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0 D E T T M A G Y A H O R S Z A G 
V a s á r n a p , 1942 november 29. 

— Ádventi délntáp a Katolikus Ház-
tan, A Szegedi Katolikus Kör és a 
'belvárosi egyházközség ezévi első 
adventi előadását ma, vasárnap dél 
•itán 5 órai kezdettel tartja a Katoli-
kus Ház nagytermében a következő 
műsorral: 1'. Harmatozzatok egek... 
a". Az egybáz könyörgése: Rorafe 
roeli Gregorián-dallam, b) Ahogy a 
magyar nép énekel: Roráte kezdet. 
Peregi népének Volly Tstván feldolgo-
zásában, el A várandós Tstenanya kö-
szöntése: Bárdos: rt dicsőölt szép 
•kincs. Előadja a piaristagimnázium 
kis-kóresa, vezényel: dr. Makiári La-
•ós piarista tanár, 2. Megnyitó b'széd. 
Mondja; dr. Tóth Imre, " 3. Rónay 
"•-firgy: Földszinti hónapos sz.obáhan. 
Költemény. Szavalja: Miklós Károlv. 
a piaristagimnázium VII. o. tanulója 
4 a) Mozart: Adagio az A-dur klari-
nrtversenyből, b) Weber: Concertino, 
F-Tdnr op. 26. Klarinéton előadin: 
t'iirök Mihály, zongorán kiséri: An-
íos Kálmán, 5. Tsten eredeti gondola-
ta a házasságról. Előadás. Tartja: P. 
Rorbély István. 6. a) Beethoven: A 
ürhan... b\ Wagner: Wolfram da'a 
< Tamhánser r. operából. Énekli: 
•v-lh Lajos, zongorán kiséri: Anbis 
Kálmán. Az előadásra az egvházklz-
ség és a bór tagjait. valamint hozzá-
tartozóikat szeretettel várja a rende-
rőség. Belépés dijtalan. 

özv. Olasz Ernöné a harctéri re-
formátus lelkész hivatalos értesítése 
alapján a fájdalomtól porig sújtva 
közli, hogy imádásig szeretett férje, 

Olasz Ernő 
m. kir. bonvéd őrmester, 

az egri érseki jogakadémia hallgatója 
az orosz harctéren katonai szolgálatá-
nak odaadó teljesítése közben orosz 
golyótól találva, november 2-án hősi 
halált halt 

Az arcvonalon, a Don mellett egyik 
hősi temetőben temették el a reformá-
tus tábori lelkész imája mellett. 
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— Adományok a Főméltóságu Asz-
ezony akciójára. A Főméltóságu Asz-
í(zony inségerryhitő akciójára a főis-
páni hivatalba november 22—29. kö-
vött a következő adománvok érkeztek: 
áir. Papp Sándor 2í).—, Wagner Gvula 
éft—.Wirth István 20.—, Knittel Kon-
rád 20.—. Csehó Károlv 20.—. Szánthó 
AXibájy 20— Kiss István 30.—, dr. 
Falta László 10.—, Stampay János 
40—, Tápay Dezső 20.—, László-áru-
ház 50.—, Szécsi-ruhaáruház 100.—, 
ítanner László 100.—, M. kir. rendör-
,'kapitányság 87.20, Fagler-Testvérek 
s'l—, Faglcr Fde 20.—, Markovics 
Szilárd 30— Apró Mátyás 30.—, Sze-
jgedi Kenderfonógyár Rt. és alkalma-
zottai 143-1.70. • Szegedi Kenderfonó-
frvÉr Rt. mnnkásai ujabb' adománya 
•32.71 Első Magyar Altalános Biztosi-
tó Társaság szegedi főügynőksége 
2.".— özv. Haraszty Gézáné 50.—. Ba-
konyi Ferenc 20.—." Tóth Mihály 50.—, 
Csikós Gvula 5— Kék Csillag-áruház 
10— dr." Falta Marcell 15.—. Kispé-
»cr Pál 10—, Merinó Posztókereske-
delmí Ft. 10.—, dr. Pálfy-Budinszky 
Eridre 10—, Tisza-malom' Ft. 100— 
C> dög AntaJ 50.—, Glöckner József és 
Fia 25,—, Ekker Terézia 10.—, Vass 
Nándor és Társai 5— Varga Tstván 
vendéglős 9 , Párisi Nagvániház Ft 

—, Perecsényi 'Aladár 100— Fon-
ciére Ált. Fiztositó Tntézet Szeged 
25— Proridentia Biztosító Ft. 5.—, 
Linóleum Ipar vezetősége 30.—, Klón-
kéi András 10— Magvar-Olasz Bank 
Rt. 50— Vigyázó Rezső 100— Ma-
gvar Kender-, Len. és Tutaipar Rt. 
200— dr. Dettre János 50.—, Szegedi 
Keramit és Müféglagyár 50.—, Fenvő 
Testvérek 2n Szent István-Társu-
lat 10.—. Péter János 5 , M. kir. sze-
gedi mértékhitelesítő hivatal tisztvi-
selő Vara 25— özv. Stein Pétemé 
30— Del-Ka Rt. 20 —, Stuhmer Cukor-
kagyár szegedi fiókia 50.— Kunsági 
Szövőgyár N'anvmihálv Gáspár 500.— 
Tabár Péter 100 Menlus Miklós 
50— tlosmann Dávid 50.— Rainer 
i Ferenc 20—, S/egedi Ncpbank Szö-
vetkezet 100.—. Első Szegedi Cipő avar 
kft. 30.— Pick Márk szalámigvár 50.—, 
A kos Gvörgv 10— Az eddigi gyűjtés 
.^redménve ' 7444.40.. Összesen 11.699 P. 

— Menyasszonyok iskolája. A Sze-
gedi Katolikus Nővédő Egyesület 
nagv jelentőségű előadássorozata, 
amely 'Menyasszonyok iskolája* cim-
mel a mult hétfőn kezdődött és a ka-
tclikus leánytársadalom rendkívül 
naov érdeklődése mellett folyt le. min-
den héten egy-egy előadással folyta-
tódik. Legközelebbi előadás november 
30-án este 8 órakor lesz az rgyesü|et 
székháziban, Korona-utca 18. szám 
alatt. Az előadást S ik Sándor egye-
temi tanár tartja: >Hogy gondolta el 
Isten a házasságot* cimmel. Az elő-
adáson a katolikus felnőtt leányifju-
ságot szívesen látja az egyesület. 

— Házasság. Földesy Pannika és 
írju Náthly Ylezső folyó" hó 29-én, va-
sárnap déli fél 1 órakor tartják eskü-
vőjüket a fogadalmi templomban. 

— Elitéit rásalmazób. Hant István 
48 éves müvirágkészitö 1941 áprilisá-
ban a bácskai Paripás községben két 
kulturbundbeli társával a magyar a 
magyar hadsereg bevonulása előtti 
napokban házról-házra járva össze-
szedte a szerbek és a zsidók rádióké-
szülékeit és a" községházán elzáratta. 
Amikor a honvédség alakulatai bevo-
nultak a községbe, a parancsnokság 
elrendelte, hogy mindenkinek szolgál-
tassák vissza rádióját. Nyolc készülé-
ket vissza is kaptak a jogos thlajdo-
nosok, azonban 12 gép a bevonulást 
megelőző zavaros órákban eltűnt. 
Ham István a számonkéréskor azt ál-,. . . , . 
litotta, hogv a hiányzó készülékeket a k a , 0» a ' szo galatának egész tarta-
honvédséghez tartozó személyek vit-'mara kapjak meg a betegségi biz-
ték el. A megindult vizsgálat" teljesen tositás segélyeit. 
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- ANYAKÖNYVI HIREK. Az el-
múlt héten született: 16 leány és 18 
fiu. Házasságot kötöttek: Vámos Jó-
zsef és Zseniben Mária, Koskóczi La-
jos és Börcsök Anna, Szirák János 
és Gerabek Margit, Gyémánt István 
és Gémes Veronika, Gyuris Béla es 
Kasza Katalin, Deák Ferenc és Lo-
vászi Ilona, dr. Ördög Ferenc és Fe-
kete Ilona, Kakuk Mihály és Bálint 
Mária, Kovács Antal és Bálint Ilona, 
Bullás József és Savanya Rozália, 
Nátly Dezső és Földesi Anna, Garai 
Ferenc és Stefkő Stefá.óa, Gera Sán-
dor és Csala Mária, Piros András és 
Tóth-Kása Etelka, Hunyi Róbert és 
ITtiszik Mária, Elhaltak: Stein Sán-
dor 45, Menyei Mihályné 61. Vlasits 
Józsefné 54, Kassai Józsefné 14, Si-
rovszki Mihály 49. Szekeres János 81, 
Csillag Lajos 57. Molnár Istvánné 53, 
özv. Klein .Tánosné 71. Kopasz Ilona 
39. Mórr.ár Inuie 64. özv. Nagvhaska 
Ferenc 69. Hajdú Mihálvné 80. Simon 
Imréné 36. Sáfár Sándor 69. özv. Ki-
rílv Gvuláné 79. Vas Domokos 28. 
Szügyi Mátyás 20. Csonka György né ] 

Katonai szolgálatot teljesítő 
munkavállalók hozzátar-
tozóinak betegsegélyezési 

igény jogosultsága 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) A fennálló rendelkezések sze 
rint a katonai szolgálat tartamát, 
de a bevonulástól számított legfel-
jebb három hónapot a betegségi 
biztosítás szolgáltatása szempont-
jából a biztosítási viszonyban el-
töltött idővel egyenlőnek kell te-
kinteni, abban az esetben, ha a ka-
tonai szolgálatot teljesítő egyén a 
szolgálatra a munkaviszony meg-
szűnését követő három héten belül 
vonult be és ha a bevonulás idő-
pontját közvetlenül megelőző hat 
hónapon belül összesen legalább 
két hónapon át biztosított volt. Ab-
ban az esetben, ha a katonai szol-
gálatot teljesítő egyén a bevonulás-
nak napját megelőző egy éven be-
lül hat hónapon át biztosított volt, 
ugy katonai szolgálatának egész 
idejét, de a bevonulás napjától szá-
mított legfeljebb hat -hónapot a 
biztosítási viszonyban eltöltött idő-
vel egyenlőnek kell tekinteni. A 
katonai szolgálatot teljesítő után a 
biztosítási viszonnyal egyenlőnek 
tekintett idő alatt járulékot fijfrtni 
nem kell még akkor sem, ha erre az 
időre javadalmazását munkaadójá-
tól megkapná. A katonai szolgála-
tot teljesítő egyén saját személyé-
ben segélyezést nem igényelhet, 
hanem csupán családja, illetőleg 
eltartottjai részére nvujt az OTI 
szolgáltatást, a hat hónapnál nem 
hosszabb katonai szolgálat megszű-
nését követő három héten belül 
azonban a biztosítottnak igénye 
nyilik olyan betegség esetén is se-
gélyezésre, amely a katonai szol-
gálat alatt keletkezett. 

Az 5960—1941. M. E. számú ren-
delet ezen intézkedésének olyan 
értelmű megváltoztatását kéri most 
a szegedi kereskedelmi és iparka-
mara, hogy tekintet nélkül az al- I Szeged-Rókusi Szérűskert Gazdaság 
kalmazottnak az OTI-nél történt ,50 P. 

biztosítási idejére, a hadbavonult | — Változások az OTBA orvosi kar-
biztositott munkavállaló család- bttn- Az OTBA főorvosi hivntaLközli, 
tagjai és eltartottjai a keresőjük 

— Előadások aa egyetemen. Át 
Egyetem Barátái Egyesülete, termé-
szettudományi szakosztálya szokásos' 
heti előadói szakülését 30-án, hétfős 
délután 5 órakor tartja meg az álta-
lános és szervetlen vegytani intézet 
tantermében a Dóm-téren. A szakülés 
tárgya: dr. Koch Sándor: A falubaty-
tváni ólomérc előfordulása (vetítés-
sel), dr. Makláry Lajos: A legszebb 
magyar melanterit (vetítéssel), Gras-
sely Gyula: A kovasznai forrásüledék 
analízise módosított Winkler-féle 
széndioxyd meghatározási eljárással, 
(bemutatással). Üléselnök: dr. Feren-
czi István. Az előadásokra való belé-
pés dijtalan, vendégeket szivesen láv 
az elnökség. 

_ MTFFHOE knlturdélutánja D<* 
miánv Éva felléptével ma délután öt-
kor. " 3W», 

— Adományok a Vöröskeresztnek. 
A Vöröskereszt szegedi fiókjához,, 
ujabban a következő adományok ér-
keztek, melyeket hálás köszönettél 
nyugtáz az elnökség. Berta Józsefné 
Somogvilelep 10 P, somogyitelepi Mi-
vek 19.10 P, Szatmárv Sándor műsza-
ki segédtiszt 1 kis bunda. 1 drb bá-, 
ránvbör, 2 pár érmelegitő. Kreuter 
Em'my 62.48 P, Horthy Miklós-tudn-
mánvegvetem gazdasági hivatala W 
P, Sz.iráky Csaba -rátától 13.40 P. ŐZT, 
dr. Gnnda Antalné 1 használt bunda?,--
Miasszonvunk zárda 33 drh hósapka',. -
Fmericánától 33 drb érmelegitő,- lS-
drh térdvédő, 7 drb hósapka. Első 
Szegcdi Szabóipari Szövetkezet 100 
P, Szegedi Gazdasági Vasút személy-
zete 83 P, Szegedi Köz- és Magánhi-
vatali Alkalmazottak Önsegélyző Egy-
lete 100 P, Pigniezkv Tstván századod 
elhalálozása alkalmából, fia barátai 
koszorumegváltás eimen 20 V, Papp 
Mihályné 3 hasmelegitő és 3 pár 
hnkkancs. párna. Angol-Magyar Juta-
fonó és Szövőgyár munkásai és tiszt-
viselői 110 P, a Délmagyarország ut-
ján 28 P, Szentgyörgv-téri iskola Up» 
Vöröskereszt Csoportja 16 drh szere--
teiesomag, ITorthy-koílégium nőj osf- . 
tály 5 pár térdvédö, 5 pár zokni, 

pár hósaplia, 1 pár érmelegitő, 1 sál, 
Miasszonyunk zárda főnöksége 18 drb 
hósapka, 3 pár térdmelegitő. 3 drb 
sál, 3 pár érmelegitő. Szabó Sándorné 
2 P, Halics Béláné 2 szeretetcsomag*; 
a Szegcdi Közúti Vaspálva rt. 300 P, 
Magyar Nemzeti Bank 1200 P, idősb. 
Kocsándv Béláné 320 drb cigaretta, 

tisztázta a tényállást és megállapitot 
ta, hogy egyetlen katonai személynek 
sem volt köze a rádiók elviteléhez. Ez-
ért Ham Istvánt rágalmazásért bíró-
ság elé állították és elsőfokon a tör-
vényszék 100 pengő pénzbüntetésre 
ítélte. A szegedi táblán dr. Csillag 
László tanácsvezelő vezetésével ala-
kult tanács szombaton helybenhagyta 
az elsőfokú biróság Ítéletét. — Ugyan-
ez a tanács foglalkozott szombaton 
Szente János 41 éves bácsalmási tüzi-
fakereskedő rágalmazási ügyével is. 
Szenté János Jankovics Rezső erdő-
tanácsoshoz irt levelében azt állítot-
ta, hogy azért nem tudott tűzifához 
jutni, mert az erdőkitermelésnél mű-
ködő tisztviselők maguknak foglaltat-
ják le a készleteket és csak azoknak 
juttatnak fát, akik őket lepénzelik. 
Felhatalmazásra üldözendő rágalma-
zás vétségéért a bajai törvényszék 
500 .pengő pénzbüntetésre ítélte Szente 
Jánost. Ezt az ítéletet most. a tábla is 
helybenhagyta. 

FERENCJÓZ5EF 
k e s e r ű v í z 

han a következő változások 
nck: VII. sz. GTBA-körzet (Belváros) 
orvos dr. Simon Ákos belgvógvá'sz-
szakorvos, lakása Tisza Lajos-körűt 
9, rendel 3—4-ig. II. számú OTBA-kör-
zef (Rókus) orvosa dr. Miskolczy 
Zoltán bel- és sebész szakorvos, ren-
del a városi fürdőben 3—4-ig, Orr-, 
torok-, gége-, fülszakorvos dr. Ernyeí 
István kórházi rendelő főorvos, ren-
del Attila-utca 9, hétköznapokon '4—9 
óráig. 07 

— Elitéit engedély nélküli határát-
lépők. A szegedi tőrvényszék Molnár-
tanácsa szombaton mondott Ítéletet 
két romániai menekült tiltott határát-
lépési ügyében. Az egyik, Mondschein-
Khonet Zsigmopd 38 éves kereskedő 
egyhónapi fogházat, Szemerédi József 
földműves pedig 15 napi fogházbünte-
tést kapott. A vádlottak az ítéletben 
megnyugodtak, igy az jogerős. 

— Iparosok enyve megérkezett, 
utalványok az Ipartestületben f. évi 
december 19-ig kaphatók. 379 

Elveszett egy posatakarékkónv*, 
amely Demján János nevére volt kW' 
liiva. A becsületes megtaláló szíves-
kedjek. elvinni tulajdonosának, 
szegénv, árva kifutófiu, a Deák Fp ' 
rfn̂ -inea-' 18 17ám alá 

48, Miklós Emma 19. özv. Halász Ist-1 M 

vánné 76, Kalapács Mária 16, özv. Ré-1 $ 9 | | M f | « C H I I t O f 
vész Ferencné 36. Boros Lajos 8-t, Pf I I t l I I B S t C I I V I G f c 
Lakó Antal 39 Elekes Oszkár 7 napos,! fi .„1.-
Hieh Malvin 78, Kis Jolán 8 napos ko-1 Het ön 8 óratói 16 óráig 
rában. ' Uiszeced ccész területen. 


