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A Somogyi -könyvtárban és az 
egyetemi könyvtárban vaenrnup és 
ünnepnap kivételével könyviars/ol-
galat 

A városi múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Apró 
Jenő Kossuth LajoS-sugárut 59. Nyi-
lassy A. bérlő dr. Kiss Lajosáé Kó-
mai-körut 22. Salgó l'éter béri. Ha-
lász Klára Mátyás-tér 4, Temesváry 
József Klauzál-tér 9. 

Mozik miisora: Belvárosi Mozi: 
K r i i g e r apó , Korzó Mozi:' »\ 
2!>-as«. Széchenyi Mozi: « ó r a 40. 
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— Az ivócsarnok ügye a várusren. 

uezési bizottság előtt. A vasutasok hősi 
emlékműve elhelyezésének problémája 
már hónapok óla foglalkoztatja a vá-
rosi halóságokat. Az eredet terv sze-
rint a MA V üzletigazgatóságával szem-
ben levő téren akarták felállítani az 
emlékművet, ennek a tervnek megva-
losilása azonban nehézségekbe ütközik 
a gyógyforrás ivócsarnoka miatt. Eb-
be n az ügyben már számos illetékes 
velemény és hozzászólás hangzott el. 
A vasutashősök emlékmüve időközben 
elkészült és veszedelmesen közeledik a 
leleplezésére kitűzött időpont is. Az 
idő sürgetésére most a város döntő lé-
pesre határozta el magát. Fentek dél-
előttre összehívták a városrendezési, 
jogügyi és pénzügyi bizottságot és 
e.zen az együttes bizottsági ülésen vég-
legezik a város állásfoglalását a szo-
hoi elhelyezés kérdésében. A pénteki 
döntés elé városszerte nagy érdeklődés-
sel és kíváncsisággal tekintenek. 

— A Katolikus Nővédő kegyeletes 
ünnepsége Semmelweis Ignác emlék-
táblájánál. A Katolikus Nővédő Egye-
sület julius 1-én délután 6 órakor ke-
gyeletes ünnepség keretében emléke-
zik meg Semmelweiss Ignácról, a nők 
jótevőjéről születésének évfordulója 
sík a Imából a Nemzeti Emlékcsarnok-
ban levő emléktáblája előtt. Utána a 
fogadalmi templom kriptájában Var-
helyi József prépost plébános sírem-
lékére helyeznek koszorút, halála év-
font ulója alkalmából. Az egyesület 
tagjait ezúton értesiti és minél na-
gyobb számban való megjelenést kér 
az elnökség. 

— Dr. Seres Samu tb. főszolgabíró 
halnia. Kiskuudorozsma rokonszenves 
és népszerű e.gyénisége, dr. Seres Sa-
mu lt>. főszolgabiró, a járási főszolga-
biróság helyettes vezetője váratlanul 
rlhunyt. A kiváló főtisztviselő 54 
éves volt cs szivbénulás vetett hirtelen 
veget életének. Dr. Seres Samu az ösz-
szeomlás után Erdélyből kerüli Kis-
l.iindorozsmára, ahol csakhamar nagv 
népszerűségre telt szert. Szerdán te-
mették cl a református temetőben. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A s/r-
corfi rondcirséc révknnitúnyságn je-
lentése szerint Tisza vízállása 
junius 30-án receel 7 órakor 3fi7 
rm. a leveeő hőmérséklete 14 fok 
("elzino vof|. 

I _ Eltemették Glőckner Józsefnét. 
Nagv részvét mellett helyezték őrök 
| nyugalomra a szegedi belvárosi teme-
tőben Glőckner Józsefnét szül. Auer 
Annát. Az elhunyt nagyasszony Glőck-
ner Józsefnek, a legrégibb ' szegedi 
fisztitóvállalat tulajdonosának felesége 
volt és Szeged társadalmi életében 
nagy szerepet játszott. Nemrslelküsé-
géröl, jótékonyságáról mindenki Is-
merte és mint a MANSz egvik legré-
gibb és legbuzgóbb tagja is részt vett 
minden jótékonysági akcióban. Jelle-
mét és nemes gondolkozását tekintve, 
igazi magyar nagyasszony volt. elmú-
lása valóban fájdalmas veszteség Sze-
ged hölgytársadalma számára. Teme-
tésén. amelv Péter és Pál ünnepén 
délután 5 órakor folyt le a belvárosi 
temelnben. képviseltette magát 3 

MANSz hölgygárdája, valamint az 
iparosasszonyok testülete is. Sok vi-
rág boritotla az elhunyt nagyasszony 
ravatalát és igazi, mélységes részvé' 
kisérle utolsó útjára. 

— Repülőnap Gyulán. Gyuláról je-
lentik: A liókésvarmogyoi Repiilő-
Egyesiílet Péter-Pál napján a gyu-
lai vármegyeház nagytermében 
díszközgyűlést tartott. A hivatalos 
rész után dr. Ember Sándor ország-
gyűlési képviselő, a Horthy Miklós 
Nemzeti Repülőalap elnöke ünnepi 
beszédében a Nagyalföld ifjúságá-
nak repülőkészségéről és rátermett-
ségéről beszélt elismerően. A Nem-
zeti Repiilőalap mindent elkövet, 
hogy a magyar róna ifjúsága mi-
nél nagyobb számban kelhessen 
szárnyra. A magyar aviatika nem-
csak háborús célokat szolgál, azon 
tul a békeidők repülésének is ala-
pot teremt. Délután Gyuláról Bé-
késcsabára vezető minit mentén a 
vészei hídnál a Békésvármegyei 
Repülő Egyesület jólsikerült re-
pülőnapot rendezett. A két város 
lakossága többezres tömegekben vo-
nult fel a mezőre. Az előkelőségei; 
között helyet foglalt gróf Zichy 
Nándor, a Magyar Aero Szövetség 
ügyvezető elnöke, Beliczay Miklós, 
Békés vármegye főispánja és még 
sokan mások. 

— Orvosi hir. Dr. Baracs Marcell 
gyermekgyógyász szakorvos rendelését 
újból megkezdte. Zrinyi-ntca 9. 329 

— Négyhónapi fogház hamis tnnu-
zásra való rábírásért, özv. Hurtony 
Józsefnét Papp Katalin 49 éves bátmo-
nostori gazdálkodónőt azzal vádolta 
az ügyészség, hogy a mult év folya-
mán. amikor magánlak- és becsületsér-
tés mialt eljárás volt ellene folyamat-
ban, Barta József bátmonostori gaz-
dát arra kérte meg. hogy tanúskodjon 
a főmagánvádló ellen, aki neki sógor-
nője. Barta a hamis tnnuzásert beígért 
szappan ellenében sem volt hajlandó 
azt vallani, amit özv. Hurtonyné akart. 
Kiderült az ügyészség vádiratából a 
hajai törvényszéken tartolt főtárgya-
lás során, hogy özv. Hnrfonvné Barta 
Mátyást is rá akarta bírni egy másik 
alkalommal hamis tanúvallomás meg-
lételére bizonyos összeg fejében.. A 
bajai törvényszék mérlegelve a bűn-
esetet. bűnösnek mondotta ki özv. Hur-
tonyné], hamis tanuzásra való reábi-
rús vétségében és ezért 4 hónapi fog-
házra itclte. Fellebbezés folvtán került 
iigve szerdán a tábla Cnrrv-fanácsa 
Mé. amely az elsőfokú hir/íság Ítéleté* 
helybenhagyta. Az ítélet ellen vádlott 
és védője semmisségi panasszal élt. 

Távsa»áqbót« 

Hazánk felelős jelesei hiába kop-
tatják tüdejüket a szakadatlan fi-
gyelmeztetéssel, hogy súlyos kor-
szakot élünk, egesz jövőnk forog 
kockán, viselkedjék hát mindenki 
a komoly időknek megfelelően. 
Ahány falatunk, az ki van mérve, 
ahány idegszálunk, az kíméletre 
szorul a várható feadatok szolgá-
latában, a záróra betartását szigo-
rúan ellenőrzik. Tizenegyig kiszó-
rakozhatja magát a leghevesebb 
temperamentum is, hogy reggel tel-
jes erővel álljon abba a munkába, 
amelynek közössége ma különö-
sebb hazafias kötelesség. 

A figyelmeztetésekből nem fogy 
ki a napisajtó sem — még sincs 
haszna a sok igyekezetnek. Gyak-
ran kapunk egyaránt szóban és 
Írásban panaszt, hogy jókedvű tul-
tengők nem hajlandók észhez tér-
ni. Kifáradt emberek, akiket nem 
áldott meg a sors olyan szerencsé-
vel. hogv másnap délig nyújtózkod-
hassanak az ágyban. képtelenek 

aludni, mert alattuk, körülöltük, 
bömbölve harsog a rádió, meg a 
gramofon, terjesztve az iigyefogyo.t 
jazz-zenét, kisigényű szellemi erő-
ket kielégítő bambaságokat. Forró 

. éjszakákon nem lehet miattuk nyíl-
va tartani az ablakot, feltörő, uj 
kottériák vannak kialakulóban, min-
dent lefitymáló régiek- — köztük 
olyanok is, akiknek duplán nem il-
lenék —, kötelezettségeken felülál-
lóknak tekintik magukat, jóérzés, 
kímélet nélkül mások iránt. Meg-
esett már, hogy a rendőrség segít-
ségét kellett jóval éjfél után igénv-
be venni a temperamentumok le-
csillapítására, azért mégse használ 
semmi. 

A panaszokat eddig egyszerűen 
csak tudomásul vettük, azonban 
mindennek van határa. Bizonyara 
akadnak olyan társaságok is. ahol 
a szellemi nivó nem a szakadallan 
gramofonozásban, a kora hajnalhn 
nyuló táncban merül ki s ahol ad 
az tij kötelességeket elfiiró élet n 
felületes pletvkán kivül is témát. 
Nem rájuk gondolunk, hiszen a kul-
turáltság nem zavarhat senkit ugv. 
mint az ellenkező véglet gondtalan 
hefykesége. 

Azonban ennek az utóbbi rétegnek 
készséggel akarunk szolgálatára 
lenni, hiszen nyilvánvaló, hogy tár-
sadalmi érvényesülések nem utolsó 
eszköze a nyilvánosság. Ezért fel-
kérjük olvasóinkat és lapunk bará-
tait, hozzanak tudomásunkra hite-
les formában minden kilengést, 
visszaélést, amely a közcsendet, a 
kötelező rendet, inzultálja' s kutvn-
h,a veszi az elsötétítés paragrafu-
sait mi szívesen nyitunk uj ro-
vatot akár »A Társasáéból* címmel 
s ebben névszerinti adatokkal so-
rolunk fel mindenkit, aki sulvos 
napjainkban igv értelmezi a magyar 
kötelességteljesítés!. 

Hadigondozási igazolvánnyal 
rendelkező 

f e g y s z e d ő n ö k e f 
felvesz a 

Belvárosi Mozi 
Jelentkezni az irodában 9—12-ig 

délután 3 —45-ig. 

_ Sürgős és fon|os figyelmeztetés 
a jégkárokra biztosított mezőgazdák. 
mik. Az 1943. évi jégbiztosításokban az 
egységárak az climilt'évi hatósági tcr. 
ménváraknak felelnek meg és"' így » 
kártérilés is ezen árak aliipján törté-
nik. Ezen árak azonban alacsonyab-
bak, mint az 1943. évre mos) kormány-
hálóságilag megállapított .árak. íypp 
ezért szükségesnek tartja a Bizlosilo 
Intézetek Országos Szövetsége a jég-
biztosítással biró mezőgazdákat figyel-
meztetni. hogy mindazok, akik előfor-
duló jégkáraiknak az uj hatósági ára-
kon való kifizetései igénylik, sürgősen 
emeljék fel biztosításaikat az uj .egy-
ségárakra. Elegendő a biztosító válla-
lathoz ajánlott levelezőlapot küldeni, 
ebben tüntessék fel a folvó évi jégblz-
tositási kötvényük számát és irják 
meg. hogy az 19t3. évre megállapjtn't 
hatósági árak biztosítását kívánják. 
Az. árkülönbözeli biztosítás feladása 
elő(t bekövetkezett jégkárok . a köt-
vényben feltüntetett cs minden esetben 
a mostani hatósági áraknál alaeso-
nvabh egységárakkal kártalnrjft'áthak. 
Kéretnek a biztosítási helvi képvise-
lők. hogv az elmondottakról, sürgőse* 
tájékoztassa k a hiztosilojt feleket, ktl" 
lösösen sulvt helyezve a törpe és ki*' 
birtokosok megfelelő felvilágosítására 
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Nyolehónapi börtönbüntetést ka-
pott a tolvaj MÁV-fékezö. Deák János 
30 éves szegedi lakos, volt MAV-féke-
ző lopás büntette miatt került szerdán 
délelőtt dr. Kozma Endre törvénvs/.é-
ki büntető egvesbiró elé. Deák János 
május elején szolgálatteljesités köz-
ben ellopott egy szőrmehumlát aMÁ'V-
tól. Kihallgatása során bevallotta azt 
is. hogy április 14-én a Rókusi-pálya-
udvar közelében ellopla Tomörképv 
Gusztáv kerékpárját. Bűnösségének 
megállapítása után dr. Kozma Endre 
büntető egvesbiró 8 hónapi börtönre 
ítélte. Deák az Ítéletben megnyugo-
dott, igy az jogerős. 

— Tűz a Kertész-paprikamalomban. 

Szerdán délután 6 óra után a Kertész-

paprikamalomban tűz ütött ki az egyik 

feldolgozóteremben, mert az , őrlést 

végző két malomkő közé idegen anyag 

került. A kihívott tűzoltók a tüzet per-

cek alatt eloltották. A kár 1000 pen-

gő, amely biztosítás utján megtérül. 

_ Hadirokkantak figyelmébe! Ma-

gyarország Klinikáinak és Kórházai-
nak Szövetsége (Budapest Vili., Üllői-
ül 66c.) a m. kir. belügyminiszter tá-
mogatásával kórházüzem gazdásági 
szaktanfolyam rendezését vette tervbe. 
A tanfolyamon való részvételre a kö-
zépiskolai érettségivel biró hadirok-
kantak, avagy hadirokkantakká váló 
hadisérültek előnyben részesülnek. A 
felvételre iránviiló kérelmek, julius 
nyújtandók be. Felkérem Szeged terü-
letén lakó mindazon hadirokkantakat, 
illetve hadirokkanttá váló sérülteket, 
akik a középiskolai érettségivel bír-
nak és a meghirdetett tanfolyamokra 
való felvételüket kérelmezni óhajtják, 
hogv Szeged hadigondozó tisztjénél, 
Vár-utca 7. szám alatt, 1. emeleten leg-
kécőhh inlins 4-ifJ ielenlkez/enek. 

H e 8 é A r z k ó " ' s ! G A Z D A G c i r k u s z 
a Mars téren téliesen ui felszereléssel 120 tagu személyzettel. Idomitott 
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