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rumaiban nem leltem fel. 'A nyoS z e r d a , 1942 a u g u s z t u s 5, mok, az emlékezések, a m i k bennem
maradtak,
kitörölhétetlenek
és
emlékek. Mérföldkövei az én mű- Örökkévalók. És csak mély fájdavoltvészetemnek is. Én, aki sok orszá- lommal sajnálhatom, hogy:
got bfejártam, nagy és híres kul- nincs. Ha ennek a háború az oka,
lurcentrumok produkcióit
láttam, megértéssel hajtom le fejemet. De
hallottam, nyugodtan és meggyőző- ha bármilyen más oka van, ugy
déssel állithatom: nem láttam, hal- művészi lelkemnek minden porcilottam. élveztem oly gyönyörűt se- kájával tiltakozom ellene, hogy tohol, tnint éppen Szegeden az Aidá- vábbra is igy maradjon.
ban és a Tnrandotban.
Teljesen
Fogadja igen tisztelt Szerkeszobjektív vagyok. Azt a művészi ní- tő Ur soraim szíves közléséért már
vót. amit ezekben az előadásokban előre is hálás köszönetemet, igaz
láthattam, még a
legelkényezfet- tisztelője:
tebb közönség nyugati kulturcentNémeth Mária
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A délvidékiek impozáns
felvonulása az alsóvárosi bucsun
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Tizezerfőnyi tömeq áhítatos részvételével megkezdődtek
H a v a s Boldogasszony bucsuünnepségei
(A Délmagyarország
munkatársától) Sokezres tömeg áhítatos részvételével kezdődött meg kedden délután az alsóvárosi havibúcsú. Már
kora délelőtt egymás ntán érkeztek
meg az alsóvárosi Mátyás-térre a
délvidéki és környékbeli zarándokcsoportok, amelyek vezetői nyomban jelentkeztek a plébánián. A zarándokcsoportok elhelyezéséről, szállásáról a ferences atyák gondoskodtak és P. Gábris Grácián irányítása mellett valamennyien megtalálták azt a vendégszerető házat, ahol
ötvenes, sőt százas csoportokban is
szállást kaptak.
A dévidéki városok és községek
katolikussága ezidén jöhetett elsőízben szabadon, minden akaály nélkül az alsóvárosi Havas-Boldogaszszony búcsúra s valóban, a délvidékiek demonstratív módon nyilatkoztak meg kereszténységük
mellett.
Szabadkáról több, mint 800 főnyi
Varándokcsoport érkezett az alsóvárosi búcsúra, Zentárói nem kevesebb, mint 400-a.n jöttek el. Horgos
közöl 500 főnyi zarándokcsapattal
képviseltette
magát, Martonosról
250, Paliésról 200, Magyarkanizsáról 300, Szabadka-szállásról 150, Ludaspusztáról 200, Péterrévéről 270
főnyi katoliknsság vett részt az alsóvárosi búcsún, kedden délután. A
többi községek zarándokcsoportjainak érkezését szerda reggelre és
délelőttre várják.
A környékbeli tanyaközpontokról
Ós falvakból is nagyszámú csoportok érkeztek meg m á r kedden délelőtt és délntán. A templomban
egész nap folyt a zarándokcsoportok fogadása. Apátfalva, Csanád,
Kiszombor, Makó, Kiskunfélegyháza, Szentkút, Felsőtanya, Alsóközpont, Kistelek, Sándorfalva,
Földeák, Kübekháza és más helyiségekbő!.százas csoportokban érkeztek a
hívek, aki este 7 óráig teljesen megtöltötték a templomot és a templom
előtti térséget Délután 2 órától éjfélig gyóntattak a templomban, sőt
a kolostor folyosóin és Udvarán is.
A ferences atjfák többezeri embernek
szolgáltatták a gyónás szentségét
. ezen a napon.
Este 7 órakor szentbeszéd volt a
templomban s azok számára, akik a
' templomba nem fértek be, a templom előtti térségen, a Szentháromság-szobor előtt tartottak prédikációt. A templomban P. Kiss Szaléz
debreceni ferences házfőnök mondott szentbeszédet, kint pedig P. Réz
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Marián salgótarjáni plébános prédikált. Nyolc óra ntán néhány perccel megkondultak az összes haran
gok s mialatt a templomban folyt
még a Szent Antal-ájtatosság, litánia. a körmenet mái; felsorakozott
és legalább 10.000 főnyi hivősereg sereglett az árványalánybajjal, búzakoszorúval díszített, egyházi zászlók alá. A gyertyás körmenet negyed 9-kor indnlt meg, hogy harangszó mellett, szenténekeket énekelve körüljárja a Máytás-teret. A
háborús időknek megfelelően nem
volt olyan sok gyertya, m i n t más
esztendőkben, de a körmenet azért
impozáns és lélekemelő megnyilatkozása volt Szeged és a Délvidék
katoliknsságának. A körmenetet fényes asszisztenciával P. ördög
Alfonz péesi fernces házfőnök vezette.
Igen sok díszmagyarrnhás hölgy és
magyar ruhába öltözött leánj^ is
részt vett a körmenetben.
Szerdán hajnali fél 3 órától gyóntatnak az alsóvárosi templomban
és minden félórában szentmisén mutatnak be. Délelőtt 9 órakor szentséges körmenet lesz, amelyet P.
Schneider Vencel alsóvárosi plébános vezet. A nagymisét P. Luptovics
Kolozs szegedi ferences házfőnök
mondja. Ünnepi beszéd lesz a nagymise alatt a templomban és a Szentháromság-szobornál. A templomban
P. ördög Alfonz, a téren pedig P.
Jeney Jenő csongrádi
házfőnök
mondja a szentbeszédet.
Délelőtt 11 órakor lesz a délvidéki
és szeged-környéki Harmadik Rendiek ünnepélyes
nagygyűlése
»
templom előtti téren. A déli és délutáni órákban a zarándokösoportokat
búcsúztatják és útrabocsátják. Délután 3 órakor ünnepélyes vecsernye
lesz, este 7 érakor pedig szentbeszéd
és litánia zárja be az alsóvárosi búesú-ünnepséeeket-
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U-itott J u h á s z-íéle gumipótló
teljesen pótólja a külső, belső
gumikat.
Teher hordáshoz triciklihez speciáí
abroncs készült.
Nézze meg és próbálja ki.
<apható:
i

Kelemen marionnai
írógép, kerékpár, gramofon,
csillár nagy raktára.

ijavitömoneíy!

nmemen u. i s .

megjavítása

Nagy figyelemmel fogadta az ország lakossága L o s s o n c z y István
közellátásügyi miniszter debreceni beszédét, amelyben bejelentette, hogy a
kormány gondoskodik a közellátási
helyzet megjavításáról. A mai idők.
ben, amikor a belső front szilárdságának kérdése mondhatni egybeesik a
közellátási helyzet állapotával, az illetékes kormányhatalmi tényezők érthetően erre a kérdésre helyezik ténykedésük egyik legnagyobb súlyát; de hasonló megértéssel és törekvéssel kell
kezelnie a kérdést a lakosságnak is.
A háború kezdetén bevezetett jegyrendszer tökéletesen kielégítőnek bizonyalt Sikerült biztosítani azt, fcogv
ha nem is békebeli bőségben, de a
mindennapi szükségletet
tökéletesen
kielégítő mennyiségben rendelkezésre
Ali mindenkinek megélhetéséhez a szükséges élelmiszíerroennyiség, a kenyér,
liszt és cukor s egyes helyeken, mint
például Szegeden, ahol szükség volt a
z»irjgyek bevezetésére, a zsir is. A
zsirellátás kérdésében az a helyzet,
bogy egyes vidékeken, ahol bőven volt
a sertéstakarmány, eddig nem került
sor a z9irjegyrendszer bevezetésére, a
készletek biztositáss, az egyenletes,
méltányos és igazságos ellátás elve, az
idén fokozott mértékben jelentkező
takarmányhiány s a behozatal csökkenése azonban szükségessé teszi, hogy
a zsirjegyeket is országosan bevezessék s erre vonatkozólag értesülésünk
szerint hamarosan intézkedés történik.
Az ország közvéleménye bizonyára
megnyugvással fogadja ezt az nj közel
látási intézkedést, ami biztosítani fogja azt, hogy éppen ngy, mini a kenyér-, lisz- és eukorellátás terén van,
a zsirellátás tekintetében sem kell
senkinek attól félnie, hogy nem tud
majd zsírhoz jutni, mert a megállapított fejadagokat a jegyek ellenében
szerte az országban mindenki zavartalanul meg fogja kapni.
ooo—

HeréKDárosom

Hincs gumihiány.

A Somogyi-könyvtárban 6* sz
egyetemi könyvtárban vasárnap és
Innepnap kivételével könyvtárszolsálai
A Városi MnzSnm egét* évben
nyitva.
Szolgálatos gyógyszertárak: Baresay Károly Tisza Lajos-körut 3
Bulcsn Barna Kálvária-tér 7, dr.
Lőbl Imre Gróf Klebelsberg-tér 4,
Moldván Lajos Újszeged, Vedres-u.
1. Selmeczi Béla Somogyi-telep IX.
otea 489.
Mozik műsora: Belvárosi Mozi
Határvadászok,
Korzó Mozi:
K é t a n y a , . Széchenyi Mozi: S z ü njt.
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— Bitemették Sehadl Ernő tanácselnököt
Budapestről jelentik: Dr.
Sehadl Ernő büntetőtörvényszéki tanácselnök temetése kedden délután
volt a rákoskeresztúri temetőben. A
tragikus hirtelenséggel elhunyt tanácselnököt nagy részvét mellett kisérték
utolsó útjára. Az egyházi' szertartást
Szabó József terézvárosi katolikus lelkész végezte, utána dr. Szabó Ignác
büntetőtörvényszékí tanácselnök búcsúzott birótársai nevében az elhunyttól.

— A TISZA VÍZÁLLASA. A
szegedi rendőrség révkapitánysága
közli: A Tisza vizifllása augusztus
4-én reggel 7 órakor 5 cm, hőmérséklete 22 tok Celzius A levegő hőmérséklete 21 fok Celzius.
— Kinevezés. Budapestről jelentik:
Az igazsagágyminiszter Nitsovits Károly szegedi lakost a szabadkai kir.
járásbírósághoz végrehajtóvá nevezte
ikL (MID

— Nédies tartalékolja a szerb búzatermést Nédics szerb minisztereinölt
rádiófelhivást intézett a szerb néphez
és ebben felszólította a termelőket,
hogy a búzatermés egyötödét szolgák
tassák be az államnak. Kijelentette,
hogy az idén egyetlen szem búzát sem
visznek ki az országból és a beszolgáltatott búzát a lakosság ellátáséi*
fordítják. Hangoztatta, hogy bár mindenki számára elegendő kenyér
áB
rendelkezésére, de a harc a mindennapi kenyérért még nem ért véget
Arra kérte honfitársait, tegyék lehetetlenné, hogy amig egyesek -fölöslegekben duskálkodhatnak, mások szűkölködjenek.
— Halálozás. B á n y a y
'JánW
szűcsmester augusztus 3-án elhunyt
Temetése ma délután 5 órakor lesz *
belvárosi temető halottasházából a református temetőben.
— Kéthónapi fogház tejdrárifásért.
Megírtuk, bogy Palotás Ferenc rendőrfőtörzsőrmester és Sebeiben Gyúl*
nyomozó tettenérték Börcsök Károly
Veresács-utca 11. szám alatti lakost,
amint kanna tejjel házalt. Éppen akko*
csipték el, amikor a Vasasszentpéter*
utca 13. számú ház udvarán 60 filléréri
mérte a házbelieknek a tej literjét. A
33 litert kitevő tejkészletét a rendőrség lefoglalta és kórházélelmezési célra kiutalta. Börcsök Károlyt kedden
vonta felelősségre Félegyházy Pál
egyesbiró. A beidézett tanuk valamennyien igazolták, hogy Börcsök
máskor is 60 fillérért kinálta a íejet
eladásra. Üzletszerűen folytatott árdrágító vétség cimén a bíróság kéthónapi fogházbüntetésre itélte a teidrágitó zugárust. Börcsök az ttéletber
megnyugodott, igy az jogerős.
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A dorozsmai villamos
Kaptuk a következő levelet?
Igen tisztelt Szerkesztő ú r ! Ml, •
Délmagyarország dorozsmai előfizet
tői, de azok is, akik nem előfizetői
a lapnak, nagy örömmel olvastuk
vasárnap a központi temető létesL
téséről írott cikknek azt a részét
amely a villamosvasútnak Borozóma felé való
meghosszabbításáról
szólott. Beláthatatlan nagy élőn*
lenne ez számunkra, mert Szegeddel való psszes kapcsolataink jelen/
tékenyen kimélyülnének. Dorozsmg
lakosságának kilencven
százaléka^
főleg azok, akik bent laknnk a községben, m á r most is szegedi polgároknak érezzük magunkat, hiszen
minden ügyünk Szegedhez húz bennünket. Nagyobb gyermekeink Szegedre járnak iskolába, beszerzéseink nagyobb részét Szegeden eszközöljük, ide járunk vásárolni, szórakozni, érthető tehát, ha kitörő .örötn*
mel fogadunk minden olyan tervel
és intézkedést, amely a m i *szegedí
polgár*-ságunk jellegét fokozottat
aláhúzza. Figyelemmel várjuk a további fejleményeket s a kedvező
alaknlás reményében vagyunk mélS
tiszteletfel?

több dorozsmai

előfizető.
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MEGA-boroztif
Szentháromság-utca és körút sarkáfl

