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H I R E S C 

S z e g e d i u t m u t a t ó 

a 8omo«ym'önyviaj'b8n ás az 
eeycteini Könyvtárban vasárnap es 
ünnepnap kivételével könyvtáráról-
gálM. 

A Várost Múzeum égési évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta-
kács István Klauzál tér 3, Just Fri-
gyes Petőfi Sándor-sugárut 59, Sel-
íneczi Béla Somogyitelep IX. u. 489, 
Török Márton G'songrádi-sugárut 14. 

Mozik műsora: Kelvárosi Mozi: 
R e g i n y á r , Korzó Mozi: A 2000 
ezer p e n g ő s f é r f i , Széchenyi 
Mozi; R é g i k e r i n g d 

—OQo— 

— Meg rirm hívták össze a kis-
Hvülést. A szombati rendkívüli tör-
vényhatósági közgyűlést előkészítő 
kisgyűlés összehívásával kapcsolat-
ban arról értesültünk a városházán, I 
hogy a kisgyűlés időpontja még 
nincs megállapítva, annyi azonban 
bizonyos, hogy nem szerdán tart-
ják mes, annál is inkább, mert ez a 
kisgyűlés tárgyalja majd le a saját 
hatáskörébe tartozó rendes augusz-
iusi kisgyülési tárgysorozatot is, 
amelyei előzőleg még össze kell ál-
lítani. Valószínű, hogy szombaton, 
a közgyűlést megelőzőleg tartják 
meg majd a kisgyülést. 

— Ünnepi szentmise a Dómban 
iSzcnt Istvánkor. Augusztus 20-án, 
Szent István király ünnepén, délelőtt 
10 órakor a fogadalmi templomban 
ünnepélyes szentmise lesz. 

— Vidéki városok polgármesterei 
Budapesten. Budapestről jelentik: 
Szendy Károly, mint a Magyar Váro-
ok Országos Szövetségének elnöke a 

Budapesti Nemzetközi Vásár megtekin-
lésére meghívta a vidéki városok pol-
gármestereit. A polgármesterek hét-
főn délelőtt megjelentek teljes szám-
ban a Magyar Városok Országos Szö-
vetsége választmányi ülésén, majd a 
kora délutáni órákban Szendy Károly 
polgármester a vásár elnöksége nevé-
ben ebéden látta vendégül' a polgár-
mestereket. 

_ P. Bangha Béla emléktáblájának 

leleplezése. Budapestről jelentik: P. 

Bnngha Bcla emléktábláját szerdán 

este leplezik le a Horánszky-utea 

20. szám alatti Konsrregációs Ott-

bnuban. A leleplezési ünnepséget 

fél 7 órakor litánia előzi mes: a 

Kongrearációs Otthon kápolnájá-

ban. A litániát Mihalovits Zsig-

mond pápai prelátus, az Actio 

Catbolica országos igazgatója, tart-

ja. Ezután kerül sor a dombormű 

leleplezésére és dr. Homonnay Ti-

vadar, Budapest székesfőváros fő-

polgármesterének avatóbeszédére. 

Az emlékmüvet P. Napholcz Pál, 

a Jézustársaság tartományfőnöke 

veszi át. Az ünnepség énekszámait 

a Calligaris kamarakórus adja elő. 

Felhívás a leventék munkaadói-
hoz. A föméltóságu asszony védnöksé-
ge alatt az augusztus 25tén kezdődő 
téli felszerelési cikkek társadalmi uton 
való gyűjtését a leventék hajtják vég-
re. Tekintettel arra. hogy a leventefog-
lalkozások a bonvédelmi törvény ér-
telmében csak szeptember 1-én kez 
dődnek, illetékes helyről felkérik az 
érdekelt munkaadókat, hogy a kijelölt 
leventéket az elrendelt időpontban ren. 
delkezésre bi .'sátáni szíveskedjenek. 

— Leesett egy. kisfiú a gyümölcs-
fáról haldoklik. Ancsányi Antal 
sándorfalvi hatéves kisfiú vasárnap 
leesett egy magas gyümölcsfáról. Agy-
rázkódással életveszélyes állapotba d 
szállították a sebészeti klinikára. 

_ Csökkentették a gyapjúszövetek 
és kötött-szövött áruk bruttó haszon-
kulcsát. Budapestről jelentik: A köz-
ellátásügyi miniszter a hivatalos lap 
keddi számában megjelenő 88.200— 
1042. K. M. rendeletével csökkentette 
a gyapju-szövetekre és kötött-szövött 
árukra eddig engedélyezett bruttó ha-
szonszázalékot. 

— Bulgáriába indult egy levente, 
mintacsnpata. A leventeintézmény meg-
újhodása óta fokozatosan gondoskodik 
leventéinknek külföldön való táborozá-
sáról. Mint ismeretes, ez évben leven-
téink cgv csapata Assiago-ban sielt 
február havában, júniusban és július-
ban a weimári és firenzei kulturta-
lálkozón fejlesztették tudásukat és 
arattak nagv sikereket a magyar név-
nek és nevelő munkának, most mint a 
Levente Hir-központ jelenti. 50 ma-
gyar levente utazott augusztus 15-én 
Bulgáriába 3 hetes találkozóra. A 3 
hétből 10 napot Várnában töltenek 
leventetáborban, 10 napot utazgatás-
sal töltenek el. Szófiában 2—3 napig 
tartózkodnak és ott eredeti magyar 
népjátékot mutatnak be. A levente-
intezméhy, amely különös gondot for-
dít az osztálykülönbség eltörlésérc, az 
50 főnyi csapatban túlnyomórészt is-
kolánkivülieket osztott be. Kétharma-
da a csapatnak iskolánkivüli levente, 
egyharmada pedig középiskolás. A 
csapatot Zentav Ferenc alezredes és 
dr. Szalánczy Károly gimnáziumi ta-
nár, leventeparancsnok vezeti. A csapat 
20 tagja kiváló zenetudásu zenész-
levente, akiket Fricsay Richárd főze-
ncigazgató vezényel. A csapat tor-
nászleventéinek Horváth István pol-
gári iskolai igazgató, leventeparancs-
nek a vezetője. Bulgáriából augusz-
tus 20-án 50 bolgár leventeifju érke-
zik Budapestre a leventeintézmény 
vendégeként. 

— Kilenc halottja van a budapesti 
gombamérjrezésnek. Budapestről jelen-
tik: Emlékezetes, hogy a mult hét 
csütörtökjén sorozatos gombamérge-
zésekhez hivták ki a budapesti men-
tőket. Akkor 21 személyt szállítottak 
részben súlyos, részben életveszélyes 
állapotban a Rókus-kórházba. Az ál-
dozatok közül hétfőre kilenc meg-
halt. A halálos áldozatok között hat 
felnőtt és három gyermek szerepel. A 
nyomozás során kiderült, hogy két kü-
lönböző társaság egymástói függetle-
nül, de ugyanabban az időben szedett 
gombát s mindkét család paprikást fő-
zött vacsorára a mérgezett ételből. Az 
egyik családnál Fülöp József 72 éves 
eltartott ment ki gombát szedni, az 
idős embert a rendőrség gondatlan-
ságból okozott emberölés cimén hétfőn 
letartóztatta. A még kórházi ágyon 
kínlódó további 12 áldozat állapota 
életveszélyes. 

— Szegedi honnvédek üzenet* 
Oroszországból. Tábori lapot ka-
pott a Délmagyarország az orosz 
frontról. Szegedi honvédek küldték, 
a következőket irják: »Mi, szegedi 
honvédek, messze idegnből küld-
jük üdvözletünket haza b. lapjuk ut. 
ján. Jól vagyunk, nincs senimi ba-
junk, csak a szegedi élet, a Tisza, 
a korzó és a kedves ismerősök 
hiányzanak.? A lapot V a r g a Le-
hel főtörzsőrmester,' Z s i g m o n d 
Kálmán szakaszvezető, B i t t ó Já-
nos szakaszvezető, Z s á k Ferenc 
híradó tizedes és T a r i Pál hon-
véd (Tápv) írták alá. Az üzenetet 
ezennel eljuttatjuk houvédeink ro-
konainak, jóbarátainak és ismerő-
seinek. 

— Sósavval megmérgezte magát 
Harmat Mária kisteleki, Kossuttuut-
ca 35. szám alatt lakó leány hétfőn 
délután öngyilkossági szándékból só-
savat ivott. Életveszélyes belső sérü-
lésekkel a közkórházba szállították. 

— Elfogták a sorbanállók tolvaját. 
Szabó Mátyásné 47 éves asszonyt te'.-
tenérlck, atnikop a hatósági huscsar-
ook előtt sorbanállók közé furakodva 
kiemelte egy aszony zsebéből a pénz-
tárcát. Bekísérték a rendörségre és ki. 
hallgatása után. ataijtak az ügyészség 
uek. . 

r _ Józsi halála.. . Ismét kevesebb 
lett egy szorgalmas, munkás ember-
rel; örökre elbúcsúzott Huszkai Jó-
zsef, a Hungária-csárda pincére. Für-
ge, fehérkabátos alakját most már 
nem látjuk többé. Nem szalad ezután 
asztalunkhoz és nem kínálja többé az 
ételeket, italokat. Pihenőre lért. Soha 
nem pihenő teste most végre megnyu-
godott. Évtizedek óta állott a Hungá-
ria szolgálatában főnökei és a vendé-
gek teljes megelégedésére. Nemrégi-
ben betegeskedni kezdett, de ismét fel-
épült, most azonban annyira elhatal-
masodott rajta a btegség. hogy nem 
lehetett megmenteni. 57 éves volt. Kol-
légái gyűjtést rendeznek és az össze-
get koszorumegváltás cimén hátrama-
radottainak juttatják el. 

— Az Országos leventeleánynsp 
munkarendje. Augusztus 19-én és 20-án 
a Levente Hírközpont jelentése szerint 
országos levenlelánynapot rendeznék 
mintegy 3000 vidéki leventeleány be-
vonásával. A vidéki leventeleányok 
szülőhelyük népviseletében jelennek 
meg a leventeleánymozgalom veze-
tőségének felhívására, hiszen a tar-
talmas nevelő program a népi viselet 
fokozatos népszerűsítését irja elő. A 
vidéki leventeleányok a budapesti ve-
zetők és leventeleányok kíséretében 
csoportosan megtekintik a város neve-
zetességét, tisztelegnek vitéz B é l d y 
Alajos altábornagy, az ifjúsági orszá-
gos vezetője előtt. Ellátogatnak a Bu-
dapesti Nemzetközi Vásárra és tanul-
mányozzák a leventekiállitást. Szent 
István napján résztvesznek a körmenet-
ben, délután pedig a gyöngyösbokré-
tát tekintik meg a Margitszigeten. 
Ugyanezen napon a Vérmezőn a felejt-
hetetlennek ígérkező nyilvános tábor-
tüzet tartanak. A csillagos ég alatt, a 
lobogó tiiz fényénél népi játékokat mu-
tatnak be és vidám szívvel, magyar 
népdalokkal köszöntik a várost. 

— A TISZA VÍZÁLLÁS A. A sze-
gedi rendőrség révkapitányság je-
lentése szerint, a Tisza vízállása 
augusztus 15-én reggel 7 órakor 
— 9 cm. hőmérséklete 19 fok, a le-

- vegő hőmérséklete 19 fok Celzius.! 

— Teftenért árdrágítók. Lakatos 
Antal 47 éves szabósegédet tettenérték, 
amikor Horgosról kerékpáron tejet 
hozott és. azt a maximális árnál diá-
gábban árulta. A rendőrség megálla-
pította, hogy Lakatos üzletszerűen 
foglalkozott tejárusitással. Rendsze-
resen kijárt Horgosra, ott 40 fillérért 
összevásárolta a tanyákon a tejet é» a 
városban 60 fillérért mérte el. Ma-
róti Vince 40 éves napszámos, aki a 
Tápéi-réten lakik, négy pár kacsával 
Lázait a városban és azokat páron-
kint 8—9 pengőért kínálta megvételre. 
— Mózes Jánosné királyhalmi lakos 
csirkét árusított páronkint hét-nyolc 
pengőért. Mindhármójuk ellen árd.á-
gitó visszaélés cimén megindult, a 
büntető eljárás. 

— Balesetek. Fodor Antal 40 éves 
gázgyári kazánfűtő munka közben a 
lábára hulló parázstól súlyos égési 
sebeket szenvedett. — Pálinkó Éva 
12 éves kisleány szüleinek algyői la-
kásán égő petróleumlámpával eleseit 
cs a lángra lobbant petróleum össze-
égette a testét. A mentők mindkét sé-
rültet a bőrgyógyászati klinikára szál-
lították. _ Jenőfalvy Margit J3 éves 
kisleány születnek a Somogyitelepen 
XVHI. utca 1216. szám alatt levő laká-
sán véletlenül nikotinoldatot ivott. Sú-
lyos mérgezéssel a gyermekklinikára 
szállították. — Az ujszegedi ládagyár-
ban Balogh István munkás ballábát a 
körfürész elkapta és összeroncsolta. A 
sebészeti klinikán ápolják. 

— Négy hónappal szaporodott s 
hartai szökött fegyenc büntetése. Meg-
írtuk, hogy Cseszoek-Dékány Ferenc, 
aki kétévi büntetését töltötte a hartai 
fegyintézetben, megszökött és bujdo-
sása közben Oszentivánon és Ujszent-
ivánon meglopta azokat, akik szállás: 
adtak neki. Molnár István tanácselnök 
mint egyesbiró ezekért az ujabb lopá-
sokért hétfőn négyhónapi fogházra 
itéita, a szökött rab azonban soknak 
találta a büntetést és fellebbezett. 

Borvágó szabászokat 
és egy segéd modellőrt felvesz du-
nántúli nagyvállalat. Állandó mun. 
kára. Jelentkezés 18, 19-én 12—1 
óra közt Oer/y M. u. 9. sz. (ud-
varban). 324 

— Detektivhez tőrt be a tyuktolvaj. 

Rétháti József deteklivrelügyelőnck 

Szent Islvántelepen, a Lajta-utca l. »*> 

alatti házába az éjszaka betört egy 

tyuktolvaj, aki 50 baromfi közül gya-

korlott kézzel kiválogatta a négy leg-

értékesebbet és azzal meglépett. A * 

éjszaka folyamán a telepen több he-

lyütt hasonló lopások történtek, * 

icndőrség valószínűnek tartja, hogy 

valamennyit ugyanaz a tolvaj követte 

el. A nyomozás megindult. 

— A Jelenkor legújabb száma Al" 
másy József vezelőcikkét közli Szel-
lemek megkülönböztetése cinímcl. Ka-
tona Jenő Gyermekek cgv képeslap-
ban cimmel ir, Gogolák Lajos az Asz-
szimiláció kérdését világítja meg, Wei-
ninger Antal Az orvosi rend válságá-
ról, Ervin Gábor Prohászka Ottokár 
bölcseletéről közöl tanulmányt, Kósa 
János Irodalomtörténet vagy tudomá-
nyos ponyva? cinimel. Szerb Antal vi-
lágirodalom történetéről ir. A tarta-
lomból kiemeljük még Babits Mihály-
halálának első évfordulójára irt Egy 
halott szavai megemlékezését, továbbá 
Vörösmarty Mihály, Arany János. Adv 
Endre. Babits Mihály Xersei melleit 
Horváth Béla Bucsu cimü versét. A 
számot gazdag Zord idők és Könyvek 
rovata egészíti ki. A Jelenkor elő-
fizetési ára egy évre 4. félévre 2 P. 
Egyes szám ára Budapesten és vidé-
ken 20 fillér. Szerkesztőség és kiadó-
hivatal Budapest VI., Andrássy-ut 28. 
III., 23. 
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— Megjelent az nj mezőgazdasági 

árak magyarázó kézikönyve. Az 1942 

—43. gazdasági évre megállapított 

gabona, liszt és más őrlemények? 

hüvelyesek, magvak, köles, répa, 

komló, hagyma, szálastakarmány, 

széna, szalma, sertés, tej, vaj és ta-

ré árakat ismertet teljes részletes-

séggel az nj kézikönyv, melyet dr, 

Horeczky Endre és dr. Kardos Ti-

bor miniszteri titkárok állítottak 

össze s amely most jelent meg Az 

uj mezőgazdasági árak cim alatt> 

A kézikönyv mgerondelhető az ösz-

szeg előzetes beküldése mellett a» 

Az uj termésrendelet kiadóhivata-

lánál: Budapest, V„ Katona József-

utca 23/a. Telefon: 111-098. 

Szeged sz. kir. város árverési 
csarnoka 1942 augusztus 21. és 22-én 
hivatalos helyiségében árverést tart, 
mely alkalommal a szegedi záloghá-
zaknál 1942 junius végéig lejált és 
nem rendezett tételek kerülnek árve-
résre és pedig 21-én, pénteken délután 
fél 4-kor ékszerek, mig 22-én, szomba-
ton délután fél 4-kor ingóságok. Fel-
kérjük l ügyfeleinket, hogy árverési 
tételeiket az ünnepekre és nagyobb 
forgalomra való tekintettel kellő idő-
ben rendezzék. Árverés előtt csakis a 
junius havi lejáratú tételeket hosszab-
bítjuk. Az árverési csarnok magáno-
soktól is elfogad vételi és eladási 
megbízásokat legkésőbb augusztus 
22-éig. A magánmegbizásokból szár-
mazó szőnyegek, márkás festménvek 
és poreellánok. valamint egyéb dísz-
tárgyak a kiállítási helyiségben d. u, 
4—7 óráig díjtalanul tnegJekjnihelőA. 
Igazgatóság. 

) 


