
H I R E K 

Szegedi utmutató 
A Somogyi - könyvtárban ét as 

•gyetcml könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével kflnyvtárszob 
t á l a t 

A Vároai Mnzcum egész évben 
•yitva. 

Szolgálatos gyógyszertára*: Franki 
József Szent György-tér «, Frankó 
Andor l>ngonics-tér 1, Snrjányi Jó-
aset Kossuth Lajos-sugárut 31, Scl-
noczi Béla Somogyi-telep IX. u. 489. 

Városi Szinház: A b o . l o n d As-
v a y n é . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
C s ó k o l j msg .KorzóMozi :Négy-
l o v a s h i n t ó . Széchenyi Mozi: 
E g y a s s z o n y v i s s z a n é z . 

—-oO°~' 
, ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTE 
í-KOR. VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR, 

—oO<>— 
— Adventi délután a Katolikns 

Mázban. Vasárnap délután 5 órai kez-
dettel tartották meg nagy érdeklődés 
mellett a Katolikus Házban a belvá-
rosi egyházközség harmadik adventi 
kulturdélutánját, amelyen Gál Ferenc 
kereskedelmi leányközépiskolai tanár 
tartott gondolatokban gazdag emelke-
dett szellemű előadást a modern világ-
nézetről és a keresztény házasságról. 
Az előadást nagy figyelemmel kisérte 
és meleg tapssal fogadta az adventi 
délután közönsége. Á kitűnően sike-
rűit kulturdélutánon közreműködött a 
Boldogasszony kereskedelmi leánykö-
zépiskola szavalókórusa, Antos Kál-
mán székesegyházi zeneigazgató nagy 
sikerrel játszotta zongorán Beethoven 
Largóját, Csajághy Mihály kereskedel-
mi iskolai tanár költeményeket adott 
elő, Bernáth Margit énekművésznő pe-
dig Beethoven-dalokat adott elő nagy 
tetszés mellett. 

. — A föpostáról a Püspök-utca 2. 
szám alá helyezték a csomag fel- és 
kiadást. Mint a postaigazgatóság közli, 
t Szeged L sz. postahivatalnál (Fő-
posta, Széchenyi-lér 1.) eddig működő 
csomagfeladás és a postahivatalban 
kézbesítendő csomagok raktára decem-
ber 16-án Püspök-utca 2. szám alá he-
lyeztetik á t Ettől az időponttól kezd-
ve tehát a csomagfeladás és a postahi-
vatalban kézbesítendő csomagok kiadá-
sa a Széchenyi-tér 1. sz. alatti főpos-
tán megszűnik s a csomagok felvétele, 
illetve a postahivatalban kézbesítendő 
csomagok kiadása december 16-tól a 
Pűspök-utea 2. szám alatti hivatalos 
helyiségben történik. 

—. Meghalt a Jezsuita rend generá-
lisa. Vatikánvárosból jelentik: Páter 
Ledohowski, a jezsuita rend generáli-
sa 74 éves korában vasárnap este meg-
halt. Néhány pillanattal halála előtt 
megjelent betegágyánál Magüone bi-
boros-államlitkár és a haldoklót a pá-
pa áldásában részesítette. 

— A biztosítók a honvédekért. A 
Biztosító Intézetek Országos Szövet-
sége most tette közzé a Főméltóságu 
Asszony rádiófolhivására a taginteze-
tei körében rendezett honvédségi téli-
ruha akciónak, továbbá a hadiárvák 
támogatási akciójának és a 'fusttelen 
napokénak eredményét. A BlOSz-hoz 
eddig érkezett bejelentések szerint a 
Magyarországon működő magánvalla-
latok 2930 pár gyapjú és bélelt bőr-
keztyüt, 3S7 drb pulóvert, harisnyát, 
érmelegitöt, hósapkát, térd- és láb-
szárvédőt, 514 pár házicipőt és kór-
házi papucsot és 581 pár kapcát bo-
csátottak a honvédség rendelkezésére 
* Vöröskereszt, illetőleg a kerületi 
katonai parancsnokságok utján. A 
biztosító vállalatok 18.646 pengőt ado-
mányoztak a Főméltóságu Asszony ak-
ciójának keretében a hadiárvák fel-
segélyezésére és 208.638 darab ciga-
rettát és pipadohányt és 520 drb szi-
vart gyűjtöttek az intézetekben meg-
tartott >füstiden napokon*. 

Rendelet a munkások gyermeknevelési 
pótlékának felemeléséről 

A katonai szolgálatot teljesítő munkások leszerelésükig kapják 
a pótlekot 

Budapest, december ^14. Köztudo-

mású, hogy a kormány 1939 január 

1-ével megindította a szakmai csa-

ládpénztárak működését, amely az 

ipar, kereskedelem, valamint a bá-

nyászat és kohászat körében dol-

gozó munkásokat minden gyerme-

kük után gyermeknevelési pótlék-

ban részesiti. Ez a pótlék eddig 

gyermekenként és havonként 5 pen-

gő volt, aminek szociális jelentő-

sége a legszemléletesebben abból tű-

nik ki, hogy az összmnnkásságnak 

ilyen cimen már az első esztendő-

ben 15.5 mil l ió pengőt fizettek ki. A 

kormány most a törvény hatálya 

alá tartozó gyermekes munkások 

fokozott megsegitése érdekében to-

vábbi nagyfontosságú intézkedést 

tett, amennyiben a gyermekek szá-

mához képest emelkedő és az eddi-

ginél lényegesen magasabb összegű 

gyermeknevelési pótlékokat állapi-

tot meg. Egygyermekes munkások 

havi 5 pengő helyett ezentúl 7 pen-

gőt, kétgyermekes munkások havi 

10 pengő helyett 16, háromgyreme-

kes munkások havi 15 pengő helyett 

havi 27 pengőt, a négygyermekes 

munkások havi 20 pengő helyett 

havi 40 pengő, a négygyermekesnél 

több gyermekkel biró munkások pe-

dig minden gyermek után 10—10 

pengő gyermeknevelési pótlékot 

fognak kapni. Egy 8 gyermekes 

munkás részére tehát az eddigi 40 

pengő helyet havi 80 pengőt fog fo-

lyósítani az illetékes szakmai csa-

ládpénztár. A gyermeknevelési pót-

léknak ezt az átlag 60 százalékkal 

történt felemelését a kormány már 

a* idei év decemberével hatályfca-

léptette, vagyis a felemelt összegek 

utalása az 1942. évi november hó-

napi munkateljesítmény alapján 

veszi kezdetét A szakmai család-

pénztáraknak a rendelkezés értei-

mébe oda kell hatniok, hogy a gyer-

meknevelési pótlékot ezen az n j 

alapon az arra jogosult m u n k á s ^ 

még a karácsonyi ünnepek előtt 

kézhez kapják. 

A szociális gyámolitásnak ilyen 

általános jellegű fokozásán k ivü l 

külön gondoskodott a kormány 

azoknak a munkásoknak a gyerme-

keiről, akik katonai szolgálatot telje-

sítenek. Eddig az volt a helyzet, 

hogy a katonai szolgálatra behívott 

munkások a behívástól számítva 

csupán három hónapig részesültek 

gyermeknevelési pótlékban, feltéve, 

hogy a katonai szolgálat megkezdé-

sét közvetlenül megelőző legalább! 

három hónapon keresztül élvezték' 

munkaviszonyuk alapján ilxen pót-

lókot A kormány most ngy határo-

zott hogy ezek a munkások tovább, 

az előirt három ^hónapon tul is 

mindaddig megkapják a gyermek- í 

nevelési pótlékot, amig katonai szol 

gálatot teljesítenek. Nehogy pedig 

az eddigi ée a most megszűnt álla-

pot folytán kirívóbb méltánytalan-

ság essék, azok a katonai szolgálat-

ra már régebben behívott munká-

sok, akik az emiitett háromhavi 

igény jogosultságukat má r kimen-

tették, megfelelő igazolás benyújtá-

sával 1942 junius l-ig visszamenő-

leg igényelhetik a megállapított 

gyermeknevelési pótlók utólagos 

kifizetését 

Az erről szóló rendelet a hivata-

los lap vasárnapi számában jelent 

meg. (MTI) 

[ D E L M A G Y A R O R S Z A G E 
J K e d d , 1942 d e c e m b e r 15 3 

! Bánffy földművelésügyi 

miniszter a munkafegyelem 

biztosításáról 
Budapest, december 14. Az Orszá-

gos Magyar Gazdasági Egyesülei 

vasárnap tartotta rendes közgyűlé-

sét. Gróf Somssich László elnöki 

megnyitójában többek között meg-

említette, hogy a tejáremelés igen 

számottevő volt, sajnálatosnak mon-

dotta azonban, hogy nagy tejmeny-

nyiség ju t a zugforgalomba, ami t 

az u j tejrendelet remélhetőleg meg 

fog • akadályozni. Hangsúlyozta, 

hogy a cséplési ellenőrök rendszere 

nem felelt meg a hozzáfűzött vára-

kozásoknak. 

Báró Bánffy Dániel földmüvelés-

ügyi miniszter szólalt fel ezután, 

aki legfontosabb célkitűzésének azt 

mondotta, hogy a mezőgazdaság ér-

tékeit átmentsük azokba az időkbe, 

amikor nagy nemzetközi verseny-

ben kell ma jd helytállnunk. Hang-

suyozni k ivánom — folytatta a mi-

niszter —, hogy a termelés zavarta-

lanságát és lehető fokozását tartom 

legfontosabb feladatomnak. A mun-

kafegyelmet erélyes eszközökkel is 

biztosítani fogom. Henyélőket «s 

munkakerülőket nem tűrhetünk eb-

ben az országban és ennek az érde-

kében, ha kell, erélyes rendszabá-

lyok alkalmazásától sem riadok 

vissza. 

A miniszter nagy lelkesedéssel 

fogadott beszéde után a közgyűlés 

elnökké öt évre ismét gróf Somssich! 

Lászlót válastzotta meg, alcuökök 

lettek a régi alelnökök: vitéz Purg ly 

Em i l nyugalmazott földmüvelésügyi 

miniszter, felsőeőri Nagy Pál , Fo-

dor Jenő és Manninger G. Adolf, 

_ Halálozás, özv. Hoífer Mártné 
e bó 10-én rövid betegség után 72 éves 
korában meghalt. Vasárnap kísérten 
utolsó útjára. Gyászolják: Neumann 
Gyuláne sz. Hoffer Berta, Iritz János-
né sz. Hofíer Stefi, Lakond Walterné 
sz. Hoffer Rózsa, Hoffer Béla és Aran-
ka gyermekei. 

— üzenet Oroszországból. A 112/08. 
számú tábori postáról a Délmagyaror-
szág utján kiván családtagjaiknak, ro-
konaiknak és jóbarátáinak boldog ka-
rácsonyi és újévi ünnepeket honvé-
deink egy nagyobb csoportja. »Szent 
karácsony estéjén gondoljanak arra, 
hogy mi is egy szebb Magyarország 
feltámadásáért és egy boldogabb ma-
gyar nemzetért küzdünk* — Írják 
honvédeink a lapon, amelyet Gál Jó-
zsef őrvezető (Ujvi'déki-utca 3.), Bitó 
Lajos (Bánát-u. 3.), Budai Antal (Fran-
cia-u. 15.), Almási József (Szivárvány-
utca 54.), Ábrahám István (Paprika-
utca 39.), Forrai Lajos (Somogyitelep), 
Tóth Ferenc, Erdősi József, Demeter 
János tizedes, Gőján György és Péter 
Imre irt alá. — A 115/59. számú tá-
gori postáról Papp Gábor őrvezető, 
Kiss Kálmán szakaszvezető, Hódy Má-
tyás őrvezető, Börcsök Ignác szakasz-
vezető, Fürge József tizedes és Jeney 
Jenő tizedes üzenik szeretteiknek, hogy 
nincs semmi bajuk, jól vannak és fiz-
nak Magyarország feltámadásában. — 
A 223/17. számú tábori postáról Bata 
József őrvezető üdvözli szeretettel a 
Délmagyarország utján szüleit, testvé-
reit, Rózsi Etelkát és összes Kecskés-
telepi ismerőséit, üzeni, hogy nincs 
semmi haja s kéri, bogy írjanak sokat. 

_ Hirtelen halál. Hódi István 70 
éves Nyil-utca 4. szám alatti lakos 
vasárnap reggel a lakásán hirtelen 
meghalt A halál okáui a hatósági or-
vos szavszélhüdést állapított meg. 

— Adventi délután Felaftvároson. 
A harmadik adventi délutánt tartotta 
a felsővárosi egyházközség és katoli-
kus népkör vasárnap délután fél 6 
órai kezdettel. Az Actio Catholica pro-
giamja szerint a beszédet dr. Körtvé-
lyessy Albin tartotta, aki a családról 
és a kölcsönös szeretetről mondott 

— A sportrepülés beszervezése % 
a Délvidéken. Az elmúlt télen alakúit 
meg Újvidéken a Délvidéki Sportre* 

őszinte, igaz beszédet Utána ifi. Gá~ PülŐ Egyesület, amely rövid idő alatt 
bor István saját szerzeményű dalaival gyors fejlődésnek indult. A Horthy 
szórakoztatta a termet zsúfolásig meg- Miklós Nemzeti Repülőalap és a Ma-
tpltő közönséget A szerző dalait Bittó gyar Aero Szövetség támogatósával 
János rádióénekes és Bárány Pál knl- már megkapta első repülőterét is « 
turbizottsági tag adták elő igazi mü- \ megalakult egy kiképzőkeret, amely-s 
vészettel. Vidó Mária és Tóth Ágos-
ton szavalatai, a Berczely-együttes 
maradandó emléket hagyott a hallga-
tóság lelkében. 

— Orvosi szakiilés. Az Egyetem 
Barátainak orvosi szakosztálya ked-
den délután fél 6 órakor orvosi szak-
ülést tart. Tárgysorozat: Bemutatások: 
1. Geréb Tibor: Hyperostosis frontalis 
interna. 2. Schuh Magda: Családi juve-
nilii izomdystrophia. 3. Varga Miklós: 
Serratus bénulás. Előadások; 1. Gara-
zsi M. Zsuzsanna: A külsőleg alkalma-
zott sulfonamidok felszívódására vo-
natkozó vizsgálatok. 2. Gerendás Mi-
hály: Kísérletek mvosin-szálakkaL 3. 
Orsó László: Az orreredetü exophtal-
musok. A szakülések helye: A bőr-
gyógyászati klinika tanterme. A bejá 
ratul szolgáló Somogyi-utcai kapn a 
szakülés végéig nyitva. Űléselnök: 
Rávnav Tamás. 

Használt magyar és keleti 

perzsa szőnyegeket! 
magas áron veszek 

MODERN KÉPSZALOH 
•1QYO.UICA l . SZ. 

ben a sportrepülők már közel kétezer 
startot végeztek. Az újvidéki keretnek 
van egy Cimbora, egy Vocsok, két Jit-
csök es egy Gerle gép® » két ujabb gé-
pet most rendelt meg az egyesület. Egy 
újvidéki magyar mecénás jóvoltából 
pedig januárban megkapja az egy esőt-
let első motoros gépét is, amely alkal-
mas lesz ugy vontatásra, mint moto-
roskiképzésre. Az egyesület Intenzív 
tevékenységgel megkezdte a Délvidék 
többi városaiban is a szervezkedést s 
valószínűleg tavaszra készen áll majd 
a szabadkai és zombori sportrepülő-
keret is. A Délvidék többi falvaiban 
és városaiban pedig időszakonkint 
rendeznek majd bemutatókat. Ezekkel 
kapcsolatban nagy arányok között in-
dult meg a taggyüjtés és a délvidéki 
sportrepülés fejlesztésére egy gyűjtési 
akciót is terveznek. A délvidéki ma-
gyarság nagy szeretettel és érdeklő-
déssel kiséri figyelemmel a fejlődés-
nek ezeket az ujabb és ujabb szaka-
szait, 

— Lelopták a kocsiról a télikabátot 
Kónya Antal sándorfalvi földmüve» 
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, 
aki szombaton este a Lőw Lipót-utcá-
ban Várakozó kocsijáról lelopott <«v 
íOQ .oenaőt érő férfilélikahátot-


