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* A Somogyi - könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A városi ranzenm egész évben 
•yttva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta-
kács István Klauzál-tér 3, Just Fri-
gyes Petőfi Sándor-sugárut 41b, Sel-
m«czi Béla Somogyitelep IX. n. 489, 
Török Márton Csongrádi-sugárut 14. 

Városi Szinház: M o s o l y or-

Mozik mfisora: Belvárosi Mozi: 
Nevess , s z e r e s s , Korzó Mozi: 
C s a l á d a n k szégyene , Széchenyi 
Mozi: A n n a - M á r i a . 
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Dr. Balogh István 
10 éves plébánosi jubileuma 

Szívből fakadó, meleg ünneplésben 
részesítette Alsótanya népe dr. Ba-
l o g h István plébánosé abból az al-
kalomból, bogy t i z e s z t e n d e j e 
hirdeti az Ur igéit Alsóközponton. Tiz 
esztendővel ezelőtt nevezte ki Alsóköz-
pontra plébánossá dr. B a l o g h Ist-
vánt G l a t t f e l d e r Gyula csanádi 
megyéspüspök s ezzel a kinevezéssel 
n e m z e t n e v e l é s i s z e m p o n t -
b ó l is igen bölcs intézkedés érvénye-
sült, mert a magyarság legelhanya-
goltabb rétege, a tanyai nép valóban 
olyan nagyképességü és széles látókö-
rű nevelőt, lelki irányítót igényel, aki 
magasabb szellemi színvonalra tudja 
emelni és ezzel a legszentebb remzeti 
célok szolgálatába tudja álli'ani. Dr. 
Balogh Istvánt az alsótanyai magya-
rok az elmult tiz esztendő alatt meg-
tanulták értékelni, tisztelni és mint 
gondos, jó édesapjukat: szeretni. Nem 
kevesebb, mint 1000 s z e n t b e s z é -
de t mondott el az alsóközponti hívek 
előtt az elmúlt évtized alatt és több, 
mint 1000 beszéddel szolgálta a kato-
likus eszményeke; s a nemzett gondo-
latot más, ünnepélyes alkalmakkor. A 
tanyai magyarok minden ügyes-bajos 
dolgokban hozzáfordultak és az igazi 
jó pásztor, szerető lelki atya mindig, 
mindenben segítségükre volt. Nem cso-
da hát, ha tízesztendős tanyai lelki-
pásztorkodása álkaimából az alsóta-
nyai hívek lelkes ünnepséget készítet-
lek számára. Vasárnap, a nagymise 
etán ünnepélyesen átkísérték dr. Ba-
logh István plébánost az Alsótanyai 
Gazdasági Egyesület székházába, ahol 
a hívek összegyűltek, hogy szeretett 
plébánosukat köszöntsék. Az alsóta-
nyai egyházközség világi elnöke: dr. 
W a g n e r Gyula az egyházközség ne-
vében köszöntötte meleghangú be-
széddel a plébánost, majd T a n á c s 
Sándor a gazdák, / J r i ha Károly az 
iparosok és kereskedők, K e s z e 1 y 
Dezső a KALOT és a KALASz nevé-
ben üdvözölte dr. Balogh István plé-
bánost, aki az üdvözlő beszédekre me-
leg szavakkal válaszolt. Az ünnepsé-
get a KALOT és KALASz ifjúságának 
énekszámai és szavalókórusa fejezte 
be. 
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— A nagyböjti előadássorozat mA-
*edik előadása a növédöben. A Szege-
di Katolikus Növédő Egyesület nagy-
böjti előadássorozatának második elő-
adását szerdán délután 6 órakor tart-
ja az egyesület székházában dr. Kosz-
lerszitz József pápai kamarás, a bu-
dapesti Szent Imre-Kollégium igazga-
tója >A keresztény házasság egy fér-
fiú és egy nő életközőssége? cimmel. 
Az előadáson az egyesület tagjai! ós 
a katolikus nőtársadalmat minél n?-
gyoiab számban szívesen várja az 
egyesület elnöksége. 

Halálos táfóh a föláll Kézigránáttal 
Ungvát, március 16. Vasárnap 

délután megdöbbentő cserepesét len-

ség történt a Munkács határában 
(evő Zsarnó-réten- A réten orosz-
végi iskolásgyermekek játszadoz-
tak. Az egyik gyermek fel nem 
robbant gránátot talált. Találgatni 
kezdték, bogy milyen módon rob-
bantsák fel a gránátot és végül fs 

ugy határoztok, hogy tűzre teszik. 

Hamarosan máglyát raktak és 
meggyújtották a tüzet, belehe'yez-
ték a kézigránátot, majd a lobogó 
lánggal égő máglyát körülállták. 
Pillanatok alatt bekövetkezett a 

tragédia. A gránát hatalmas deto-

nációval felrobbant, a robbanást 

pedig velőtrázó sikolyok köveit, k. 

Az odarohanó járókelők a tüz mel-
lett négy vérében fetrengő gyerme-

_ Ismét Tóth Béla helyettes pol-
gármester a Tisztviselő?itthon elnöke. 
A Sziegedi Tisztviselők Otthona vasár-
nap tartotta háromévenkint esedékes 
tisztújító közgyűlését, amelyet dr 
Tóth Béla polgármesterhelyettes nyi-
tott meg a város egész tisztviselőtár-
sadalmát képviselő nagyszámú kö-
zönség jelenlétében. A polgármester 
helyettes, aki hat év óta elnöke az 
egyesületnek, megnyitó beszédében 
utalt arra, hogy a magyarság most fo-
lyó nagy harcába* hős bonvédeink 
helytállásához mé'tóaknak kell bizo-
nyulniok a belső front katonáinak is. 

Most, a nagy események küszöbén 
cl kell némulnia a pártoskodásnak és 
mindenkinek a kötclességteljesitésre 
kell összpontosítania minden erejét — 
mondotta többek között dr. Tóth Béla. 
— Kímélet nélkül el kell távolítani 
minden akadályt a belső újjászületés 
útjából, amelynél a tisztviselőtársa-
dalomra nagy és fontos szerep hárul. 
Erős gerincű tisztviselőosztályra van 
szükség, olyanra, amely képes és mél-
tó a nemzett hagyományok megőrzé-
sére és ápolására. A nagy tetszéssel 
fogadott elnöki megnyitó után Poós 
Pá? főtitkár terjesztette be évi jelen-
tését, majd megejtették a tisztújítást 
amelynek során egyhangúlag válasz-
tották meg elnökké dr. Tóth Bélát. Al-
elnökök: vitéz dr. Görög Károly min. 
tan. vezérigazgató, Koczkás Sándor 
polgári iskolai igazgató és Rosta La-
jos országgyűlési képviselő, igazgató: 
Nemecskai Árpád, háznagy: Fodor 
László, főtitkár: Poós Pál lettek. Be-
töltötték még a többi tisztségeket is 
és megválasztották a népes választ-
mányt is. A megválasztottak nevében 
dr. Tóth Béla elnök mondott köszöne-
tet. A közgyűlés után megtartották a 
Tisztviselőottbon mácriusi ünnepsé-
gét, amelynek ünnepi szónoka dr. Tóth 
Imre kormányfő'anácsos volt.. A 
nagyhatású és lelkes tapssal kisért 
ünnepi beszéd után előbb Kuruosav 
Lajos, majd dr. Hajnal István mon-
dottak el egy-egv hazafias külteménvl 
ugyancsak nagy sikerrel, majd a meg-
jelentek elénekelték a Himnuszt 

— A DEFHE az Aigner-telepen. A 
népművelési bizottság megbízásából 
kulturestet rendezett Aigner-telepen a 
Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hall-
gatók Egyesülete. A változatos műsort 
oktatóclöadások, szavalatok és szóra-
koztató zeneszámok alkották. Szó 
volt tüdővész elleni védekezésről Ve-
ress Elemér felolvasásában és a taka-
rékosságról Wolf Péter előadásában. 
Kitűnő volt Fösa Babv három ének-
száma és Gera István Rákóczi megté-
rése cimü énekszám. Gresz József két 
szavalata nagy tetszést keltett. A mű-
sor végén IJjhelyi József tanitó kö-
szönő szavakkal emlékezett meg a 
kitűnő együttes teljesítményéről s ar-
ra kérte Ertsey Péter elnököt, hogv 
ezt az áldozatos munkát az egyesület 
lankadatlan hittel és akarattal vigye 
tovább. 

ket ta lá l tat , az ötödiket a légnyo-

más mintegy nyolc méterrel eldobta 

ás csodálatosképpen ennek a gyer-

meknek semmi baja sem történt. A 

4 borzalmasan összeroncsolt gyer-
meket hamarosan a munkácsi álla-
mi gyermekkórházba szállították. 
Sábinyák István 11 éves gyerme-
ken azonban nem lehetett segíteni, 
mert néhány órával a kórházba 
szálitás után meghalt. Visésák Já-
nos 12 éves és Viscsák József 10 
éves gyermeken, akiknek hasába és 
altestébe hatoltak a gránátszilán-
kok, vérátömlesztést kellett alkal-
mazni, Kubirka Gyula 13 éves gyer-
meken pedig műtétet hajtottak vég-
re. Valamennyi megsebesült gyer-
mek állapota életveszélyes. (MTI) 

— Leleplezték a sajtókamarában 
Horthy István portréját Budapes röl 
jelentik: Hétfőn délben ünnepélyes 
külsőségek között leleplezték az Or-
szágos Magyar Sajtókamarának And-
rássy-uti székházában Magyarország 
hősi halált halt kormányzóhelye tesé-
nek, vitéz nagybányai Horthy István-
nak portréját és a háború alatt hősi 
halált halt újságírók fényképeit. Az 
ünnepélyen megjelent vi éz Szombat-
helyi Ferenc vezérezredes, a honvéd 
vezérkar főnöke is, továbbá Bonczos 
Miklós államtitkár, Homonnay Tiva-
dar főpolgármester, vitéz Thuránszky 
László miniszteri osztályfőnök, felső 
házi tag. Az ünnepi beszédet vitéz 
Kolosváry Borcsa Mihály, az Orszá-
vos Sajtókamara elnöke mondta. Köl-
ői szárnyalású beszédben emlékezett 

meg vitéz Horthy Istvánról és beszé-
de alatt lehullt a lepel a portréról, 
amely Boldizsár István alkotása. 
Ezután az elnök a hősi halált halt ni-
ságirókról emlékezett meg. Az ünnep-
ség résztvevői néma felállással áldoz-
tak a hősi halált halt kormánvzóhe-
lvettcs és a hősi halált halt újságírók 
emlékének. 

Forgács Istvánt! 
k a p u á l l í t á s a 

a Muzeumban. D. e. 9—l-ig, d. u. 3—5-ig. " 

— Házasság. L á b d y Mária és dr. 
T e l b i s z István vasárnap házassá-
got kötőitek. (Minden küiőn értesítés 
helyett.) 

— Megválasztották a Felsőiparis-
kolát Végzettek Egyesülete uj vezető-
ségét. Nagy érdeklődós mellett tartot-
ta meg vasárnap délelőtt évi rendes 
közgyűlését a Felsőipariskolát Vég-
zettel? Egyesülete. A lelépő elnőkscg 
tartalmas beszámolója után került sor 
a választásokra. A vezetőség a vá-
lasztások nyomán a következőképpen 
alakult: elnök:. Gáspár Zoltán, alelnö-
kök: László Nándor és dr Gerendás 
Mihály, titkár: Honti Ottokár, jegyző: 
Pap Sándor, pénztáros: Gelcz Miklós, 
könyvtáros: Bartos István, háznagy: 
Joó Gyula, ügyész: dr. Benedek Pál 
számvizsgálók: Boros István, ördögb 
Antal és Sohneider József A válasz-
tások után Gáspár Zoltán újonnan 
megválasztott elnök mondott beszédet 

— Motorkerékpárszcrencsétlenség a 
Kecskés-telepen. HétfŐD délután 2 ora 
kor Molnár Péter kecskés elepi lakos 
a Szabadkai utca 12. számú ház előtt 
motorkerékpárjával elütötte Lévay 
Erzsébet 4 esztendős kisleányt. A men-
tők mindkettőjüket súlyos agyrázkó-
dással szállították a közkói házba. 

— Halálozás. Rövid, súlyos szenve-
dés után életének 60. évében vasárnap 
Budapesten meghalt Lázár László 
kormányfőtanácsos, nyugalmazott MA V 
igazgató, Lázár Györgynek, Szeged 
volt polgármesterének fia. Temetése 
ma, szerdán délután 4 Órakor lesa a 
Kemvwó-uri temetőben. 
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SZÜNTETI A FAJDALMAT 

Húszezer pengő óvadék 
ellenében szabadlábra 

helyezték Bartha Sándor 
cukrászt és Barta Lászlónét 

(A Délmagyar ország munkatársi-

tól) A szegedi törvényszék árdrági-
tási és uzsoraügyekben Ítélkező 
egyesbirája az elmúlt héten Ba<tlia 
Sándor Tisza Lajos-köruti cuk ász-
mestert árdrágításéit tízhónapi 
börtönre, üzlettársát, Barta László-
nét pedig hathónapi börtönre itélte. 
Mindkét vádlott fellebbezést jelentett 
be az ítélet ellen és egyúttal sz;<-
badláhrahelyezésüket is kérték. A 
kérelem teljesítését a kir. ügyész 
ellenzése folytán a biró elutasította, 
igy mindketten továbbra is vizsgá-
lati fogságban maradtak. 

A vádlottak később ügyvédjük ni? 
jén megismételték a szabadlábra-
helyezési kérelmet és fejenként 10— 
10.000 pengő óvadékot ajánlottak 

fel. A vádtanács a védői előterjesz-
tésnek helytadott és megengedte, 
hogy a két letartóztatott a felaján-

lott összegű óvadék ellenében sza-

badlábra kerüjön. Az óvadék lefi-
zetése megtörtént és a két letartózta-
tott már el is hagyta az ügyészség 

fogházát, 
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Peéry Piri előadása a színészi 
alkotásról. Az Egyetemet és Főisko-
lát végzett Magyar Nők Egyesülete 
szegedi csoportja március 20-án, 
szombaton délután 6 órakor az egye-
tem Szukováthy-iéri épületének audi-
tórium maximumában tartja legköze-
lebbi előadóestjét Az est előadója 
Németh Antalné Peéry Piri. az ismert 
színművésznő és írónő lesz. aki a 
színészi alkotásról tart előadást. Ar 
érdekes előadáson a belépés díjtalan. 

Héthónapi börtön a kehes ló 
miatt. György József 57 éves algyői 
cigány lóalkusz csalás bűntettének 
vádjával került kedden a törvényszék 
Molnár-tanácsa elé. György József 
1941 szeptember 6-án 9 szegedi vásá-
ron Szabó Márton tompái lakosnak 
kehes lovat egészségesként adott el. 
György a főtárgyaláson tagadott, de 
a tanuk vallomása alapján a biróság 
megállapította bűnösségé* és «a lás 
Jiünfette miatt 7 hónapi börtönre itél-
te. A vádlott fellebbezett. 


