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Szolgálatos gyógyszertárak: Apró 
Jenő Kossuth Lajos-sngárnt 58, Nyl-
»as-*y A. bérlő dr. Ktes Lajosné Ró. 
mai-kftnif 3f, Salgó Péter béri Ha 
láss Klára Mátyás-tér 4, Temeeváry 

1 Józ*rl Klauzál-tér % 
városi Színház: délotán és este; 

P a t y o l a t k i s a s s z o n y , hétfőn; 
Don n& D i a n a . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
I s t e n r a b j a i . Korzó Mozi: A 
l á p v i r á g a , Széchenyi Mozi: A 
t i g r i s e k ora . 
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"— í Gazdasági EgyesBlet küldötf-
scge átadta a főispánnak a diszclnöki 
oklevrtet; A Szegedi Gazdasági Egye-
sület dr. Tukats Sándor főispánt már 
Irégébben diszelnökévé választotla 
jnOg, Ajj egvesület küldöttsége dr. Szé-
chereyi István kormánybiztos vezeté-
isével • szombat délben nyújtotta át a 
Ifftispáanak * diszelnöki oklevelet. Cd-
yózlő ftpszédet dr. Széchenyi István 
mondott, akinek a sz«nvaira. válaszolva 
.megköszönte a főispán a diszelnökké 
jválasztásf z az erről szóló oklevelet. 

—• A »>as huszárok emlékművének 
•bizottsága a polgármesterhelyettesnél. 
Ismeretes, hogy a Lonz Albin nyugal-
mazott vezérőrnagy elnökletével meg-
alakult bizottság lár régebben elbutá-
irozta, hogy az első világháborúban 
hősi harcokban érdemeket szerzett 
volt szeded* 3-as huszárok emlékét im-
pozáns szoborművel örökítik meg. Az 
emlékművet ,a Tisza Lajos-körutnak 
az ítélőtábla épülete előtti kis park-
tűk rébi n helyezik el s az alapépi'mény 
még az ősszel elkészült. Közben elké-
szült m ijga az életnagyságú lovaskato-
.nát ábi azoló szobor is, amelyet nem-
i régen 1 üldöttek le Szegedre. Az em-
lékmű i •lállUtásával kapcsolatban szóm 
•baton 1. nz Albin vezetésével Szeged-
re érkezett a bizottság néhány tagja, 
akik felkeresték hivatalában dr. Tóth 
• Béla heiyettes polgármestert s hossza-
san tárgyaltak az emlékmű ügyéről. 
Krtesühsüok szerint az emlékmű fel-
avatási .-a májusban kerül sor s az 
ünnepséget országos keretek között 
rendezik meg. 

Rendelet a gyapjutermelés foko-
zása érdekében. Budapestről jelentik. 
A m. kir. földművelésügyi miniszter a 
gyapjutermelés sürgős tokozása érde-
kében megbízta a h u túrát azzal, hogy 
az eladásra szánt, de felnevelésre al-
kalmas jerkó- és ürübárányokat napi 
áron vásárolja nteg a juh termelőktől 
es ugyanazon az áron adja tovább el-
sősorban olyan gazdáknak, akik jeien-
icg ínég jnbtenyésztéssel nem foglal-

• koznak. Jelentkezni lehet a Futura 
gyapjuosztályánál Budapest V., Viga-
do-utca 6. szám alatt május 31-ig be-
zárólag, ahol részletes fel világosi ás 
is kapható. 

_ Csütörtökön választ elnököt a 
TBBE. Budapestről jelentik: A 'laka-
rékpénztárak és Bankok Egyesülete 
ezévi közgyűlését április 15-én, csü-
törtök dplolőtt fél 12 órára hív a egy-
be a Magyar Gyáriparosok Országos 
Szövetsége közgyűlési termébe (V, 
Akadémia-utca t ) . A közgyűlésen be-
töltésre ^irii! Jíegedús Lóránt elhunyta 
tfp'*tia rséftreBéáett elnöki iü is , 

— Lelkigyakorlat a Nővédőben. A 
"Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület 
lelkigyakorlatát P. Wimmer Anselm 
S. O. M. tartja az egyesület székházá-
ban Korona-utca 18. szám alatt A lel-
kigyakorlat április 12-én délután 6 
órakor szentbeszéddel és Utániéval 
kezdődik. A következő napokon április 
13. és 14-én reggel 9 órakor szen mi-
se és elmélkedés, délután 6 órakor 
szentbeszéd és litánia. Április 15-én 
reggel 9 órakor befejező szentmise és 
elmélkedés közös szentáldozással. A 
lelkigyakorlatra az egyesület tagjait 
és a katolikus nőlársadalmat szeretet-
tel várja az egyesület elnöksége. — A 
Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület 
az Anyák Kőre és a háztartási alkal-
mazottak részére lelkigyakorlatot »art 
április 16. és 17-én délután 5 órakor 
az egyesület székházában. Befejező 
szentmise és közös szentáklozás ápri-
lis 18-án reggel 6 órakor lesz. A lelki-
gyakorlatot Berkess László hitoktató, 
az egyesület lelkésze fartja. Felkéri az 
elnökség a háziasszonyokat, hogy al-
kalmazottaik figyelmét felhivni és sza-
badidőt adni szíveskedjenek. 

— A belföldi termésű borok állami 
ellenőrző jeggyel való ellátása. Buda-
pestről jelentiki A hivatalos lap va-
sárnapi számában megjelent kormány-
rendelet újból szabályozza a belföldi 
lermésü bor állami ellenőrző jeggyel 
való ellátását. A rendelet az előző 
rendelettől abban tér el, hogy kötele-
zővé teszi bármilyen fajtájú magyar 
'ermésü bornak állami ellenőrző jegy-
gyei való ellátását, ha a bor külföldön 
palackokban kerül forgalomba. 

— Egy fégi újságíró halála. Buda-
pestről jelentik: Holló Márton, a ré-
gebbi ujságirógárda kiváló tagja, a je-
les műfordító, április iü-éo 71 éves 
korában elhunyt. 

— Az ipartestület elöljárósági ülé-
se. Az ipartestület elöljárósága hétfőn 
este 6 órakor tartja áprilisi ülését. A 
tárgysorozaton fontos iparosügyek 
szerepelnek. 

_ Dr. Farkas Gyula berlini egyete-
mi tanár előadása Szegeden. Dr. Far-
kas Gyula berüni egyetemi nyilvános 
rendes tanár, a berlini Collegium Hun-
garicum igazgatója a Horthy Miklós-
tudományegye em bölcsészeti karának 
meghívására április 14-én, szerdán 
este 6 órakor > Németország a magyar 
irodalomtörténetirás szülőhazája* cím-
mel előadást tart az egyetem aulájá-
ban. 

A Hivatásszervezet közgyűlése. 
A Hivatásszervezet ma, vasárnap dél-
előtt 10 órakor tartja évi rendes köz-
gyűlését A közgyűlésen felszólal Vi-
da István országos főtitkár. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Mindazon rokonoknak, jóba-
rátoknak, ismerősöknek, egyle-
teknek, kik drága halottunk 

üzu. Sosua Jinosne 
temetésén részvé'ükkel és vi-
rágadományaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, ezúton 
mondunk hálás köszönetet. 

GYÁSZOLÓ CSALAD 

Fájdalomtól megtört 6ziwel 
tudatom, hogy drága jó nevelő 
apám 

Széli András 
folyó hó Dton hirtelen elhunyt. 
Temetése folyó hó 11-én d. o. 
3 órakor lesz a belvárosi teme-
tőben, örök nyugalomra he-
lyezve. 

NEVELT LEÁNYA 

Száa cigány muzsikál — a se-
besült honvédekért. Megható példá-
ját muttaják a sebesül ekkcl való 
együttérzésnek a szegedi cigányw-
nészek. Értesültek arról derék mu-
zsikusaink, hogy a szegedi hadikór-
házakban már hosszabb idő óta 
olyan rádióberendezéa felszerelésén 
fáradóznak, amely hangszórós meg-
oldással mindén kórterembe közve-
titeaé a rádióműsort, a fájdalom-
csillapító idegzsongitó muzsikát s 
egyéb gondűző, szórakoztató és lé-
leknevelő számokat. S arról is tu-
domást szereztek, hogy a rádióbe-
readezésre nincs még együtt a szük-
séges pénz, elhatározták tehát, 
hogy hangversenyt adnak a sze-
gedi hadikórházak javára. A szép 
ötletet a hadikórházak és a Vörös-
kereszt vezetősége örömmel fo-
gadta a hangverseny dátnmát 
a jövő vasárnapra, április 18-ára 
tűzték ki. Az ujabb szegedi 
hangverseny műsora magyar da-
losünneppé bővül, mert a négy leg-
kitűnőbb szegedi magyar nóíaéne-
kes szintén felajánlotta a részvéte-
lét a nemes cél" érdekében. A ci-
gányzenészek tehát azt adják a se-
besülteknek, ami legnagyobb kin-
csük: muzsikájukat, hogv valóra 
váltsák a sebesült honvédek vágyát; 
a hangszórós rádióberendezés fel-
szerelését.., Száz cigány vonul fel 
az április 18-iki hangverseny-
re, amely a magyar dal, a ma-
gyar muzsika ünnepe tesz és sike-
re remélhetőleg meg fogja közelíte-
ni a legutóbbi, felejthetetlen szegedi 
hangversenyét. A jövő vasárnapi 
hangverseny jegyeit holnaptól, hétfő-
től kezdve árusítja a Városi Szín-
ház jegypénzfára. 

Modell kalapujdonsá<fok 
tökéletes szép alakitások legjutányo-

sabban 

fiiv Irltx D*xs6né 
katepflzlet. Oroszlán u. 3. 400 

— Előadások az egyetemen. Az 
Egyetem Barátai Egyesülete termé-
szettudományi szakosztálya szokásos 
heti előadói szakülésért április 12-én, 
hétfőn délután 5 órakor tartja meg 
az általános és szervetlen vegytani 
intézet tantermében a Templom-téren. 
A szaküzlés előadásai: Dr. Ábrahám 
Ambrus: Idegvégtestek az artéria 
reanalis falában (vertitéssel). Dr. Hazs-
linszky Bertalan: A gesztenyefa (Cas-
tana sativa). mint mézelő növény (ve-
ti'éssel). Üléselnök: Obermayer Er-
nő. Az előadásokra való belépés díj-
talan. Vendégekeit szívesen lát az el-
nökség. 

_ . Ügyvédi Mr. Dr, B a l a s s a Je-
nő irodáját Arany János-Utca 11 alól 
Berzseuyi-utca la. alá helyezte át. 

133 
Pamntvarrócérna és panrotvarró-

fonál forgalombahozatala. A m. kir. 
Ipari Anyaghivatal textilipari osztá-
lya 1220—194A M. E. sz. rendelete ki-
adásával kapcsolatosan közölte, bogy 
a kereskedők uj zárolási rendelettel 
zárolt pamutvarrócérnából, vagy pa-
tnutvarrófonálbóJ csak annyit hozhat-
nak forgalomba, illetőleg a fent neve-
zett anyagokat felhasználó üzemek 
csak annyit dolgozhatnak fel, amennyit 
ezekből a gyártmányokból a cérnát 
gyártó vállalatoktól, vagy kiszerelő 
üzemekből havonta kapnak. Amennyi-
ben a részükre biztosított parnuitvarró-
cérna, vagy pamutvarrófonái szinben, 
erősségben és fajtában nem felelne 
meg a keresletnek, jogukban áll a be-
jelentett saját raktárkészletükből át-
cserélni. A müselyemből és műszálból 
készült cérnák és fonalak' forgalma, 
illeőleg felhasználása továbbra is 
szabad. 

— Hentes- és raészárosüzletek hét-
köznapi zárórája. A közellátási minisz-
ter a hentes- és mészáros-, valamint 
a sütőipari üzletek déli kötelező nyit-
vatartásának elrendelését nem óhajtja 
azért, mert a fogyasztókőzönség ki-
szolgálását a jegyrendszerrel járó ad-
minisztratív teendők lényegesen hát-
ráltatja, lassúbbá teszik. " A déli zár-
órát a hentes- és mészárosüzleteknél, 
valamint a sütőipari üzleteknél a 
65.800—1942. Ip. M. SE. rendelet a ki-
záróan vagy túlnyomóan élelmiszerek 
árusítására berendezett üzletek szerint 
állapítja meg, tehát a közellátási mi-
niszter kívánsága arra vonatkozik, 
hogy a hentes- és mészárosüzletek, 
valamint a sütőipari üzletek déli zár-
órát egyáltalán no tartsanak. Ezzel 
szemben a Husipari Munkások Orszá-
gos Szövetsége az iparügyi miniszter-
től azt kérte, hogy a hentes- és mé-
szárosüzleteket este 7 óra helyett este 
C órakor bezárják és kérte, hogy a 
déli 2 órai zárórát továbbra is bizto-
sítsák. Az iparügyi miniszter a kér-
dést véleményadás végett megkűldötte 
a kamarának, amely ezzel a kérdéssel 
kedden, április 13-án tartandó kézmű-
vesipari szakcsoport! ülésen foglalko-
zik. 

_ A KAXSz-Ha tömörült altisztek 
figyelmébe. A tüzelőanyag társadalmi 
uton való besuerzése céljából tartott 
rendkívüli tagértekezlet határozata 
alapján felhívjuk a tagtársak figyel-
mét, hogy tüzelőanyag igényét legké-
sőbben április 24-ig Írásban jelentse 
he titkárságunknak, Balogh István 
ügyveze 'rt-titkár cimén Szeged, Hor-
váth Mihály-utca 2. sz. Ezzel kapcso-
latban jelentse azt is, hogy lakás® 
hány lakószobából áll és hányan lat-
nak" az említett lakásban, valamint a 
lakás különálló-e, vagy tömbbe épült. 
A tüzelőanyag beszerzési árának 
gvüjtését és gyümölcsözte'ését a vez*>-
tőség társadalmi uton letétbe helvezi, 
hogy az bármikor, de csak a tüzelő-
anyagra lehessen felhasználható. A« 
erre történő befizetések minden hónap 
első vasárnapján délután 3—5-ig a* 
egyesület hiva'alos helyiségében, a 
Postásotthonban történik. 

— ANYAKÖNYVI HIREK. Az el-
múlt héten született 18 leány és 23 
fia — Házasságot kötöttek-. Zsolnai 
László és Födi Rozália, Gera István 
és Hegedűs Ágnes, Báló János és Rádi 
Mária, Radácsi Tivadar és AlmásJ 
Éva, Szabó Ferenc és Hlavathy Mag-
dolna, Farkas Gyula és Anagnoszti 
Ilona, Dobó József és Szilák Erzsébet, 
Bácskai Péter é« Császár Rozália, 
Meggyesi László és Bódi Ibolya, Tóth 
György és Kazi Veronika, Tóth Már-
ton és Privinszki Erzsébet, Bicskei 
János és Ftolöp Julianna, Paulik Sán-
dor és Stötszer Irma, Eottra Imre és 
Vigh Mária. — Elhaltak: ösv. Bózsó 
Jánosné 72, Selyem József 49, Szél-
pál József 87, özv. Csóti Jánosné 7ő, 
Elek Béla 41, Vénig Gyula 69, Simon 
Kálmánné 28, özv. Gál Pálné 87, özv. 
Imre Lajosné 78, Barna Antal 54, özv, 
Juhász Istvánná 94, özv. Király Ist-
vánná 77, özv. C.sányi Istvánná 84, Zom-
bori Erzsébet 23, özv. Bonyhai Sán-
dorné 56, Kiss Ferenc Mátyás 38, Tóth 
Kálmánné 73, Csiszár János 68, Dudás 
Terézia 5 hó, özv. Rittler Mihályné84, 
Fűrst Ferenc 55, Szabó Ilona 71, Hor-
váth László 2 hó, Simon József 18, Vö-
rös Ilona 13, Varga Ilona 56, Fényen 
Mihály 66, özv. Zinger Viktorné 71, 
Széli András 63. Márton Pál 81, Zsiga 
Ferenc 85 éves korában. 
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