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A törökországi földrengés 

borzalmai 
Intnnbul, junius 22. Egész Istanbui 

ar udapazari súlyos földrengés hata-
sa alatt áll. A földrcngéssujlotta ana-
tóliai vidékkel még nem sikerült hely-
reállítani a telefonösszeköttetést. Azt 
a pályaudvart, amely az adapazart 
szarnyvasiit végállomása, az emberek 
sz. zai veszik körül s az érkezőktől a 
iöldrengéssujtotta városban lakó hoz 
zátartozók felől érdeklődnek. A vörös 
lcMiold első segélyvouata hétfőn szá-
mos sebesültet hozott lstanbulba. A 
sebesültek elmondották, hogy Adapu-
zai főutcája romhalmaz. Sok faház be-
oinlása után kigyulladt, a városban 
ezer ház omlott össze és további 
•ver ház hcomlással fenyeget, Adapa-
zurhan eddig 12*3 halottat emeltek ki 
% romok alól. A város 21*0 háza kő-
zni még 10 százalék «om lakható. Már 
ÍZ. első földlökés megrongálta n villa-
mc-központot ugy, hogy a városra sö. 
téiség bomlt. A környékbeli közsé-
gekben is súlyos károkat okozott a 
földrengés. 

A katonai közigazgatás a földren-
gessujtotta vidékre egészségügyi és 
műszaki csapatokat indított, nagy-
mennyiségű sátrat küldölt, továbbá 
ruhákat és ágyakat, mozgókonyhákat 
élelmiszereket. 

A vegykisérleti állomás 
tisztviselői elvállalták 

egy hadiárva revelietését 

(A ü álmagyar ország munkatársá-

tól) Kállay Miklós miniszterelnök 

feleségének néhány nap előtt a 

sajtó és a rádió u ján a hadiárvák 

neveltetése érdekében intézett felhi-

í is » a nemzet élő lelkiismeretéhez 

szólt és visszhangra Is talált szorte 

nr országban. Egyesületek és testű-

leiek csakúgy, mint magánosok 

egyenként és összeállva siettek a 

romos és magasztos ötletet valóra 

váltani. Az ország minden ré-zéből 

magánosok és jogi személyek ré-

széről tömegesen érkeznek a fel-

ajánlások a hadiárvák nevelési 

gondjaiban való önkénles résztvál-

hlásra. 

jv /ged város társadalma — amint 

érről már többizben hirt adtunk — 

szintén kiveszi részét ebből « szép 

és ji Ient£s mozgalomból. Legutóbb 

a szegedi ál lami vegykisérleti állo-

más tisztviselői határozták cl Sza-

István főigazgató lelkes felhí-

vására, hogy összeállnak és fillé-

reikkel, pengőikkel hozzásegítik 

egy a hazáért hősi halált halt sze-

gedi honvéd gyermekét tanulmá-

nya inak folytatásához. A felajánlás 

értelmében a vegykisérleti állomás 

tisztviselői havonta ötven pengőt 

int tatnak* el a badigondozói hivatal-

hoz. 

Szanyi István főigazgató kérésé-

Ye a szegedi hadtest hadigoudozási 

fölügyelője, Ambrus István polgári 

iskolai tanuló személyében ki is je-

lölte azt a badiárvát. aki a támoga-

tásra méltónak ítél. Csütörtökön 

délelőtt 10 órakor a vegykisérleti 

állomás ujszegedi hivatalába ünne-

pélyes keretek között fogják a tiszt-

viselők fogadni a kis Ambrus Ist-

vánt, akinek az édesanyja gyári 

mnnkásnő. Az ünnepélyen résztvesz 

7 óth Sándor ezredes, a hadtest ha-

digondozási felügyelője, valamnit a 

Város képviseletében dr. Katona 

Jstván tanácsnok. 

H I R E K 
Szeged i u t m u t a t ó 

A Somogyi - könyvtárban ée az 
egyetemi könyvtárban vasárnap ég 
ünnepnap kivételével könyvtárszol 
gálát 

A városi mazeum égés* évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Lein-
zinuer örök. k. dr. Tukats SáJidornc 
Horváth M. n. 9, Pósa Bálás Kálvá-
ria n. 17., dr. Kocsis J. Endrené 
Földműves-utca 17, Selmeczj Béla 
Somogyi-telep IX. n. 4*9. 

Városi Színház: T i h a n y i mes-
t e r b i i v é s z r e v f i j e . 

Mozik míisora: Belvárosi Mozi: 
Dr, J ö r n , Korzó Mozi: M a l á j i 
k a l ó z o k , Széchenyi Mozi: G ö l 
b a b a . 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE TTZ ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR. 

—oqo--

— Dr. Balogh Isiván alsóközponti 
plébános 25 éves papi jubileuma. Az 
alsóközponti katolikus egyházközség 
junius 29-én dr. Balogh István plébá-
nos pappá szcntelésének 25-ik évfor-
dulóját szerény ünnepség keretében 
lurtja meg. Az ünnepség junius 29-én 
délelőtt 10 órakor az alsóközponti tem-
plomban, alkalmas idő esetén a tem-
plomkertben ünnepélyes szentmisével 
kezdődik. Manuductor: Raskó Sándor 
pápai protonotórius, püspöki belynök, 
a szentbeszédet dr. Krámer Tamás 
pápai kamarás, esperes mondja. Szem-
mise után az egyházközség diszgyülést 
tart, amelyen az üdvözlések hangza-
nak el. Délben egvlálas ebéd lesz a 
gazdasági egyesület székházának 
nagytermében. A részvételre junius 
25-ig bezárólag lehet jelentkezni Dosz-
tig Ferenc egyházközségi jegyzőnél. 

— Közellátási értekezlet. Kedden 
délelőtt 10 órakor dr. Tukats Sándor 
főispán elnök lésével közellátási érte-
kezlet volt, amelyen, dr. Tóth Béla 
polgármesterhelyettes és az érdekelt 
tanácsnokok vettek részt. Az értekez-
let időszerű közellátási kérdéseket 
tárgyalt. 

— Varga József az Egercsehi Kő-
szénbánya Rt. igazgatóságában. Bu-
dapestről jelenlik: Dr. Varga József 
nyugalmazott iparügyi miniszter, akit 
a minap választoltak meg a MAK el-
nökévé, most ujabb állást kapoft. Be-
választották az Egercsehi Kőszénbá-
nya és Portlandcementgyár Bt. igaz-
gatóságába. * 

_ Hétfőn kisgyűlés. Dr. Tukats 
Sándor főispán junius 28-ára, hétfőn 
délután 5 órára összehívta a töi vény-
hatósági kisgyülést. Ezt megelőzőleg 
pénteken, 25-én délelőtt 10 órakor a 
kisgyűlés! előkészítő tanácsülés lesz. 

— Felhívás a MANSz tagjaihoz. A 
MANSz szegedi csoportja kéri lagjail, 
hogy 24-én reggel 8 órakor az urnapi 
püspöki szentmisén és az azt követő 
körmenetben minél számosabban ve-
gyenek részt, lehetőleg diszmagyar-
ban vagy magyaros ruhában. Találko-
zás háromnegyed 8 órakor a Dóm-lé-
ren a Korda-üzlet előtt. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A *ze-

gedi rendőrség révkapitánysága je-

lentés* szerint » Tisza vízállása 

junius 22-én reggel 7 órakor 400 

cm, a levegő hőmérséklete 18 fok 

Celziua volt. 

— A Belvárosi Oltáregyesfilet tag-
jai az urnapi körmenetben. A Belvá-
rosi Oltáregylet tagjai az urnapi kör-
mecet alkalmából reggel 8 órakor 
pontosán jelenjenek meg a fogadalmi 
templomban a számukra fenntartott 
helyen. A szentmise végén onnan in-
dulnak a körmenetre 

Honvédnap 
Junius 28-ika a Kormányzó ur 1940 

ben kelt rendelete értelmében >Hou-
védnap«, a magyar fegyveres erők ün-
nepe, Bölcs és helyes és az ftsi ma-
gyar katonai erényekhez méltó dolog 
volt ünnepet szentelni a magyar kard-
nak, a hagyományos magyar harci 
erények megtestosilőjenek, a magyar 
honvédségnek. Kell ez az ünnep, hogy 
emlékeztető legyen azokra az áldoza-
tokra, amelyeket a nemzet fiai lé-
lünkért, fennmaradásunkért és jővönk-
ért meghoznak ott, ahová őket a köte-
lességteljesítés parancsa áililja. Kike-
rülhetetlen történelmi szükségszerűség 
a magyarság mostani fegyverbe állá-
sa, amelyet nem keresett, ahogyan n^m 
kereste azt 1914-ben sem Van abban 
talán valami tragikum, de van feltét-
lenül Árpád nemzetének ősi erényeit 
konzerváló, megtartó, az apákból a 
fiukba átültető isteni intézkedés is. 
hogy ez a nép. amelynek ezer esztendő 
óta fő törekvése volt, hogy ezen a föl-
dön békességben és keze szorgos mun-
kájával biztosíthassa életét, mégis 
harcra kényszerült. Amióta itt él 
magyar a Kárpátok áldol! medencéjé-
ben, senkit soha megtámadni nem 
akart semmit senkitől elvenni nem 
törekedett és mégis harcolnia kellett, 
hogy megvédje azt. ami a sajátja, Fz 
a szükségszerűség érződik egész tör-
ténetünkön és ugyanez a szükségsze-
rűség állítja most csatasorba isméi 
fiainkat. És éppen ez a történelmi 
szükségszerűség az, amely megedzette 
a magyarságot, belénevelte a harcra 
való készséget és haláltmegvclő bátor 
kiállást: az igazi katonai szellemet. 
Ennek a kalonai szellemnek és a had-
erő hivatástudatának hitvallása a 
IIonvédnap«. 
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— Értelmiségi alkalmazottak beje-
lentési kötelezettsége. Budapestről je-
lentik: Az Értelmiségi Munkanélküli-
ség Ügyeinek Kormánybiztossága a 
budapesti kereskedelmi és iparkamara 
ulján felhívja az érdekelteket, hogy a 
zsidótörvény végrehajtásáról intézen-
dő 7720—1939. M. E. sz. rendelet 41. 
szakaszában megszabott évenként két-
szer, január és julius havában esedé-
kes bejelentési kötelezettség mindazon 
munkaadók részéről, akik érelmiségi 
munkakörü alkalmazottat foglalkoz-
tatnak, változatlanul továbbra is fenn-
áll, függetlenül attól, hogy a munka-
adó vállalkozásóban az 1939. évi IV. 
le. rendelkezéseit már végrehajtotta, 
vagy kizárólag nemzsidónak tekinten-
dő munkavállalókat foglalkoztat. En-
nek megfelelően minden munkaadó kö-
teles az értelmiségi munkakörben fog-
lalkoztatott alkalmazottainak szemé-
lyében, munkakörében és illetményei-
ben beállott változásokat a rendelet-
hez mellékelt V. sz. minta szerint az 
1943 julius 31-ik napjáig továbbra is 
bejelenteni. Ha változás az illető fél-
évben nein volt, ezt kell a Tentebb! idő-
ben bejelenteni. 

Dr. Nemecsksy Tivadar magán 
tanári előadása. Dr. N c m e c s k a y 
Tivadar, a nőgyógyászati klinika ad-
junktusa és a városi közkórház szü-
lészeti osztályának főorvosa kedden 
délután tartotta magántanári próba-
előadását a bőrgyógyászati klinika 
előadótermében. Az egyetem tanári 
kara és a nagyszámú előkelő közönség 
előtt megtartott eiőadás címe >A me-
dencevégii Tekvéscs szülés helyes leve-
zetései volt. A történeti visszapillan 
tással kezdődő előadásában az előadó 
ismertette a címben foglalt szülések 
levezetésének az orvostudomány hala-
dásával napjainkig fejlődött legmoder-
nebb módjait. 

— Értesítés. A Gyümölcstermelők 
Országos Egyesületének szegedi tag-
egyesülete a debreceni M. kir. Do-
hánygyártól nyert telefonértesítés 
alapján közli a szegedi gyümölcster-
melökkel, hogy a júniusra kiutalt ni-
kotinmennyiségei a dohánygyár tech-
nikai okok miatt csak két bét múlva 
tudja leszállítani. A nikotin megérke-
zéséről az egyesület annakidején a 
szegedi napilapok utján a gyümölcs-
termelőket azonnal értesíti. 353 

— Ezerkilencszáz™ emelkedett a va-
sárnapi nagygyűlésen részjvevö ven-
dégek száma. Részletesen beszámol-
tunk azokról a nagyszabású előkészü-
letekről, amelyeket dr. Tukats Sándor 
főispán irányításával a városi hatósá-
gok folytatnak a vasárnapi nagygyű-
lés előkészítésére. A fogadás, elhelye-
zés és ellátás problémait a szoipball 
főispáni értekezleten nrár íneglárgyal-
lák, azóta azonban folyton ujabb és 
ujabb jelentkezések érkeznek, A töme-
gesen befutó ujabb részvét'-li jrientfce-. 
zések komoly problémái okoznak a 
rendczőbizoltságnak, mert a szegedi 
szinház férőhelyeinek száma mindösz-
sze ezerötszáz, viszont már eddig kö 
rülbelüleczrkilencszáz résztvevőre le-
het számítani. Ezért ugy döntöttek, 
hogy a zenekar helyére is széksorokat 
állítanak be és minden lehető módon 
szaporítani fogják a férőhetvek szó-
mát. Mindenkinek pontosan kijelölt he-
lye lesz- igy biztosítják azt, hogy ki 
itc rekedjen valaki a meghívottak kö-
zül. A közehédre vonatkozólag ugy* 
intézkedtek, hogv az a mai időknek 
megfelelően egészen egyszer* legyen-
és csupán egvrtlen fogasból: marha-
gulyásból fog állani. 

_ A katolikus Nővédö felhiváea 
tagjaihoz. A Katolikus Nővédő Egyeí' 
sülét felkéri tagjait, hogy .Űrnapján a 
fogadalmi templomban tartandó szent-
misén és az utána következő körmn-
neten minél számosabban megjelenni 
szíveskedjenek. 

— Jóskából — JWagdolna. Budapest-

ről jelentik: Furcsa eset tőrtént Bur 

dapesten a Szent István-kórházban. 

Pásztor Lajosné Mária Valéria-telepi 

lakos a kórház szülészeti osztályán 

kisgyermeknek adott életet. Az asz-

szonynak már három élő leánygyer-

meke volt, ezért boldogan vette tudo-

másul, hogy fia született. Nagy meg-

lepetésben volt része azonban akkor, 

amikor nyolc nap múlva elhagyta « 

kórházat. Az egyik szülésznő, aki utol-

jára tisztába tette a gyermeket, moso-

lyogva nyújtotta át a távozni Készülő 

anyának és megjegyezte, hegy >szép 

kislány lesz belőle«. Az anya azzal 

válaszolt, hogy nem kisleány, hanem 

Fiu a gyermek, ebből keletkezett a vi-

ta, amelynek során kiderült, hogy 

Pásztor Lajosné gyermeke — fiubói 

leánnyá változott... Az asszony nem 

akart eleinte belenyugodni a dologba, 

mire a kórház egyik orvosa felaján-

lotta, hogy vérvizsgálat utján megál-

lapítja, hogy a gyermeket vájjon nem 

cserélték-e el? Pásztor Lajosné nem 

nrent bele ebbe, miután térje s ő mag* 

is megállapította, hogy a kisleáijj 

magán hordja a jellegzetes »Pásztor-

vonásokat' és magukénak fogadták el 

a gyermeket.., A Mária Valéria-telri-

pen azonban nagy feltűnést keltett a 

dolog s azóta is szóbeszéd tárgyát 

képezi, hogyan lett a kis Pásztor Jós-

kából nyolc nap alatt — Magduska .'.', 

_ Lopás a mars téri piacon. Fekete 
Györgyné 36 éves ráhéi lakos miulán 
csirkét adott cl a marsién piacon, ki-
sebb dolgokat topott n körülötte letrt 
sátrakból. Feketénél a rendőrség H* 
tartóztatása és kihallgatása után átki 
sérte az ügyészségre, ahol előzetes le-
tartóztatásban van. 
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Oélmaavarorszánot 
hirdessen a 
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