hadimúzeum felhívása. A SZOT. 
jetorosz hadjáratból emlékek gyűjté-
sével kapcsolatban kiadott legutóbbi 
hadimuzeumi gyűjtési felhívással kap-
csolatban számos érdeklődés érkezett 
he k parancsnokághoz. Ezekre az in-
tézet a kövekező választ adja: A ha-
zai háborús vonatkozása ünnepélyek, 
gyűjtések, előadások meghívói, pla-
kátjai, hirdetményei szintén beletar-
toznak a hadimuzeum háborús gyűjte-
ményébe. Ezeknek beküldését az inté-
zet szintén kéri. A gyűjtésekből, ado-
mányokból a harctérre szánt cigaret-
tákat, dohánynemüeket kívánatos, hogy 
a gyűjtő város, egyesület az ajándékot 
bejelentse. Igy az ajándékozó levél 
másolatának beküldését kéri a hadi-
muzeum. A jelvények, háboms emlék-
tárgyakkal ugyanezen a módon kell el-
járni, mert csak igy örökíthetjük meg 
a magyar ntókor számára a magyar 
áldozatkészség eme megnyilvánulá-
sait A hadimuzeum készségesen nyújt 
felvilágosítást a hozzá beküldött ér-
deklődő levelekre, Budapest, I. Vár, 
Gróf Bethlen István, bástyasétány. 

— A Szegedi Katolikus Növédö 
Egyesület felkéri tagjait, hogy Űrnap-
ján a fogadalmi templomban reggel 8 
órakor a püspöki szentmisén és a 
körmeneten minél számosabban ve-
gyenek részt. Ezúton kéri fel az egye-
sület tagjait, hogy a junius 4-én ren-
dezendő Ellenforradalmi emlékünne-
pen minél számosabban jelenjenek meg 
lehetőleg magyar ruhában. Találkozás 
rsűtörtökőn délelőtt egynegyed 11 óra-
kor a Dngontcs-tóren a központi egye-
tem épülete előtt. 

Becsületsértési per 
a múzeumi rá dió közvetítés miatt 

Kinek a felügyeleti jogkörébe tartozik a szegedi muzeum 
igazgatója? 

(A Délmagyar ország munka tár 

sától) Érdekes becsületsértési per 

indult kedden délelőtt a járásbíró-

ságon dr. Ráday László jarásbiró 

előtt. A pert dr. Csalldny Dezső 

muzeumőr indította dr. Pálfy 

György kulturtanácsnok ellen, mert 

a tanácsnok a Somogyi-könyvtár 

egyik alkalmazottja előtt olyan ki-

jelentést tett, ami miatt dr. Csal-

lány sértve érezte magát. A per 

előzményei februárra nyúlnak visz-

sza, amikor a Magyar Rádió Sze-

geden helyszíni rádióközvetitésre 

szolgáló viaszlemez felvételeket ké-

szített. A programon szerepelt a 

városi müzenmban és Somogyi-

könyvtárban készitendő Hangfelvé-

tel is. Dr. Pál fy György tanáBsnok, 

mint a város kulturügyeinek inté-

zője, aki a felvételek ügyében in-

tézkedett. február elején telefonált 

a múzeumba, Hogy Csallány Dezső 

muzettmőr aznap délre állit sa 

össze a muzeumi közvetítés anya-

gát. Az utasítást dr. ViVsay Emii-

né könyvtári alkalmazott vette át 

és közölte a muzeitm igazgatóval. 

Dr. Csallány Dezső azt felelte, hogy 

ilyen rövid idő alatt nem lehet ösz-

szeállitani a közvetítés anyagát. Ezt 

ugyancsak Vicsayné közölte a kul-

türtanácsnokkal. A tanácsnok ek 

kor a feljelentés szerint azt mon-

dotta, hogy február 16-ig haladékot 

ad az anyag összeállítására, de ha 

az összeállítás ekkorra sem történik 

meg, „kitöri a muzeumőr nyakát." 

A kedden megtartott tárgyaláson 

tanúként hallgaták ki dr. Csallány 

Dezső müzeumőrt. Dr. Csallány val-

lomásában azt állította, hogy a knl-

turtanácsnoknak nem terjed ki a 

— Felhívás a Nemzetvédelmi Ke-
reszt-tulajdonosokhoz. Az összes Nem-
zetvédelmi keresztesek, valamint az 
avatandók junius 4-én fél 11 órakor 
gyülekeznek az Országzászlónál. Innen 
zárt sorokban történik a felvonulás 
az ellenforradalmi emlékünnepség 
színhelyére, öltözet ünnepi, a kereszt 
viselendő. Pontos megjelenést kér dr. 
Bokor Pál. 

— A nemzeti kérdés hazánkban ma 
egyike a legsúlyosabb kérdéseknek. 
Éppen ezért nagy fontossága van an-
nak, hogy közvéleményünk a nemzeti-
ségi kérdésben helyes tájékoztatást 
kapjon. Ezt a célt szolgálja az az 
előadás, amelyet a DMKE rendez f. 
hó 7-én délelőtt 11 órakor a városhá-
za közgyűlési termében. Az előadást 
a magyar nemzetiségi kérdés egyik 
legkiválóbb szakértője: dr. Flachbarth 
Ernő debreceni egyetemi tanár, a deb-
receni Egyetemi Kisebbségi Intézet 
igazgatója tartja. 

— Tüzvizsgálat. Tegnapi szá-
munkban közöltük a tűzoltóság jelen-
tése alapján, hogy a női felsőkereske-
delmi iskola irodájában egy divány 
kigyulladt. A tüzvizsgálat megállapí-
totta, hogy az iskolaépületben levő 
belvárosi leány elemi iskola irodájá-
ban volt a diványtüz amely ugy kelet-
kezhetett, hogy az altiszt otthagyhat-
ta égő cigarettáját. A különös tűzeset-
ről jelentést tettek dr. Pálfy József 
polgármesternek is. 

Hatásköre arra, Hogy neki "utasítá-

sokat adjon. Azt vitatta, hogy a 

városi muzeum esak az adminisztrá-

ció tekintetében tartozik a városi 

hatóság felügyelete alá, művészeti 

és szakkérdésekben, mint például a 

rádiófelvétel is volt. a muzeum ve-

zetője a kultuszminisztérium fel-

ügyelete jogkörébe tartozik és csak 

a külügyminisztériumtól fogadhat 

el utasításokat. Bejelentette tanú-

vallomásában dr. Csallány, hogy a 

kulturtanácsnok kijelentése miatt 

sértve érezte magát, ezért tette meg 

feljelentését. egyúttal fegyelmi 

vizsgálatot kért maga ellen, amely 

meg is történt. Vallomása további 

folyamán a felügyeleti jogkör iga-

zolására tartozó egyéb bizonyítékait 

jelentette be dr. Csallány Dezső, a 

bíróság azonban egyelőre csak a fe-

gyelmi iratok beszerzését rendelte 

el 

A járásbíróságnak ebben az ügy-

ben ugyanis elsősorban hatásköri 

kérdésben kell döntenie és csak az-

után kerülhet sor bizonyításra. Ha 

ugyanis megállapítást nyeli, 'hogy 

a muzeum ügyei feletti rendelke 

zés és a muzeumőrnek való utas: 

tásadás a városi kulturtanácsnok 

hatáskörébe tartozik, akkor a i&e 

lekmény felhatalmazására üldözenő 

rágalmazásnak minősül és a tör 

vényszék hatáskörébe tartozik, de 

ha az utasításadás tekintetében a 

minisztérium illetékes, akkor egy 

szerű becsületertósi ügyről van szó 

és a pert a -járásbíróságon- folytat 

ják. 

Dr. Ráday László járásbiró a tár-

gyalást a fegyelmi iratok beszerzé-

séig elnapolta. 

— Háromszáz kiló cukor a gyerme-
keknek. A belügyminisztérium a vá-
rosi tiszti főorvosi hivatal előterjesz-
tésére a szegedi és szegedkőrnyéki 
csecsemők, 3 éven aluli gyermekek és 
szoptatós anyák részére 300 kilogram 
cukrot utalt ki. Ez a kiutalás nem 
érinti a fenti fogyasztói kategóriák 
részére megállapított fejaeiagovai. 

— Védőnői áthelyezés. A belügy-
minisztérium dr. Fűnk Józsefné zöld-
keresztes védőnőt a csanádmcgyei kör-
zetből a szegedi zöldkeresztes egész-
ségvédelmi szolgálathoz áthelyezte. 

— öngyilkosság. Barta János ny. 

tiszthelyettes kedden délelőtt 11 óra 

tájban a Klebelsberg-telepen, Vaska-

pu-utca 2. szám alatti lakásán az ajtó-

kilincsre felakasztotta magát. Mire 

tettét észrevették, már halott volt, a 

mentőorvos hiába igyekezett életre té-

ríteni, Barta Jánosban már nem volt 

élet. Tettét valószínűleg betegsége 

miatt követte el. 

— Szeged sz. kir. város Árverési 
Csarnoka junius 1-től kezdve Károlyi 
Lajos elhunyt szegedi neves festőmű-
vész képeit fogja előnyös árak mel-
lett értékesíteni. A kiállítás megtekint-
hető hétköznap délután 4—7-ig, ün-
nepnap délelőtt 10—l-ig. A megvásá-
rolt festmények azonnal átvehetők. 
Köztisztviselők kisebb részletre is vá-
sárolhatnak. Igazgatóság. 
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— Iparosok részvétele az ellenfor-
radalmi emlékünnepen. A Szegedi Ipar-
testület elnöksége ezúton hivja fel tag-
jainak ügyeimét a junius 4-én a Klau-
zál-téren délelőtt 11 órakor tartandó 
ellenforradalmi emlékünnepélyre. Az 
iparosság zászló alatt vonul fel az ün-
nepségre, gyülekezés délelőtt fél 10 
órakor az ipartestület székházában. 
Azok az iparosok, akik az urnapi 
körmenetben is részt vesznek, a kör-
menetről csoportban vonulnak a Klau-
zál-térre az ipartestület részére fenn-
tartott helyre és ott csatlakoznak. Fel-
kérjük igen tisztelt tagjainkat, hogy 
a felvonuláson és az ünnepségen mi-
nél nagyobb számban vegyenek részt. 
Megjelenés lehetőleg magyar ruhá-
ban, vagy sötét szinü ünneplő ruhá-
ban. Az elnökség. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitanysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
junius 2-án reggei 7 órakor 640, hő-
mérséklete 18 fok Celzius, a levegő 
hőmérséklete 17 fok Celzius volt. 

— Halálos szerencsétlenség a nagy-

szeksósi tavon. T a n d a r i István 10 

éves nagyszék sósi fiu vasárnap fü-

rödni ment a Nagy szék sós-tóba. Ami-

kor késő este nem tért haza, szülei 

keresni kezdték. Tandari Istvánt hol-

tan találták meg a tóban. A fiatalem-

ber jó uszó volt, tehát valószínűleg 

tiem fulladás, hanem szivbénulás kö-

vetkeztében balt meg. A rendőrség 

kiadta a temetési engedélyt. 

— Felhívás a vásárlóközönséghez. 
Szegedi Kereskedők Egyesülete t. fel-
hívja a vásárlóközönség sz. figyel-
mét, hogy egyhangú határozata foly-
tán 4-én, Űrnapján a szegedi ellenfor-
radalom Emlékünnepére való t<. kín-
tettel üzleteinket egész nap zárva tart-
juk. 247 

— Rendőrt gázolt a motorkerékpár. 
Kedden délben fél 1 óra tájban Dóm-
ján József 40 éves rendőrfőtörzsőr-
mestert a dohánygyár előtt eii<- *e 
egy ismeretlen motorkerékpár. A jobb-
kezén megsérült főtörzsőrmestert 1 
mentők a helyőrségi kórházba vitték. 

— Jövendölés a Jelenések Könyve 
alapján cimmel tar előadást ma dél-
után 6 órai kezdettel a református 
templomban Szűcs Ernő nyugalmazott 
főreáliskola! tanár, református 'lel-
kész. Az előadásra az egyház vezető-
sége ezúton is hivja és várja a gyüle-
kezet tagjait. 

— Elfogták hét szegedi betörés tet-

tesét. Jó fogást csináltak kedden a 

szegedi rendőrség bűnügyi osztályá-

nak detektivjei. Napokig tartó nyomo-

zás után sikerült elfogni néhány leg-

utóbb történt szegedi betörés tettesét. 

A betörő Pozsár Béla nevü fiatalem-

ber személyében került kézre. Pozsár 

elmondotta, hogy a Bánságból szökött 

át április végén ntlevél nélkül és má-

jus eleje óta Szegeden és környékén 

betöréses lopásokból tartja fenn ma-

gát. Pozsár első kihallgatása alkal-

mával hét betörést ismert be. Emelő-

re még nem tudják, hol és kiknél töri 

be, mert Pozsár mint Szegeden tájé-

kozat! '.u idegen, maga sem tudta meg-

mondani, hol vannak azok a házak, 

amelyeket az éj leple alatt május fa 

lyamán meglátogatott és feltört. A 

betörések színhelyét és a károsultak 

személyét maj i a helyszíni szemlék 

során állapítják meg. Pozsár Bélái 

addig is, amig ez megtörténik, letar-

tóztatták. 

A magyar könyvnap minden könyve beszerezhető 
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