
H I R E K 

Szegedi utmutató 
A Somogyi-könyvtárban é» az 

egyetemi könyvtárban vasárnap és 
innepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A Városi Mazeutn egész évben 
nyitva. 

Dorogi Imre festőművész kiállitá-
sa a kupolacsarnokban junius 29-ig. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Apró 
Jenő Kossuth Lajos-sugáirut 59, Nvi-
lassy A. béri. Kiss Lajosné Római-
kőrut 22, Salgó Péter béri. Halász 
Klára Mátvás-tér 4, TemesvAry Jó-
zsef Klauzál-tér 9. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
C s á k ó é s k a l a p , Korzó Mozi: 
B o b h e r c e g , Széchenyi Mozi: 
E g y t á l l e n c s e . 

—oOo— 
— Szent-Györgyi Albert hazaérke-

zett Páduából, Szent-Györgyi Albert, 
a szegedi egyetem világhírű tudós 
professzora hazaérkezett Szegedre. 
Mint ismeretes, a Nobel-dijas tudós 
Patinában járt. ahol az előkelő olasz 
egyetem fennállásénak 700 éves évfor-
dulója alkalmából díszdoktorrá avat-
ták. Ez a kitüntetés egyetlen magyar 
tudóst ért csupán a 700 éves egyetemi 
jubileumon: Szent-Györgyi Albertet, a 
Horthy Miklós-egyetem kiváló profesz-
arorát. 

— A magyarországi német állam-
polgárok négy nemzeti ünnepe. A Ma-
gyar Értesítő jelenti, hogy a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium 107.109 
— 1942. szám alatt az egyházi föható 
ságokkai is közölte az alábbiakat: >A 
Jlagyarország és a Németbirodalom 
között fennálló viszonosság alapján a 
Magyarországon élő német birodalmi 
állampolgárok a német birodalmi nem-
zeti ünnepeken a német birodalmi lo-
bogót kitűzhetik, illetőleg nyilváno-
san használhatják. Ezek az ünnepek a 
következők: április 20-ika (Hitler 
Adolf német birodalmi vezér és kancel-
lár születésnapja •. május l-e (német 
nemzeti ünnepnap), az aratási hálaün-
nep (Szent Mihály napja után követ-
kező első vasárnap) és a német hő-
sök emlékünnepe ('Remintscere* va-
sárnapja. azaz ötödik vasárnap hús-
vét finnepe előtt). A Németbirodalon. 
területén élő magyar állampolgárok n 
magyar nemzeti finnepek alkalmával a 
nemzeti lobogót szintén kitűzhetik, Il-
letőleg nyilvánosan használhatják.* A 
református és evangélikus püspökök 
felhívják az egyházi középiskolák 
igazgatóit, hogy e rendelkezéseket a 
tanulók előtt ismertessék. 

— A gyiijtósfa szabadon árusítható. 
Felmerült a gyakorlatban az a kér-
dés, vajjou az úgynevezett gyujtósfát 
(alágyújtósra szolgáló karika fát) 
szabadon lehet-e forgalomba hozni, 
vagy ezt a fát kizárólag csak kije-
lölt tüzifakereskedők hozhatják-e for-
galomba? A mult évben a közellátás-
ügyi miniszter*ugy döntött, hogy >a 
gyujtósfa forgalomba hozatalára ki-
zárólag csak kijelölt tüzifakereskedők 
jogosultak*. A kamara közli az érde-
kelségével, hogy a közellátásügyi mi-
niszter a folyó évben ezt az állás-
pontját megváltoztatta és 602.296— 
1942. sz. alatt ugy döntött, hogy a 
gyujtósfa nem tartozik a tűzifákéres-
kedelem szabályozása tárgyában ki-
adott 83.000—1940. R. K. M. sz. ren-
delet hatálya alá, ami tehát annyit je-
lent, hogy a gyujtósfát nem kijelöl! 
tüzifakereskedők, illetve vegyeskeres-
kedők is forgalomba hozhatják (40.691 
—1942.1 

— A Baross Gábor gyakorlógim-
náziumba való beírások junius 26. és 
27-én délelőtt folynak le és pedig az 
I. osztályosok számára 8—fél 10 óra 
között, a többi osztályok számára 
déli 12 óráig. A szükséges tudnivalók 
ax intézet előcsarnokában kifüggesz-
tett hirdetményből tudhatók meg. 

Szavak . . . szavak • . . 
szavak • • , 

Szavak . . . bölcsőm felett 
Meleg májusi szélben akácfavirág 
Pergő, édes, illatos fehér szirmai. 

Szavak . . . gyermekvilágom 
Riasztó csodáinak varázsigéi, 
Melyekre tej, méz csorgott 
Izekre leső számba. 

Szavak . . . melyek mögül 
Apám kék szeme nyugtat. 
Szavak... ördöngös, billenő mérleg 
A lét és semmiség fölött. 

Szavak . . . eget ringató folyók 
Tükre, melyeknek mélye 
Népeket sodró, sötét erő. 

Szavak... Isten kapuját nyitogató 
Totvajkulcsok, ég felé röppenő 
Sebzett sasok és 
Vakondokok az éjji világban. 

Szavak . . . észvesztő boldogság ét 
banai 

A kedves a j k án . . . 
Zsongdó moraja az üj életnek 
A temető küszöbén, 

szavak... ragyogó csillagok az égen. 

Feneketlen láp az éjji sóletben. 

Szavak. . , szavak . . . az ostobák 
Világot bevonó mérges nyála. 
Indok férgek petéit rakók, 
t'édtelen testekre leső 
iriáskarú polipok, 
etéseket, tanyákat ragadó vad-

vizek, 

zcineniésztő lángszórók, 
' nyák szivén száguldó tankok, 
tyermeklelkeket rebbentö sz* 

rénák . . . 

(zavak. . . szavak. . . egy örült 
világnak 

vérbe, gennybe, förtelmes fondor-
latba 

'firösztött szörnyei, 
Tenger, föld és ég, 
Fmbersore. mult. jelen, jővő, 
' f i t . . . 
istenl.. Isten!„. könyörülj rajiunk! 
k-zavak . . . Szavak . . . Szavak. , . 

MADACSY LÁSZLÓ 

— A fűszer nagy- és kiskereskedők 
üzleköre. A közelmúltban az egyik ér-
dekképviselet annak kimondását kérte, 
hogy a füszernagykereskedöi ipariga-
zolvány alapján csak azok az áruk le-
gyenek árusíthatók, amelyek szoros 
értelemben vett főszerek (gyarmat-
áruk) s azok a fűszeráruk nem, ame-
lyeket a kiskereskedők még ezen kí-
vül árusítani szoktak A kereskede-
lem- és közlekedésügyi miniszter ez. 
a kérelmet véleményadás végeit meg-
kuldötte a szegedi kamarának is, 
amely a kérelem teljesítését ellenezte. 
Az üzletkörök ugyanis nem határolha-
tók el mereven egymástól s a szak-
mai üzletkör határainak megállapító 
sánál az üzleti gyakorlat az irányadó 
Az, hogy a szakmai köröket a fent-
kérelem értelmében ne határolják cl. 
éppen a kiskereskedők érdeke, mert 
mindazon árut, amit árusít, a nagyke-
reskedőnél srerzl be, tehát érdeke fű-
ződik hozzá, hogy a nagykereskedő 
azokat a cikkeket tartsa is raktáron 

— Jégbomba Vass-cukrásznál! 

— Kirabolták a bérkocsiállomás 
telefonautomatáját. V ö r ö s Ferenc 
bérkocsis jelentet'1 szombaton a rend-
őrségen, hogy a törvényszék épülete 
előtt levő bérkocsiállomás telefonjá-
nak automatáját ismeretlen tettes el-
lopta és a benne levő 20 filléreket el-
rabolta A rendőrség megindította o 
nyomozást 

Villámházasság. Az utóbbi idő-
ben Szegeden is egyre gyakoribb 
eset, hogy a hadbavonultak élni 
kivánnak azzal a kivételes kedvez-
ménnyel, amely kihirdetés nélkül és 
a dispenzáció megszerzése alóli 
mentességgel teszi lehetővé a kato-
nai parancsnokság hozzájárulásával 
a katonai szolgálatot teljesítők há-
zasságkötését. Minden héten akad 
néhány ilyen »villámházasság« a 
szegedi anyakönyvvezető előtt. A 
szombati tizenkét házasságkötés kö-
zött is volt egy ilyen; G á c s e r 
György h. anyakönyvvezető a ren-
deletben biztosított kedvezmény al-
kalmazásával eskette össze a harc-
térre induló B e n d e Béla címze-
tes őrvezetőt S z i l á g y i Erzsébet 
nevű menyasszonyával. Az újdon-
sült házasfelek egyike sincs több 
huszonkét évesnél, a férfi civilben 
divatárukereskedő, a leány pedig 
szabónő. Házasságkötésük valóban 
expresszházasság volt: tizenegy 
óra után lépett be a vőlegény és a 
menyasszony az anyakönywezető-
höz és mikor delet harangoztak, már 
mint férj és feleség, sugárzó arccal 
hagyták el az anyakönyvezetői hi-
vatalt. 

Bütegeh 
UWWWÍBI VtgyáZRfflk 

Boris bolgár király 
ós Mussolini távirata 

Budapest, j uuus 'A) H o r t h y Mik-
lós kormányzóhoz születésnapja al-
kalmából B o r i s bolgár király a ki-
vetkező táviratot intézte: 

• Főméltósgáod születésnapja alkal-
mából legőszintébb jókívánságaimat 
küldöm Főméltóságod egészségére és 
Magyarország boldogulására.* 

A Kormányzó ur őfőméltósága a 
bolgár királynak a következő távirat-
ban válaszolt: 

• Felséged szivélyes jókívánságaiért 
kérem, fogadja leghálásabb köszönete-
met.* 

Mussolini olasz kormányfő ugyan-
ebből az alkalomból a következő táv-
iratot intézte Magyarország kormány-
zójához: 

•Születésnapja alkalmából kérem, 
fogadja Főméltóságod őszinte és me-
leg jókívánságaim kifejezését.* 

Horthy Miklós kormányzó Mnsso-
lininek a következő táviratban vála-
szolt: 

•Mai születésnapom alkalmával 
hozzám intézett szivélyes jókívánsá-
gaiért fogadja Nagyméltóságod hálás 
köszönetemet.* (MTI) 

— o o o — 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A W -
I gedi rendőrség révkaplfányságn je-

lentése szerint a Tisza vizállás* 
junius 20-án reggel 7 órakor 3.00, 
hőmérséklete 23. a levegő hőmér-

i séklete tS tok Celzius volt. 

— ANYAKÖNYVI H I R E K Az el-
múlt héten született 17 leány és 19 fiu ; 

Házasságot kötöttek: MáriatöJgyessy' 
Gyula és Kucsora Rozália, Stuber Má 
té és Zsoldos Mária, Duda János és 
Beta Julianna, Vashegyi László é9 
Kistanács Terézia, Lévai Sándor és 
Tóth Eszter, Máhrer László és Abra-
uovics Gizella, Demus Vince és Gsala 
Rozália, Kökény Gergely és Sutus 
Margit, Szelymessy József és Csöke 
Jolán, Korom János és Kószó Rozá-
lia, Tánczos Péter és Fodor Anna, 
Dani József és Pálfy Anna, Korodi 
István és Marzsinyán Anna, Király Jó-
zsef és Szabó Anna, Kovács Ferer.cés 
Sprankó Erzsébet, Frastaczky János 
és Gasparik Mária, Szeles 6éra és 
Tánczos Ilona, Boros József és Misz 
lai Ida, dr. Zsák Antal és Tóth Lujza, 
Szabó László és Máté I ién, Bende Bé-
la és Szilágyi Erzsébet. Elhaltak: Papp 
János 67, özv. Hódi Illésné 81, Tóth 
Gábor 10, Zombori Szilveszter 39, Mé-1 
száros Sándor 44, Varga György 83, 
Sulik János 85, dr. Szigeti Andor 56* 
Nemcsák Árpád 88, özv Pásztori Mi-
hályné 85, Révész Anna 34, özv. Szé-
csy Ferenené 79, Gábics Istvánné 72, 
özv. Bózsó Miklósné 73. Csókási Já-
nos 46. özv. Kovács Mihályné 69, Her-
birger József 66 éves korában. 

M o t o r s z e r e l ő k e t és 
lakatosokat felveszek 
U R B A C H Budapest, 

Szent László-utca 11. 

— A disznóusztatóba fulladt egy 
kisleány. Jelentették « i ügyészségnek, 

hogy M u 1 a d i Rozál 19 hónapos kis-
leány belefulladt a tanyaudvaron levő 
disznófürösztő gödörbe. A kisleány 
fejjel esett bele a gödörbe és perceken 
belül megfulladt. Muladiék dolgozni 
mentek s addig kisleányukat Tanács 
nevü szomszédjukra bizták, aki vállal , 
ta is a magbizást, de nem teljesítette, 
mert ő meg 11 éves gyermekére bízta 
a kisleány felügyeletét Tanács ellen 
gondatlanságból okozott emberölés 
miatt indul eljárás. 

Brr • •• a neszeszerek, 

orondok 
u'azási cikkei* 

SzeKsmd̂ rönMö 
Kárász-utca 3. 

Nemzeti takarékossá > tág. Alapi vá isos. 

Fagylaltozzon ön is a kellemes 

u A s s-iaomaiiierraszoii 
Kossuth Laios-sugárut 6. sz. 

— Letartóztatás lopás gyanúja 
miatt.1 Szombaton az ügyészségre ki-
sérték és letartóztatták Csiszár Fenne 
cipészt és vadházastársát, Pintér Er 
zsébet bejárónőt. A letartóztatás Do-
mokos Ferenené feljelentésére történt 
Domokosné jelentette, hogy Pintér Er-
zsébet, aki anyósa Domokos Andrá«né 
Szatymazi utcai lakásán mint bejárónő 
szolgólt, ellopott 1300 pengőt. A pénz 
cgyrészét a detektívek meg is talá'tnk 
a Csiszáréknál tartott házkutatás so-
rán. Ugyancsak megtalá'u k a kulcso-
kat, amelyekkel Pintér Erzsébet be-
járt a lakásba. 

A Kuria jóváhagyta dr. Tabódy 
Zsolt büntetését. Emlékezetes az a ma-
gánokirathamisitási ügy, amely tavaly 
foglalkoztatta a szegedi bíróságokat, 
ki. A vádirat szerint Tabódy ugy sze-
volt szegedi ügyvéd volt. aki dr. Széli 
Gyula ügyvédi irodájában töltött ügy-
védjelöltsége idején a vád szerint ki-
állított egy nyugtát, amely szerint 
visszafizette azt a 110 pengőt, amit 
Holtzer Gyula kölcsönképpen adott ne-
ki. A vádirat szerint Tabódy ugy sze 
rezte meg Holtzer aláírását a nyugtá-
hoz, hogy egy Holtzer által aláirt 
ügyvédi meghatalmazás fölé gépeíte a 
nyugta szövegét. A szegedi törvény-
szék 3 hómp i fogházra itélte dr. Ta-
bódy Zsoltot, az Ítélőtábla ezt az Íté-
letet jóváhagyta. Legutóbb a Kuria 
foglalkozott az üggyel és jogerőre 
rmnlíe az aisóbiróságok Ítéletét 

d i á i k -

kezdődik ma délután fél 7-kor 
KURBOS ILLYNÉL Zászló u. t . 


