
S z e g e d i u t m u í a t ó 
A Somogyi-könyvtárban és az 

egyetemi Könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könvvtárs/ol-
gálat 

A Városi Múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Franki 
József Szent György-tér 6, Frankó 
Andor Dugonics-tér 1, Surjányi Jó-
zsef Kossuth Lajos-sugárut 31, Sel-
meczi Bcla S«mogyi-telep IX. u. 189. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi 
F e h é r h a j ó , Korzó Mozi: L e á-
n y o k e g y m á s k ö z t , Széchenyi 
Mozi: H a m i s p é n z . 
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— Uj egyetemi magántanárok. Bu-
dapestről jelenti: A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter dr. Zilahi-Sebess 
Géza tanársegédnek a Horthy Miklós-
tudományegyetem matematikai és ter-
mészettudományi karán »Az izeit lábú 
állatok morphológiája és rendszerta-
na* cimü tárgykörből egyetemi ma-
igántanárrá történt képesítését jóváha-
gyólag tudomásul vetté és nevezettet 
ebben a minőségében megerősitette. — 
A vallás és közoktatási miniszter dr. 
V i t á l i s Sándor fögeológusnak, a 
Horthy Miklós-tudományegyetem ma-
tematikai és természettudományi karán 
'Magyarország hidrogeológiája* cimü 
tárgykörből egyetemi magántanárrá 
történt képesítését jóváhagyólag tudo-
másul vette és ebben a minfíségéber! 
megerősitette. 

— Nagy vihar dul a, Márvány-ten-
geren. Istanbulból jelentik: A Már-
vány-tengeren két nap óta dühöngő vi-
har súlyos károkat okozott Ismirben, 
amely Törökország legfontosabb ten-
geri támaszpontja. A viz egész város-
negyedeket öntött cl. Négyszáz ház 
került viz alá. Ankara és Tstanbul kö-
zött megszakadt a távbeszélőösszeköt-
tetés. 

— Távesküvő Miskolcon. Miskolc-
föl jelentik: Csütörtökön tartották az 
első távesküvőt Miskolcon. Irgang 
Gyula 24 éves vasgyári asztalos, aki 
jelenleg az orosz harctéren van. kö-
tött házasságot Takács Gizella 22 éves 
miskolci leánnyal. A vőlegény tanuja 
Lichtenstein László főispán volt, akit 
az esküvőn Honti Béla városi főjegy-
ző képviselt. A menyasszony tanuja 
Fekete Bertalan polgármester volt. 

— Rendelet a szerfakészletekröl 

„ A tábori postacsomagok küldé-
se. A tábori postai csomagok ujabb 
szabályozása vált szükségessé a beál-
lott melegebb idő alatt. A szabályozás 
értelmében azok a honvédszemélyek, 
akik a hadműveleti területén teljesí-
tenek szolgálatot, lovábbra is havonta 
csak egy egykilós sulyu csomagot 
kaphatnak. A csomagokban nem küld-
hető szalonna, kolbászféle és egyéb 
husáru, gyufa1, vagy á személyes szük-
ségletet meghaladó és a hadműveleti 
területen nem szükséges egyéb cikk. 
A csomagban, élelmiszerekből legfel-
jebb 500 gram. dohánynemüből legfel-
jebb 100 gram vagv 150 cigaretta, vagy 
25 szivar. Szappant csak egy darabot 
lehet elhélyéznl a csomagban. A meg-
engedettnél nagvobb csomagokat >Ti-
los* jelzéssel látják el és a feladónak 
saját költségére visszaküldik, vagy a 
feladó beleegyezésével készpénzfizetés 
mellett a markotányos osztag veszi át. 
Gyufát, dohányt lehetőleg a Vöröske-
reszt utján küldjenek, mert ezekkel az 
adományokkal az összesség ellátási 
színvonalát emeljük. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A 
rendőrség szegedi révkapitánysága 
közli: A Tisza vízállása julius 2-án 
reggel 7 órakor 148, hőmérséklete 
21 fok. a levegő hőmérséklete 21 
fok Celzins volt. 

A gyors-, gép- és szépírás sza-
bályozása. Budapestről jelentik: A 
kultuszminiszter rendeletet adott ki a 
gyors-, gép- és szépirásvizsgáztató bi-
zottságok szervezeti és működési sza-
bályzatáról. 

— Hirtelen halál. A rendőrségen 
bejelentették, hogy Király Julianna 55 
éves nő, aki a Hóbiártbasa-utca 5: 
szám alatt lakik, lakásán összeesett 
és meghalt. A hirtelen halál okának 
tisztázására megindult a rendőri eljá-
rás, a törvényszék orvostani intézetbe 
szállítót! bolttestei rendörorvos fogja 
felboncolni, 

— Botegápolási tanfolyam. Julius 
1-én délután nyilt meg a Magyar Vö-
röskereszt Szeged városi fiókjának há-
zibetegápolási tanfolyama élénk ér-
deklődés melletti Felhívjuk az érdek 
lődők figyelmét, hogy a tanfolyamra 
jelentkezéseket még elfogadnak a Vö-
röskereszt-irodában Korona-útca 18. 
szám alatt az irodai órák alatt dél-
előtt 9—1 és délután 4—7 óra között. 

— Makói szélhámos a törvényszék 
előtt. N a g'y Jenő 42 éves makói al-
kalmi munkás ötreudbeli csalással, lo. 
pással és közveszélyes munkakerülés-
sel vádoltan állott csütörtökön a sze-
gedi törvényszéken Radnóti egyesbiró 
előtt. A vádat dr. Nagyághy Géza 
ügyészségi alelnök képviselte. A vád 
szerint Nagy Jenő ezév februárjában 
Makóról Pestszentimrére utazott só-

S P O R T 

Harminc év a magyar úszósport szolgálatában 
Fejér 3. István jubileuma 

Nevezetes jubileumhoz érkezett 

el Fehér J . István, a MUSz vidéki 

ügyvezető-elnöke és a déli kerület 

elnöke: most van 30 éve annak, 

hogy bekapcsolódott a sportba, 

az uszósportba, ahová nevét arany-

betűkkel irta be eredményes mun-

kássága révén- 30 év nagy idő a 

sportban, hiszen amikor megkezdte 

munkásságát még sok meg nem ér-

téssel, ellenállással találkozott a 

sportot szerető ember a konzerva-

tívokkal. Hogy Fehér J . István mi t 

végzett 30 éves működése alatt, azt 

nem kell senki előtt hangsúlyozni, 

aki ismeri a magyar sport történe-

tét. Sok nagy siker fűződik nevé-

hez és népszerűségét, értékességét 

m i sem bizonyítja jobban, min t az, 

hogy a MUSz legutóbbi országos 

közgyűlésen a vezetése alatt álló 

uszóvezetők döntő győzelmet arat-

tak és ezzel ú j és sokat igérő útra 

terelték a magyar úszósport ügyét. 

Hogy mennyire szereti az nszóspor-

tot és mennyire lelkiismeretesen 

vezeti az ügyeket, bizonyítja a sok 

Budapestről jelentik: A Budapesti á h o z . E r d é l y i Zoltánhoz, 'akitől 30 
•Közlöny penteki száma közli a kor-|^e n g ö k é s z p é n 2 , t é s ruhanemüeket csalt 

í a " ki. Májusban Makón Bóbis Andrásnétól 

munká já t itt is jól végezte, mi sem 

bizonyítja jobban, mint az, hogy 

kiváló gárdát nyert a hazatértek-

kel a magyar úszósport. 

Fehér J . Istvánt értékes jubileu-

ma alkalmával szeretettel köszönti 

mindenki, aki szereti a magyat 

sportot és becsüli az önzetlen sport-

embereket 

—oOo-

Olvenezer pengős költséggel 
kibővítik és átrendezik 
a Vasutas sporttelepet 

A Szegedi Vasutas Sport Egyesület 
agilis vezetősége áldozatkész kibőví-
tési, renoválási és átrendezési munká-
latokat vett tervbe a Kossuth Lajos-
sugáruti sporttelepen, illetőleg ezek-
nek a munkálatoknak elkezdésére már 
meg is történtek az intézkedések. A 
MAV igazgatósága 50 ezer pengőt bo-
csátott ennek a célnak rendelkezésére 
s ennek az összegnek felhasználásá-
val mindenekelőtt bekerítik a nemzet-
közi ut mentén levő külső pályát. A 
bekerítésen kivül fásitják a külső pá-
lyateriilet peremét s igy tehetővé vá-

szor hajnal ig tartó munká ja hiva-! lik majd,; hogy komoly sportesemények 

mány rendeletét a zár álá vett 
anyagok közül a fakereskedök birto-
kában levő szerfakészletek igénybevé-
tele tárgyában. A rendelkezés szerint 
a fakereskedö a birtokában levő zár 
alá vett szerfakészletét köteles az ere-
deti állapotban megőrizni. A készlet 
felhasználása, feldolgozása és forga-
lmobahozatala tekintetében az ipar-
ügyi miniszter engedélye alapján ren-
delkezhet. A rendelet szerint a fake-
reskedö kőzszükséglet biztosítása céi-

. jábol zár alá vett szerfakészletéböl a 
hatóságilag megszabott áron átengedni 
köteles azt á mennyiséget, amely a sa-
ját házi vagy gazdasági szükségleté-
nek- megállapított mértékét meghalad-

— Szerkesztőségi hir. Dr. Os-
/ á t h Tibor hírlapíró julius 1-én 
belépett a Délmagyarország szeikesz-
I őségébe. 

— Vichyböl kitiltották * zsidó új-
ságírókat. Viohvből ielentik: A VI-
ohyben élő francia és külföldi zsidó 
újságírókat felszólították, hogy szün-
tessék be tevékenységüket és hagyják 
el a városi. Ez az intézkedés több nme-
likai újságírót árint. 

— Megjelent a telefonkönyv pólfii-
Budapesttől jelentik: Az 1942 

c rP vidéki betűrendes távbeszélő név 
sorban történt változásokat tarialma 

v *ó pótfüzet megielent 

50 pengőt, Szabó Józseftől 70 pengő 
értékben ruhadarabokat: és befőttet, 
Tóth Jenőtől pedig 18 pengő készpénzt 
csalt ki különféle fondorlatos ürügyek-
kel. A csütörtöki tárgyaláson a sze-
mélyi adatok felvételénél kiderült, 
hogy Nagy Jenő hasonló bűncselek-
ményekért már Ötször volt büntetve. 
A terhére rótt bűncselekmények egy-
részét beismerte, másrészét azonban 
nem volt hajlandó vállalni, ezért a bí-
ró elrendelte a bizonyítás kiegészí-
tését és a legközelebbi tárgyalásra 
megidézi az összes károsultakat is. 

A Jelenkor legújabb számának 
vezércikkét Horváth Sándor O. P. 
egyetemi tanár irta Ellensége-e a kul-
tura a természetnek? cinjmel. Katona 
Jenő Vácról, Szávai Nándor Stend-
halról, Márai Sándor: A Füves könyv-
ből címmel ir cikket. Kiemeljük még 
Almásy József: 1848 és az utókor, Ko-
csis Béla: Vértesi Frigyesről, Szabó 
Zoltán: Könyv mellett, cimü cikkeit, 
Francois Mauriac levelezőlapját Bour. 
daloue-ről, Babits Mihály versét, Ké-
pes Géza Vieri Nannetti versfordítá-
sát, Demény Magda zenekritikája, 
Könyvek és Zörd idők rovata egészíti 
ki a gazdag, szám tartalmát A Jelen-
kor előfizetésiJira. egy évré 4, félévre 
2 pengő. Egyes szám ára Budapesten 
és vidéken 20 fillér. 

tálában. Ezen a héten is három éj 

szakát dolgozott á t . . . 

Hivata l i dolgozószobájában ke-

restük fel a népszerű és köztiszte-

letben álló elnököt. A falakon kö-

röskörül a tisztelet, a megbecsülés 

jelképei, oklevelek, trófeák dísze-

legnek. 

— Én is, mint a legtöbb sport-

ember — mondotta Fehér J . Ist-

ván — a futball játékkal kezdtem 

sporttevékenységemet Orosházán 

mint az OTK tagja. Ma jd ellenőre, 

t i tkára lettem az egyesületnek és 

mint ilyen kapcsolódtam bele az 

tíszósportba. 1920-ban én hoztam 

életre a Kőrös-kerületet, amely eb-

ben a minőségben az első vidéki 

alsfcövetség volt. Előadója lettem a 

kerületnek, ma jd 1930-ban a Dél-

kelet-kertilet (a mai déli alszövet 

ség) elnökévé választottak. Ezután 

kerültem be a MUSz-ba, min t vldé 

ki tanácstag, később alelnök, ma jd 

országos vidéki ügyvezető-elnök 

Ezt a tisztségemet a mai napig vi-

selem. 

— Mi a legérdekesebb élménye? 

— Sok érdekes élmény közül, arra 

emlékszem a legszívesebben, ami-

kor vitéz Béldy Alajos, az országos 

if júsági sport vezetője 1934-ben iga-

zat adott nekem abban, hogy az 

előző évben megszüntetni tervezett 

országos uszókongresszus mellőzé-

se az úszósport rovására megy. És 

újból visszaállították az országos 

vidéki uszókongrészusokat, amelyek 

nagy lökést, adtak S magyar úszó-

sport fejlődésének 

— Minden vágyam az — fejezte 

be nyilatkozatát Fehér J . István —, 

hogy; Szegednek fedettuszodája le-

gyen. Ez t el lehet várni az ország 

második városától, különösen ak-

kor, amikor Orosházán, ózdon és 

Debrecenben van már és most épül 

Győröt t 

Mindig és mindenkor a magyar 

sport Í® magyar úszósport érdekei 

lébegnék Fehér J István szemel 

előtt .'és az ő nevéhez fűződik leg-

újabbúö a hazátéri országrészek 

beszervezésé a MTTSz-ba. Hogy 

céljaira egyszerre két pályát vehetnek 
igénybe a sportolók. A belső pálya 
mostani 60 méter hosszúságú állóhe-
lyét két tagozattal 90 méteresre széle-
sítik ki s az egészet vasbeton lépes ő-
zettel látják el. úgyhogy az állóhelyi 
közönség is leülhet majd a jövőben. 
Ezeken a munkálatokon kiéül az épü-
leteket átfestik és olajozzák, a tribün 
alatti helyiségeket átrendezik és rend-
behozzák, a védöoldalakat kijavítják 
s nagyobb arányú tatarozást baPamWt 
végre a céllövő pályán is. Szeget! 
sporttársadalma nagy Őrömmel fogad-
ta a sisép és modern spo:tteiep kibő-
vítéséről szóló híreket. 

—oOo— 

Csak „bumlizás" volt 
csütörtökön délután 

a Vasutas-stadionban 
A Nagyváradra készülődő Saugad-

SzVSE vegyescsapat csütörtökön dél-
után edzőmérközést játszott a Vasutas-
stadionban. A vezetőségek gondosan 
készítik elő az érdekesnek ígérkező 
kirándulást és már el is döntötték ét 
utimüsort. Eszerint a csapat vasárnap 
reggel utazik Nagyváradra Bánáti 
Béla intéző, Hesser Tibor és Berkes-
sy Elemér edző vezetésével. A Szeged 
a négy SzVSE-játékos szerepeltetésé-
re engedélyt kért az MLSz-töl. Nem le-
het kétséges hogy a szövetség megad-
ja a kívánt játékengedélyt. 

Nagy edzőmeccset várt mindenki 
csütörtök délután, ehelyett olyan 
idényvégi >bumlizás« volt; még a 
Nagyváradra összeállított csapat ««m 
játszott egvütt. edzésnek azonban fel-
tétlenül jé volt a játék. A játékban 
Berkessy Elemér, a SzVSE edzője is 
résztvett. 

—oOo— 

Óvás itt, óvás ott, óvás 
mindenütt . . . 

SzAK lesz a déli ifjúsági bajnok, jóllehet 
egyetlen mérkőzést 8:m nyer; meg . , . 

Jelentette a Délmagyarország, a 
SzAK és a SzFIE megóvta az TJAG el-
len elvesztett délkerületi ifjúsági baj-
noki döntő mérkőzéseit azon a cí-
men, hogy az újvidéki csapatban öl 
túlkoros futballista szerepelt és ját-
szott Pálfy is, jóllehet, neki min* 
standard elsöcsapatbelioek uem volt 
joga ehhez. 

Az óvásokat most tárgyába *« 


