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Szegedi utmutató 

A Somogyi - könyvtárban és az 
"K.vetemj könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
galat, 

A városi múzeum egész évben 
nj itvn, 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta-
kárg István Klauzál-tér 3, Just Fri-
gyes Petőfi Sándor-sugárut 41b, Se|-
nifczi Béla Somogyi-telep IX. u. 469. 
Török Márton Csonarrtdi-sugárut 14. 

Mozik miisora: Belvárosi Mozi: 
Tígy s z o k n y a , egy n a r l r á c , 
Korzó Mozi: V ö r ö e v i h a r , Szé-
rhenyi Mozf: A t a l p r a e s e t t 
l e á n y . 
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AJ5 ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE TÍZ ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR. 
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— P. Szabó Pius ny, tábori főespe-
res hirtelen halála. Budapestről jelen-
tik: Vitéz dr. P. Szabó Pius nyugalma-
zott tábori főesperes, a római katoli-
kus tábori püspökség volt irodaigaz-
gatója, vasárnap délután 5 órakor Má-
rialmsenyőn. a székelykapu felavatási 
ünnepség után szívszélhűdés következ-
tében meghalt. A délelőtt folyamán a 
templomban még ő tartotta az ünnepi 
szentbeszédet. ' 

— Szegedkornyéki községek képvi-
Jeldi a vármegyei nép- és családvé-
delmi bizottságban. Szentesről jelentik: 
A varmegyei közgyűlés egyhangúlag 
megválasztotta a csongrádmegycj nép-
es családvédelmi bizottság tagjait. A 
szft&edkőrnyéki falvakból a követke-
zők kerültek be a bizottságba: Kis-
kundorozsniáról Szlriha Kálmán és 
Eszei Imre, Horgosról Kárász Imre, 
Sándorfal várói Molnár Dezső, lapé-
ról Domokos János törvényhatósági 
bizottsági tagok. A községi számadá-
sok megvizsgálásánál működő elnökök 
megválasztását egyhangúlag a kővet-
kezők személyében jelölték ki. Kis-
kintdorozsma községben Eszes Imre, Sö-
vényházán Krémer .Tamás, Tápé lés 
Algyő községekben vitéz Zsigay Im-
re. Kistelek és Pusztaszer községek-
ben Szenes Jenő. Csanvtclek és Tö-
mörkény községekben vitéz Hajdú Mi-
hály. Derekegyházán, Kismrályság és 
Nagvmágocs községekben Kálmán Im-
re. Mindszent községben vitéz Négyes-
hálv, Derekegyházán, Kiskirályság és 
öttömös községekben Kiss Ferenc, 
Horgos községben pedig Heinrich Kál-
mán tőrvényhatósági bizottsági tago-
kat választották meg 

— Rendelet a burgonya szállításá-
ról. A hivatalos lap vasárnapi szá-
mában a burgonya szállitasával kap-
csolatban közellátási miniszteri ren-
delet jelent meg. A rendelet szerint az 
1IH2. évi termésű burgonya szallitása-
ta vonatkozó rendelkezéseket a kihir-
detés napjától, tehát vasarnaptól kezd-
ve az 1913. évj termésű burgonya szal-
hlásara is alkalmazni kell. Ez azt je-
lenti, hogy a burgonya szállításához 
igazolvány szükséges. 

A protestáns leventék hódolat" 
a hósök emlékének. A szegedi protes-
táns vallású leventeifjuság vasárnap 
delelőtt a református templomban ün-
nepi istentiszteleten vett részt. Az is-
tentiszteletet a harctéren küzdő hon-
védekért tartották. Az istentisztelet 
után a levente diszszakasz a Hősök 
'Kapuiához vonult, ahol koszorút he-
Iveztck a honvédszot>oira, majd disz-
menetben vonultak el az emlékmű 
előtt. 
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A MAI NAP 
Fősx»rk«sztoj*: 

Főm un ka társak: 
H e g e d ű s G y u l a 

K u n s z e r y G y u l a 
L e n d v a i I s t v á n 
P a r r a g i G y ö r g y 

Mintfen »sf* azt a lapot kérj* ú j s á g á r u s á t ó l ! 

_ Az egyetemet és főiskolát végzett 
nők látogatasa az alsóvárosi templom-
ban. Népes tanulmányi látogató cso-
port kereste fel betfön délután az al-
sóvárosi ferencesek templomai és mu-
zeuinát. Az Egyetemet és Főiskolát 
Végzett Magyar Nők Szövetségének 
szegedi csoportja dr. S c h m i d t Hen-
riknc elnckasszony vezetésével meg-
atogatta az alsóvárosi Mátyás-tem-

plomot és megtekintette a templom 
ncvczelessegeit, valamint a fereurendi 
atyák muzeumának régiségeit és érté-
kes ritkaságait. Az előkelő hölgytár-
saság két óra hosszat tartózkodott a 
templomban és muzeumban, ahol P. 
S c h n e i d e r Vencel házfőnök kalau-
zolta a nőegylet tagjait. Végül a láto-
gatók megtekintették a ferences atyák 
érdekes, kinai muzeumát is és gyö-
nyörködtek P. G á b r i s Grácián Ki-
rából hozott selymeiben, edényeiben és 
selyemre festett képeiben. A 'anulmá-
nvi látogatás este 6 órakor fejeződött 
be. 

Julius l-löl kezdve Budapesten 
tilos a borjúhús. Budapestről jelentik: 
Szendy Károly polgármester legutóbbi 
jelentésében közölte, hogy a szarvas-
marha felhajtások és vágások száma 
tavaly óta lényegesen csökkent. Külö-
nösen a borjúhús lett ritka vendég a 
budapesti háztartásokban és étter-
mekben. Mivel a borjuvágások számá-
nak emelkedésével a közeljövőben szá-
molni nem lehet, a főváros vezetősége 
a közellátási minisztériummal kapcso-
latban arra a meggyőződésre jutott, 
hogy a budapesti borjuhusfogyasztás 
további korlátozása vált időszerűvé. A 
vendéglősök ipartestülete már a mult 
héten értesítést kapott az Illetékes 
hatóságoktól, melyben közölték az 
ipartesülettel a további borjuhuskorlá-
tozár.okra vonatkozó terveket- A ter-
vek szerint a fővárosba érkező borju-
huskészletekef a honvédség és polgári 
kórházak ápoltjai számára tartják 
fenn, úgyhogy julius 1-tőJ sem a ma-
gánháztartások, sem a vendéglők és 
éttermek nem részesülhetnek borjnhus-
ellátásban. A borjuhuskorlátozás idő-
tartamát a hatóságok egyelőre nem 
állapítják meg és amint a lehetőségek 
megengedik, a borjúhús ismét szabad-
forgalomba kerül. 

_ íladiárváf fogad örökbe egy pá-
lyamunkái. A m. kir. Államvasutak 
szegedi üzletvezetősége arról értesí-
tette a hadigondozási felügyelőséget, 
hogv Kokovay József pályaőr égy ha-
diárva kisleányt szeretne örökbefogad-
ni. A kisleány felnevelését vállalja, il-
letve nrökbefogadja. Az örökbefoga-
dásra tekintetbe jövő hadiárvát a ha-
digondozó felügyelőségnek kell jelen-
teni. 

_ A Katolikus Nővédő köszönete. 
A Katolikus Nővédő Egyesület junius 
3-án megtartott tombolajátékára a 
szegedi társadalom és a szegedi ke-
reskedők nemes emberbaráti jóakarat-
tat adományozott természetbeni és 
pénzbeli segítségét az egvesülef na 
gyon hálásan köszöni a maga és a 
Napközi Otthon kisinyei nevében is, 
merf ezáltal lehetővé tették gyermek-
védelmi intézményünk további fentar-
tását 

- A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-

gedi rendőrség révkapitánysága je-

lentése szerint a Tisza vízállasa 

junius 7-én reggel 7 órakor 448 em. 

a levegő hőmérséklete lő lok Cel-

láus volt 

_ Kubikosok figyelmébe. A Nem-
zeti Munkaközpont szegedi szervezeie 
ezúton hivja fel a szegedi és szeged-
környéki kubikosmunkásokat, hogy 
sürgősen jelentkezzenek felszereléssel 
erdélyi murkára. Megfelelő órabért 
kapnak. Jelentkezés Mcrey-utca 4. sz 
alatt délután 3—7-ig. Bővebb felvilá-
gosításokat irodánkban kphafnak a je-
lentkezők. 

— Halálozás. Bálint Imre rövid 
szenvedés után meghalt. Temetése ked-
den délután 5 órakor lesz a belvárost 
temető kupolájából. 130 

— Felhívás * fodrászipari alkalma-
zottakhoz. Ma, kedden este fél 8 órakor 
a Hivatásszervezetben szakmai érte-
kezletet tartanak a fodrászipari alkal-
mazottak. Ezúton hívnak meg minden 
fodrászipari alkalmazottat. 

— Beiratások. Az állami gyakorló 
polgári fiu- és leányiskolában a jövő 
tanévi beírások folvó bó 11-én (pén-
teken) és 12-én (szombaton) delelőt' 
8—12 óráig lesznek az igazgató irodá-
jában (Boldogasszony-sugárut 8). 

— Levente hadiárvák figyelmébe! 
A szegedterületi hadiárva leventék a 
Tüzkereszt igényjogosultsága tárgyá-
ban junius 15-ig jelentkezni tartoznak 
a városi leventeparancsnokságnál. 

— Súlyos ítéletek árdrágítás miatt. 
Bordó Imre 30 éves hódmezővásárhe-
lyi gazdasági cseléd árdrágnó vissza-
élés vétsége miatt került hétfőn dr. 
Szarvas János törvényszéki tanácsel-
nök egyesbiró elé Bordó az év feb-
ruárjában 2 mázsa szeraestengerit a 
hatóságilag megállapított 24 pengő 40 
fillér mázsánkinti ár helyett 40 pen-
gőért adott, zabot pedig a 21 pengő* 
maximális ár helyett 50 pengőéi'. Ez-
ért az uzsorabiróság árdrágító vissza-
élés vétségében mondotta ki bűnösnek 
és jogerősen 2 hónapi fogházra ítélte. 
_ kecskeméti Mihalvné 50 éves ötha-
lom-utca 29. szám alatti lakos Algyőn 
a mult év októberében a csöves ien-
gerit a maximális 14 pengő helyett 45 
pengőért adta. A hétfőn tartott főtár-
gyaláson dr. Szarvas János uzsorab!-
ró bünösségéneek megállapítása után 
árdrágító visszaélés vétsége miatt jog-
erősen 200 pengő pénzbüntetésre iiélle. 
— Dudás lstvánné. Kecskeméti Antal, 
Hódi Mihály és Maróti Jánosné do-
rozsmai földművesek mázsaszámra ad-
ták el a maximális áron felül az év 
februárjában az őzsi rózsa- és fehér-
burgonyát és a csöves tengerit. Drá-
gábban árulták a tojást és a t e j f t 's-
Ügyükben hétfőn tartott főlárgvalást 
dr. Szarvas János törvényszéki uzso-
rabiró és megállapítva az árdrágítás 
tényét, Dudás Tstvánnét és Kecske-
méti Antalt 2—2 hónapi fogházra. Hó-
di Mihályt 1000 pengő, Maróti Jár.os-
nét pedig 2000 pengő pénzbüntetésre 
ítélte. A vádlottak az Ítéletben meg-
nvugodtak, igy azok jogerőre emeUed-
•fV 

Rét őrizetbevétel a fekete-

széli szurkálás ügyében 

Az összeszurkált Ordögh Jené 
és Bénák Antal voltak a tó. 

madák 

(A Délmagyarország munkatársé-

tól) Megírta a Délmagyarország, 

hogy Áldozócsütörtökön éjszaka 

életveszélyes állapotban hoztak he 

Feketeszélről a mentők két fiatal 

földművest. A földművesek bicská-

zásnak lettek az áldozatai. Az, ügy-

ben helyszíni nyomozást tartott dr. 

Kamarás La.ios rendőrtanácsos, a 

bűnügyi osztály vezetője és dr. Me-

csér József királyi ügyész. 

A nyomozás alkalmával megáll®-

pitntták- hogy Áldozócsütörtökön a 

feketeszéli Dobó-féle vendéglőben 

dugott bál volt- A dugott bálon 

részt vett Ör<lögh Jenő 19 éves ós Bé-

nák. Antal 18 éves feketeszéli föld-

műves. A bálon 10—12-en ültek egy 

asztalnál és összesen 4—5 liter bort 

fogyasztottak. Az aránylag kevés 

alkoholmennyiségtől azonban ör-

dögh Jenő eléggé becsipett. és Bé-

nák Antallal együtt hangoztatta,: 

— Addig nem megyünk hasa, mig 

valakit, meg nem szurkálunk. 

A bálról fél 11 órakor indult hasa 

kisebb csoportokban a társaság. A 

Dobó-féle vendéglő mellett levő, a 

feketeszéli országútra ki vezető dűlő-

úton indultak el Ördöghék többed-

magukkal. A társaságot Ördögh Je-

nő vezette kerékpáron. Amikor az-

után kiértek a dűlőútról az ország-

útra, találkoztak egy másik társa-

sággal, amely szintén a Dobó-féle 

vendéglőben mulatott- A két italos 

társaság között szóváltás kereke-

dett, majd bicskázásra került a sor. 

A szembejövő társaság tagjai közül 

ekkor — amint a nyomozás során 

vallották —, Makra Szilveszter 

éves mórahalmi lakos és öeese. Tst-

ván önvédelemből, késsel támadtak 

Benákékra. Makra Szilveszter nagy, 

késsel, István nevű öcese pedig 

zsebkéssel szurkálták meg Ördöghöt 

és Bcnákot. 

A nyomozás során kiderült, hogy, 

az áldozatok között volt még Jakun 

Miklós is. aki kisebb fejszurásokat 

• szenvedett Fény derült a nyomoz,áe 

során arra is, hogy a két Makra-

fivéren több, kerékpárpumpától 

származó ütés nyoma látszik. A ki-

hallgatott 22 tann állítása szerint a 

verekedést Ördögh és Bénák kezdte 

és a társaságukban levő Jakus Mik-

lós. 

A rendőrség Makra Szilvesztert ée 

Makra Istvánt hétfőn délelőtt letar-

tóztatta és a rendőrségi fogdában 

őrizetbe vette. 

Mint lapzárta után értesültünk, 

Bénák Antal sorsa, aki a sebészeti 

klinikán fekszik, válságosra for-

dult. 
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_ Jól sikerült honvédnajr a Városi 
Színházban. Az önkéntes Női Honvé-
delmi Munkaszervezet vasárnap dél-
előtt Honvédnapol rendezett a Városi 
Színházban. A műsor a Hiszekeggyel 
kezdődött, amelyet az njszegedi Wen-
dergvár énekkara adott elő. Nagy Pi-
roska főiskolai hallgató szavalata 
után Tölgvcssyné Benyé Anna opera-
énekesnő operaáriákat énekelt,nagy si-
kerrel. Borsv Engelbert ferences atya 
tartotta a telkesitő hatású ünnepi be-
szédet, majd újra Tölgyessvné Benyé 
Anna énekelt. Befejezésül a kender-
gyári dalárda énekelte el a Szózatot. 
A matiné jövedelmét a honvédek féli 
nihaakciója javára forditják. 


