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A Somogyi-könyvtárban é* aa
egyetemi könyvtárban vasárnap és
Itnnepnap kivételével könyvtárszolgálat.
A Városi Múzeum egées évben
nyitva
Szolgálatos
gyógyszertárak: Borbély József Tisza Lajos-körut 20,
Moldván Lajos Újszeged, Vedres-utea 1, Sclmeczi Béla Somogyi-telep
489,Nagy Gy. örök. k. Hangay Levente dr. Boldogasszony-sngárut 31, Za
kar S. örök. k. Máiké Mihály Valéria
tér 1. sz.
Mozik műsora: Belvárosi Mozi
C s a k a n g y a l o k n a k v a n szÁrn y nk. Korzó Mozi: S z ü n e t , Széchenyi Mozi: M á r i a k é t é j s z a kája.
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Párnatollat,
társasjátékokat,
könyveket, cigarettát, rádiófejhallgatókat kér a Vöröskereszt a sebesült
honvédek számára. Julius 20-án megkezdődik a Vöröskereszt varrodájában, Korona-ntca 18. szám alatt a
honvédek számára a kórházi fen érnemüvarrás. Kérik a szegedi hölgyeket,
hogy vegyenek részt ebiben a hazafias munkában naponkint egy pár
órát. Munkaidő délelőtt 9—12, délután
3—6 óra között. Kérik, hogy a varráshoz az otthon nélkülözhető varrógépeket szíveskedjenek használatra átengedni. A felajánlott adományokat a
Magyar Vöröskereszt szegedi fiókja
irodájában, Korona-utca 18. sz. alatt
elfogadják és rendeltetési helyükre
juttatják. Kéri ezenkívül, hogy ajánljanak fel párnatollat, társasjátékot,
könyveket, cigarettát, rádiófejhallgatót a honvédeknek. — Az utóbbi napokban a következő ujabb adományok
érkeztek a Vöröskereszt részére: Csorva-Atokházi Gazdakör 7.40, Helyőrségi Tiszthelyettesek Sport Egyesülete
92.18, Szent Teréz harmadrendje 500
érem, idegklinika 3 csomag gyufa és
30 doboz Király cigaretta, Nagy Sándor 3 nagy csomag 'Délibáb*, Bruckner Elemér 1 csomag könyv, Bolovácz-Asztaltársaság 4 doboz Levente cigaretta, özv. Biebel Jánosné
nagy párnát adományozott.
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rádióelőadása
Ritka érdekességgel szolgált amagyar rádió a szegediek számára szombaton este. Budapest II. hullámhoszszán 7 óra 25 perces kezdettel Tem e s v á r y József festőművésznek, a
Délmagyarország munkatársának Szeged képzőművészetéről szóló előadását olvasták fel. Az előadás elején érdekes történelmi visszapillantást vetett a város ősi múltjára és a képzőművészet első nyomaira, legrégibb
emlékeire, majd a középkoron és az
újkoron át egészen napjainkig vezet
te a fejlődés vonalát. Megemlékezett a
19. századi kezdeményezésekről, majd
ismertette az 1879. évi árviz pusztításait nyomon követő újjáépítésnek a
város művészeti életér is gyakorolt
óriási lenditő erejét. A legújabb kor
festőinek, köztük különösen Nyilassy
Sándornak és Heller Ödönnek a művészetét méltatta és találó megállapításokkal jellemezte a két, országos
viszonylatban is kimagasló művészegyéniséget, kijelölve helyüket a magyar piktúra történetében.
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— ANYAKÖNYVI HIREK. Az elmúlt héten született 24 fiu és 25 leány,
Házasságot kötöttek: Kurai Sándor és
Bácskai Éva, Borbély László és Pálffy Gizella, Szabó Imre és Simon Piroska, Hajdú Mihály és Csikós Ilona,
Juhász Kálmán és Balogh Ibolya, Zsufa Miklós és Márky Julianna, Csóti
Gyapjas Illés és Galli Mária, Németh István és Bacsa Mária. — Elhaltak: Kádár Jánosné 42, Varga József 4, Komlósi János 9, Zsibrik Jánosné 41, Kovács József 34, özv. Dietrich Fülpönó 75, Hauptvogel Károly
83, Fodor Endre 30, özv. Kiss Lajosné 82, özv. Balogh Mihályné 68, Bencsics János 82, Borbás László 67, Makai Árpád 17, Kovács István 57,
Mannheim Miksáné 69, özv. Policzer
Mórné 75, Sebők Béla 2, Lővinger
Adolf 66, özv. Rózsa-Rukki Antalné
67, özv. Babarczi Sándorné 70, Klota

Erről a témakörről már számos
cikke jelent meg Temesváry Józsefnek lapunk hasábjain és ezek mindegyike méltán keltett olvasóink körében általános érdeklődést. Most Tea rádió nyilvánosságán keJ é g s z e k r é n y ü k mesváry
resztül az ország közönsége előtt is-1 Apollónia 86, Fischer Erzsébet 20,
mertette meg
városunk képzőmüvé- özv. Lakó Józsefné 83 éves korában,
Fekete Nándor
szeti értékeit és azzal, hogy ezekre a
Kossuth Lajos-sugárut 18. szám
közfigyelmet ráirányozta, igen értéTelefon 20—72.
kes szolgálatot tett Szeged kulturális
életének.
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— A TISZA VÍZÁLLASA. A
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— Esküvő. Nagybaczoni Keresztes
rendőrség szegedi révkapitánysága
Klauzál-tér
(Kereskedelmi Bqpk-épület).
közli: a Tisza vízállása julius Gizella (Bánffyhunyad) és Ábrahám
László
(Szeged)
ma
déli
12
órakor
18-án reggel 7 órakor 58, hőmérsék— Köszönetnyilvánítás. A Szegedi
lete 22 fok Celzius, a levegő hő- tartják esküvőjüket az alsóvárosi Má— Nyolcvanezer zsidót kitelepítetyás-templomban.
330 Postaaltisztek f. hó 4-én sebesült hon,
mérséklete
19
fok
Celzius
volt.
nek Párisból. Stockholmból jelentik:
— Ujabb feljelentés Aszódi László védeink javára megtartott majgyar— Az ügynökök arcképes igazolóA »Stockholms Tidningen* jelenti Párisból, hogy előkészületek folynak ke- könyvvel ellátása és a kedvezményes ellen. Ferenczi Lajosné, született Vet- nóta est adományozóinak ezúton mond
312
reken 80.000 párisi zsidó keletre való vasúti bérletjegy. A 3980—1942. M. E. ró Mária Attila-utca 21. szám alatti hálás köszönetet. Rendezőség.
kitelepítésére. A zsidókat liöeiglene- számú rendelet (Bp. Közi. 150—1942. lakos feljelentést tett a rendőrsé— A felsővárosi Zöldkereszt a
sen két koncentrációs táborban he- sz.) a biztosítási szakma kivételével gen Aszódi László ellen 910 pengő bavonultak hozzátartozóiért. A felí-ölyezték el, ahonnan keletre szállítják az összes szakmákra nézve, a 4170— elsikkasztása miatt. Ferencziné pa- városi Zöldkereszt-intézet az agilis
el őket. Csupán 67 évesnél idősebb- 1942. M. E. számú rendelet (Bp. Közi. naszában előadta, hogy az összeget dr. Kovács Júlia egyetemi tanársegéd
férfiak és 45 évesnél idősebb asszo- 154—1942.) pedig részben a biztosítá- azzal a céllal adta át az ügyvédje- és dr. Bertényi Albeit egyetemi tanársi szakmában működő ügynökökre
nyok maradhatnak Párisban.
segéd vezető orvosok, valamint Ötott
nézve irja elő azt a kötelezettséget, löltnek, hogy helyezze azt egy pe— Megvonják a jogosítványt a szín- hogy az ügynökök csakis arcképes res ügyből kifolyólag birói letétbe. Béláné, Láng Gyuláné, dr. Fenyerea
leges iparfizőktől. Budapestről jelen- igazolókönyv birtokában végezhetik Most derült csak ki, hogy Aszódi Jen öné egészségügyi védőnők rendetik: Varga József kereskedelmi és tevékenységüket, amely igazolókönyv nem teljesítette ügyfele utasítását, zésével műsoros estet rendezett a hadiparügyi miniszter a minisztertanács kiállítását az illetékes elsőfokú ipar- hanem a pénzt saját céljaira for- bavonultak hozzátartozóinak felsegélyezésére a postaaltisztek egyesük tó,
előtt ismertette azt a rendeletterveze- hatóságtól
(polgármesteri, főszolgatet, amely színleges iparvállalás ese- bírói hivataltól) kell kérni. A kamara dította. Az njabb feljelentést is át- nek Vásárhelyi-sugáruti székházában.
tén kimondja az iparigazolvány el- megjegyzi, hogy magábavéve az ipar- tették az ügyészségre, ahol az Aszó- Nagy sikert aratott énekszámaival
Szűcs Gizella, zongoraszámával kivesztését. Egy másik rendelettervezet hatóság által kiadott arcképes igazo- di bünper többi irataihoz "Csatolták.
— Legújabb kormánybiztossági ál- tűnt Molnár Atina. Lung Magda éa
az országos iparügyi munkafelügyelő- lókönyv csak az ügynökök tevékeny- lefoglalás
az ügynökök értelmiségi Vagner Ilona bájos táncszámait
*
ségről szól. A minisztertanács mind- ségét igazolja, de az ilyen igazolóközönség hálásan megtapsolta. Szigeti
bejeleutése
ügyében.
A
szegedi
kereskettőt elfogadta' Lossonczy István könyv nem jogosít kedvezményes vasErika zongoraszámával aratott szép
közellátásügyi miniszternek a mező- úti bérletjegy váltására, sőt még arra kedelmi és iparkamara közlése szerint sikert. Utána a Szent György-téri eleaz
ügynöki
céget
foglalkoztató
vállagazdasági nyerstermények uj ármegál- sem. hogy az ilyen iparhatóság által
mi iskola növendékeinek
tánczáma
lapítására vonatkozó tervezete fölött kiállított arcképes igazolók'önyv alap- lat a '7720-1939. M. E. sz. r. 44. § következett. Ki kell emelnünk Köncs
utolsó
bekezdésével
kapcsolatban
az
a keddi minisztertanács fog dönteni. ján a kamara minden esetben minden
ügynöki céig által adott nyilatkozaton j Erzsébet tanítónőt, aki a táncszámoSörnagykereskedők jégárusitási további nélkül állítsa ki a kedvezmé- tufmenően nem köteles a végrehajtó- kat gondos hozzáértéssel és kőrüitejogosultsága. A szegedi kereskedelmi nves vasuti bérletjegy' váltásához si rendelet vonatkozó §-ában megkí- kintéssel betanította. A zongorakiséés iparkamarához a kereskedelem- és szükséges kamarai igazolványt. A vánt feltételek (legalább 3 cég kép- retet Miksa Jenőné tanitónö látta el
közlekedésügyi miniszter 136.905—11. kedvezményes vasúti bérletjegy váltá- viselése és saját értelmiségi alkal- sikerrel. A nivós műsort teljessé tette
1911. K. K. M. szám alatt a következő sához szükséges kamarai igazolvány mazott megléte) tényelges fennforgá- Bittó János magyar nótaénekes szeleiratot intézte: 'Értesítem a kama- kiadása iránti kérelmeknél az ipar- sát külön saját ellenőrzése utján is replése. Nagy elismerés illeti a házirát, hogy -a sörnagykereskedők erre hatósági arcképes igazolókönyv meg- megvizsgálni. A kamara az érdekel- asszonyok szerepét betöltő hölgyeket
jogosító iparjogosítványuk
alapján léte esetében is a kamara, ugv, min! tek figyelmét a kormánybiztos közlé- is. Háziasszonyok voltak: dr. Radvájégeladással ' nem
foglalkozhatnak. eddig, a jövő-ben is a MAV igazga- se alapján felkivja arra, hogy a kor- nyi Sándorné, Köncs Erzsébet, Tary
Megjegyzem, hogv a 'jégkereskedés tóság által előirt utasítások szerint mánybiztos által foganatosított hely- Jánosné, Nyilasi Ferener.é, Gyuris
üzletkörét kimeríti a sörkereskedők- jár el. Ennek megfelelően tehát iparszíni vizsgálatok
során igen sok György né, dr. Domonkos Sándorné, dr.nek az a tevékenysége is, amikor a hatósági arcképes igazolókönyv felesetben állapiitottak meg a vállala- Ágoston Fábiánné, Kertész Zoltánná,
som-evőiknek a megrendelt sörrel mutatása esetén is csak a következő
a fáradságot nem ismerő dr. Radváegyütt jeget is szállítanak, de ezért esetekben állit ki a kamara kedvez- toknál olyan eljárást, amikor is a nyi Sándor árvaszéki ülnököt és Nyivállalat
keresztény
alkalmazottjával
külön dijat nem számítanak, hanem ménves vasúti bérletjegyhez szükséiparjogosit- lasi Ferenc adóhivatali tisztviselő,
azt a sör szállításával együtt a sör ges kamarai igazolványt: f. ha a ké- kiváltatja az ügynöki
vényt
és
továbbra
is
fenntartja
az el- í a k i k 8 műsor összeállításán fáradozárába adják*.
relmező szabályszerű ügynöki ipar- bocsátott zsidó ügynökével az üzleti} !f>k sikerrel,
igazolvánnyal rendelkezik, 2t ha a kapcsolatot akként, hogy az uj ke- t m m m k n e b h
kérelmező önálló iparos vagv keres- resztény ügynöki cég tulajdonosa j
kedő és ki hitelt érdemlő bizonyí- amellett, hogy továbbra is a vállalat j
Mélységes fájdalommal tutást nyer, hogy ő saját maga kény- alkalmazottja marad,
datjuk. hogv a legodaadóbb
vállalkozásátelen utazni, mert ügynököt-, utazót ban az elbocsátott zsidó ügynököt elauva és rokon
tartani nem képes, 3. ha a kérelmező ső alkalmazottként foglalkoztatja, ami
özv. L a k ó J ó z s e f n é
raktáramat megnagyobbítottam
bejegyzett cég és hitelt érdemlő mó- által tulajdonképpen lényegi változás
s/.ftt. Széli Anna 84 éves kodon bizonyítást nyer. hosy üzleti for- nem történt és a vállalat a zsidó
rában visszaadta nemes kiK A K U S Z I
galma megkivánja alkalmazott fl«y- Ügynökével továbbra is üzleti összekét Teremtőjének. Temetése
>öfc. illetve utazó tartását (félreérté- köttetésben marad. Ilyen visszaélés K o s s u t h I . s - u * . 5 .
sz.
• asárnap délután 4. órakor a
elkerülése végett megemlitiük. hogy !megállapítása esetén, mint a múltban,
alatt,
udvarban,
ahol
sajátkészítésű,
'-'vevi temető halottasházából
a feltételt akkor is vizsgáljuk ha a ugy a jövőben is, a törvényt kijátszó
A GYÁSZOLD CSALÁD
kérelmező saját maga ügynöki iga vállalat ellen a kománvbiztos a meg- legmagasabb igényeket is ki*:
bútorok nagy választékban. Icgok
aolvánnyal rendelkezik).
feleld megtorló eljárást mecinditja.' áron szerezhetők be.
Részletre

— Megszűnik a menekültügyi kormánybiztosság. A minisztertanács elhatározta, hogy az országos menekültügyi kormánybiztosságot megszünteti és azt beleolvasztja a belügymi
nisztérium illetékes
ügyosztályába
Vitéz dr. Bonczos Miklós kormánybiztost és Angyal helyettes kormánybiztost a minisztertanács felmentette
működésük alöl és eddigi sikeres tevékenykedésükért elismerését fejezte
ki. Á telepítési
kormánybiztosság,
amely a külföldi magyarok liazatelepitésének ügyeit intézi, vitéz Bonczos Miklós igazságügyi államtitkár
vezetésével továbbra is fennmarad,
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