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A Somogyi - könyvtárban és a/, 
egyetemi könyvtárban vasárnap e» 
ünnepnap kívetetóiel könvvtárszol-
gálat 

A városi nni/piim egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos Kjógyszertárak; Bor-
bély Jözsel Tisza Lajos-körn| ^ü, 
Moldnván Lajos lijszejreH, Vedres-u. 
1, Sélmerzi Béla Somogyitelep IX. 
•1-9, Nagy Gv. öriik. k. dr. Hangay 
l.evelite Bolriogass/.oiiy-sugárut :i|, 
Zakar S örök k. Máthé Mihálv Vnlé-
ria-lér 1. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
É j f é l i g y o r s . Korzó M»zi:"Hi-
v a t á a a : O R V O S , Széchenj j Mo-
zi: S z e r e l m i I a z. 
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AZ ELSÖTET1TÉS KEZDETE 
ESTE TIZ OKAKOR, 

VÉGE REGGEL HABOM OKAKOR. 
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_ A kereaz(ény»ég és magyarság 
rlvalasztliatatlanok. bsztergonib'ol je-
lentik: SeVedi Jusztinián biboros-her-
cegprimas elölt a katolikus egyetemi 
es főiskolai egyesületek száztagú kül-
döttsége tisztelgett pünkösdkor. A kül-
döttség vezetőinek udvözlö beszédere 
a hercegprímás többi közolt a kovel-
kez.őkben válaszolt: — Jól esett halla-
nom azt a megállapítást, hogy miná-
lunk u kereszténység es a magvarsag 
elválaszthatatlanok egymástól. Ha az 
gyén életében a természetfölötti celt 

fartamink csupán szem elölt, akkol 
lermeszetes életet, egészségét és vagyo-
nát nagy veszedelmeknek tennénk ki, 
ha pedig a természetfeletti célt hanya-
golnunk el, előbb-utóbb az. erkölcste-
lenség fertője fenyegetné, ami káros 
hatással volna annak természetes éle-
tere is. A katolikus egyetemi diák-
egyesületeknek mindkét célt szem előtt 
kell tartaniuk. A továbbiakban hang-
súlyozta a hercegprímás, hogy szere-
1 e|(el kell l'ogadniok minden katolikus 
főiskolást, aki méltó a katolikus név-
re és be kell fogndniok mindenktl. aki 
a szentistváni elvek szerint magyar. 
Akik ezzel ellenkeznek, azok nagy ká-
rokai okoznak a nemzetnek. mcr| a 
magyar fogalmái teljesen tévesen ös-
szezsugorítják annyira, hogy idővel 
szinte kisebbség lenne az. országban a 
magyar. 

— Dr. Rark Kálmán árvnszéki el-
nök. A hivatalos lap legújabb száma 
közli, hogy a belügyminiszter dr. Ruck 
Kálmán árvaszéki ülnököt -Szeged ár-
vaszékénék elnökévé nevezte ki. A/, uj 
árvaszék) elnök kedden délelőtt a tá-
vollevő polgármesterhelyettest helyet-
tesítő vitéz dr. Szabó Géza tanácsnok 
kezébe ünnepélyesen letette a hivatali 
eskiit Ezzel a miniszteri kinevezés ha-
tályba lépett és az árvaszék uj elnöke 
átvette hivatalik!. 

— Szentségimádás a békéért. A fel-
sővárosi templomban 17-én. csütörtö-
kön este 7 órától fél 10-ig engesztelő 
Sz.'-ntiségimádás lesz a békéért A vi-
lágbéke hőn óhajtott közös vágyunk, 
a/ér| kérjük híveinket, hogy leheiöseg 
szerint vegyenek teszt ezen az en-
gesztelő bzentségimállason. Kérjük a 
mindenhaló Jslcnl. hogv szüntesse meg 
ezt a nagy verözönt és szenvedéseket. 
A Szentségimadás sorrendje: liste 7 
órakor Szentságkltttei. szentbeszéd. Lli-
Csöséges Olvasó-énekkel végzi a Ro-
zsafüzér-1 ámulat 8-10I fél 9-ig Dolgo-
zó lányok Szenlsegimadása. Fél 9 
— 9-ig a Katolikus l.egénvegylet Szent-
sén imadása. 9—fel 10 ig Az OltáregylPt 
és egyházközség közös Szentsé.gimádá-
sa. Háromnegyed tO-kor áldás. Szerrt-

réghetéteL ^ 

höiőoch es npralök íiöijelmfbc! 
Újból kaphatók a legújabb divatú, különböző sziníi sfoandtáskák, kéziuta-

zok, feladó utikosarak és mindenenmü kusáraru nagy választókban. NAGY 

IANOS kosáráru üzlete. Mikszáth Kálmán utca 5 szám. I9t 

— Meghalt Schnuedt Richárd, a 
Tőzsde elnöke. Hétfőn meglinit 
Schmtedt Richárd tőzsdei elnök, a ma-
gyar közgazdasági élet egyik kima-
gasló alakja. Temetése csütörtökön 
lesz a Tőzsde csarnokából. 

— Leventenap Alsóküzponton. Nagy-
szabású leventeünnepséget rendeztek 
vasárnap Alsoközponton. Az ünnepség-
re Alsoközpontra érkezeti vitéz Ber-
thv János ezredes és .Szeged képvisele-
tében Wagner Gyula műszaki tana-
csos. A vendégeket a leventezenekar 
kiserte végig a tanyaközpont főutcáján 
a hősök emlékművénél felállított tá-
bori oltárig, ahol dr. Balogh István 
plébános szentmisét celebrált. Délután 
•1 órakor került sor a levenleünnep-
ségre. amely zenés felvonulással kez-
dődött A Mugyai Hiszekegy elhang-
zása után a leventék és leventeleányok 
fogadalomlGlele következett, imajd a 
leventeifjuság szabadgyakorlatokat mu-
tatott be. Mind a szabadgyakorlatok, 
mind pedig a testedző jáékok terén az 
alsóközponti leventeifjuság nagv 
ügyességről, fejlett ritmusérzékről és 
nagyszerű fegyelmezettségről tett ta-
núságot. Szépen szerepelt a leventeze-
nekar is. amelynek minden számát 
őszinte taps kísérte. Az ünnepség ki-
tűnően sikerült, vitéz Berlhv ezredes 
köszönetei mondott az alsóközponti le-
ventéknél elért szép eredményekén dr. 
Árendás György közigazgatási vezető-
nek, aki a távozó leventéktől rövid be-
széddel búcsúzott. Az ünnepség a Him-
nusszal és a leventék diszfelvontilása-
val ért véget. 

— Miniszteri osztályfőnök halálos 
baleste. Budapestről jelentik: dr. lté-
nyi Árpád honvédelmi minisztériumi 
osztályfőnök feleségével csányi birto-
kán töltötte a pünkösdi ünnepeket. Va-
sárnap egv könnyű kocsin templomba 
igyekeztek s útközben a lovak megijed-
tek egy arra haladó autótól. A kocsi 
a villanypóznának vágódott s dr. Ré-
nvi Árpád oly szerencsétlenül zuhant 
le. hogv pár óra múlva meghalt. Bé-
nvi Arpádnénak semmi baja sem töi-
tént. 

Tiszába ugrott eirv szabadkai síi. 

tőme«ter. HétTőn este 9 óra tájban Mó-
zer Lajos szabadkai sütőmester a 
közúti hirtról a korláton átdobta ma-
gát és a Tiszába ugrott. A motoros 
készültség kimentette és értesítette a 
mrolnkct. akik a közkórházba szállí-
tották. 

— Kit loptak a vonaton? A debre-
ceni csendörőrs őrizetbe vett egv női. 
aki kihallgatása során többrendbeli 
lopást bevallott. Revallotta többek kö-
zött. hogy amikor a Debrecenből Sze-
gedre utazott, az egvik fülkéből ello-
pott egy női retikült, amelyben 1 kék 
bőr pénztárra volt 17 pengővel, továb-
bá egv pár női kesztyűt, imakönyv és 
rózsafüzér Az imakönwbe. mivel töb-
bet a meglopott személvről nem tu-
dott. Szeged volt beleírva. A rendőrség 
r/uton hivia fel a figyelmét a káro-
sultnak. hogy jelentkezzen a kapitány-
ságon. hogy a lopott tárgyakat átve-
hesse. 

ö*v. Rzihn Sándornó. szül. 

Nagy Erzsébet, és gyermekei 

Erzsébet. Sándor. Margit, és 

László, valamint rokonai tu-

datják. bogy szerető férj, édes-

apa. testvér, sogor és vő 

R2IHA SÁNDOR 
sütőmester, alsóközponti ipa-

rodkor alelnöke folyó hó 14-éu 

esle eihunyt. 

Szeretett halottunk földi ma-

radványait f. hó 16-án d. 11. 5 

órakor a r. kat. egyház szer-

tartása szerint fogjuk eltemet-

tetni. A Gyászoló Család. 

— Jalék közben liusbalotle magat 
egy 15 éves átokliazi fiu, Tóth Márton 
15 éves átokházi fiu pünkösd hétfőjén 
déli 1 órakor pisztollyal játszott- A re-
volver játék közben elsüli es a golyó 
a fiu hasába furődott. A kihivolf men-
tők a sebészeti klinikára szállították, 
ahol kedden délelőtt sebesülésébe be-
lehalt. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vizálása 
junius 15-én reggel 7 órakor 377 eni, 
a levegő hőmérséklete 16 fok Ccl-
zius volt. 

_ Menlök hírei. Hétfőn délután 5 
órakor Kenyeres Izsó somogvilelepi 
lakos a székről leesett és lábát törte. 
A mentők a Tólh-szanalóriumba szál-
lltották. 

— ötét i szigorított dologházat ka-
potl a toúaj eigányzenész. A szegedi 
törvényszék április 13-an tárgyalta ttj. 
Horváth Karoly 28 é.ves Uj-tér 1. szám 
alatt lakó ciganyz.etiész lopási hün-
íigyét. A vádiratból kiderült, hogy Hor-
váth a mull év junius oü-lól augusztus 
16-ig terjedő időközben, amíg Jakab 
László szegedi gyógyszerész szabad-
ságát töltötte, bezárt lakásukba ál-
kulccsal behatolt és onnan ellopott 1 
férfi és egy női ezüst cigarttatárcát, 
továbbá 111 damaszt törülközőt, pup-
laniepedüket, diszpárnákat 200 pengőt 
jova) meeghaladó ériékben. A cigaret-
latárcáka! és anyjának, id. Horváth 
Károiyné Konkoly Máriának aranv 
fülbevalóit eladta Matyi József 37 
éves Árva-utca 13. szám alatti lakos-
nak 100 pengőért. Matyi pedig, mivel 
nem voll szüksége az értéktárgyakra, 
tovább adta a vásárolt riolgokal Tóth 
József szegedi ékszerésznek 160 pengő-
ért. A ruhanemueket pedig megőrzé- • 
vegeit átadta édesanyjának. A vádlott, 
a bíróság előtt tagadta bűnösségét ésj 
azzal védekezett, hogy a cigarellatar-• 
cát a katonaságnál nyerte sorsolás ui-j 
ján. Az Ítélet megállapította bűnössé-
géi és tekintettel büntetett előéletére, 
3 es félévi fegyházbüntetésre ítélte •be-
töréses lopás büntette miatt. Anyját 
pedig orgazdaság büntette miatt mon-
dotta ki bűnösnek és 15 napi fogházra 
Ítélte. Maíyi Józsefet, akii tulajdon el-
leni kihágásban talált bűnösnek, 8 na-
pi elzárással sújtotta. Matyi József az 
ítéletben megnyugodott, igv az jogerő-
re emelkedett, ellenben ifj. Florválh 1 
Károly és édesanyja fellebbezéssel élt. 
Igy került ügyük kedden a tábla Cur-
rv-lanácsa elé, amely ifj. Horváth ese-
tében az elsőfokú biróság ítéletét meg-
változtatta és 5 évi szigorított dolog-
házra Ítélte. Horválhné ítéletet hely-
benhagyta. Ifj. Horváth József az ilé-
let ellen semmisségi panaszt jelentett 
be. Anyja megnyugodott, igy a hely-
benhagyó ítélet jogerős. 

— A Magyar Csillag junius 15-i szá-
mának elén Tömörkény Istvánról 
Schöpflin Aladár ir cikkel. Keresztury 
Dezső llőlderlinről ir tanulmányt ha-
lálának százéves fordulója alkalmából 
Kovács Imre tanulmánya egy gyomai 
lakodalom körül mulatja he az ottani 
népi életet. Luby Margit egy tiszai me-
zőőr élptmentósi kalandjairól számol 
be. Farkas 7,ol|án a 'korszerű müvé-
szel'-ről elmélkedik. Illyés Gyulától 
naplójegyzeteket közöl a folyóirat A 
szám szépirodalmi részéhen Sons 
László és Thurzó Gábor novellád, 
Bartalis János, Bóka László. Jékely 
Zoltán. Kálnokv László. Szegi Pál és 
Vészi-Endre verseit találjuk. A Figye-
lő-rovatban K. Grandpierrc Fmil Szerb 
Antalról. Sbauder Józspf Lövik Ka ! 
rolyról. Nagv Lajos Veres Péterről. ; 
Thurzó Gábor Nvirö Józsefről. Lovass 
Gyula Molter Károlyról és Schöpflin 
Aladár Asztalos Istvánról rajzol iroi 
arcképet. A számára 2 pengő. Ne-
gyedévi előfizetési dij 11 pengő. Kiadó-
hivatal Vilmos császár-ut 34 

— Az utasok véresre vertek egy 
pofozkodó villainoskalaiunol. Buda-
pestről jelentik: llétion esle 11 órako* 
hangos bulracy színhelye voll a Ma-
gyar Divatcsarnok előtti viilamosmég-
iillo. A 09-cs villamost egy kalauznű 
hamarabb indította el, minisem az uta-
sok javarésze felszallhalott volna. Ar 
utasok közui egy l'érfi fel akart ugrani 
az induló kocsira, de a kalauznő visz-
szalökle, majd megállította a kocsit, 
mire az utasok feltódullak, lobben fé-
lelösségre \011iak Túrok Lrzscbet 20 
éves BSzKlil-kalauzuot, hogy miért 
csengelelt idő elült. Torok Erzsébet til-
takozott, majd a vila hevében arcul-
11 lőtte az egyik utas feleseget. Erre az 
utasok a kalauznőre lamadtnk es ugy 
elverték, hogy méntőket kellelt hivni, 
A mentük a kalauznőt » Magdolna-bal-
eseti kórházba szállították. A botrány 
ügyében megindult a rendőrségi vizs-
galat. 

_ Mérges gombát evetek belchalL 
Sipos József 53 éves Soinogyitelep 
XIX. utcában lakó köszörűs vadházas-
társával, Jegyes Mariával átrándiftt 
Sándorfalvara a pünkösdi ünnepekre 
ismerőseihez. A sandorfaivi erdöbea 
egv nagy szatyor gombai szedlek é* 
azt megfőzték. A gombától betegek let-
tek. úgyhogy a mentők beszállították 
őket a belgyógyászali klinikára, ahol 
kedden délelőtt Sipos József gomba-
mérgezésben meghalt. Jegyes Mária ál-
lapota is élclveszélves. 

Kórházban végződött «» ünnepi 
motorozás. Kovács Sándor 19 éves Kál-
lay-utca 25. szám alatt lakó cipész*© 
géd és Toronvi Mihály Rpz.ál-utca 2. 
szám alatti lakos pünkösd vasárnapján 
Csepel segédmotoroson igyekeztek 
Szegedre H szőregi uton A valószínű-
leg ittas állapotban levő Kovács mo-
torkerékpárjával belehajtott egy két-
fogatú szekérbe. Toronyi arcán és ke-
zén sulvos zuzódásokat és horzsoláso-
kat. Kovács pedig kisebb sérüléseket 
szenvedett. A men|ők mindkettőjüket 
a knzkórházba szállilottn. ahonnan Ko-
vács saját lábán távozott. Toronyit to-
vábbra is ápolják. 

T Ő Z S D E 
Budapesti értóktózMtezariat.' Az n) 

üzleti hét első napján a budapesti ér-
téktőzsde csendesen indylo forgalmát 
a pünkösd hétfőjén elhunyt elnök, 
Sehmiedt Richárd felsőházi tag emlé-
ke iránfi kegyelet jeléül két percre fél-
beszakították. Sz.ilv Márton alelnök-
helyettes meleg búcsúszavai után a 
tőzsde közönsége mély meghatottság-
gal hajtotta meg feejél a magyar köz-
gazdasági élei nagv halottja . feletti 
gyászában, amely c.rvébkéni az, egész-
napi üzletmenetre rányomta lehángo'ó 
bélvegét. A forgalom mindvégig nvo-
molt maradt, de a zárlat változatla-
nul tartott voll Hitelbank 96.5. Ma-
gvar Rank 1365* Nemzeti Ránk 432.—, 
Kereskedelmi Bank 229.5. festi Hazai 
168.75. Magyar Kender 74.5, Szegedi 
kenderfonó 311.5. 

Zürichi devizazárlat. Páris 4.55. 
London 17.30. Newvork 431 _ . Rnisz 
szel 6925. Milánó 22 68. Madrid 39.25 
Amszterdam 229 37 léi. Berlin 172.55 
Szófia 5.37 fél. Bukarest 037 fél. 

A Mnirvar Nemzett Bank hivatalé* 
valutaárfolyam*!. Szlovák kor. 11 45— 
1175. lira 17 40-17 90. sráirt ffanlí 
76 6n_gn fin. «véd kor 7170_jr?7n 

N v i l t t ^ r > 

A szegedi kir. törvényszék végíté-
letével özv. Gila Marlonne szül. Bihari 
Máriát gondnokság alá helyezte. Fel-
hívom az esetleges hitelezőket, hogy a 
nevetett részére csakis a saját felelős-
ségükre nvuilhatnak hilell és ezekért 
semmiféle kötelezettséget nem válla-
lok. 

Szeiged, 1943. junius 15 
263 Gila István 

• ) Ebben a rovatban közöltekért 
aem a szerkesztőség, sem a klataóbk" 
ratal nem vállai felelősséget 


