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H I R E K 
Szegedi u tmu t a t ó 

A Somogyi-könyvtárban vasárnap 

í® iiuuepnap kivételével könyvtár-

' izolgélat 

A J egyetemi KÖNYVTÁR aususztus 
1-töl 31-ig a könyvtári helyiségek 
tatarozása és általános takariláse 
MIATT ZÁRVA. 

A vároai rnuzeum egész évben 

flyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak; Ap-
ró Jenő Kossuth Lnjos-Sugánit 59, 
Nyilasey A. bérlő dr. Kiss Lajosué 
Római-körut 22, Salgó Péter bérlő 

. Halász Klára Mátyás-tér 4. Teines-
várv József Klauzá|-tér 9. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
A v a r i e f ® c s i l l a g a i , Korzó 

. Mozi: S z e r e n c s é s f l ó t á s , 
Széchenyi Mozi; E g y s z i v . i reg-
4 11. * 

—oQo— 

'AZ FT.FÜTETTTÉS KEZDETE 

ESTE TIZ ALI A KOR, 

V É G E REGGEL HÁROM ÓRAKOR-

— 0 0 0 — 

Nagyboldogasszony 
A magyar nép már ősidőktől fogva Má-

r ia mennybemenetelekor ünnepli a Ma-
gyarok Nagyasszonyát, akit Nagybol-
dogasszonynak nevez, hogy kifejezze 
ország-világ előtt, mennyire nagynak, 
minden földi halandónál nagyobbnak 
•látja az Isten anyját s milyen igazán 
boldognak tartja, mert kezdettől fog-
va olyan volt, amilyennek Isten gon-
"riolta az embert, amikor embert te-
remtett a vi lágra! Népünk ezzel is azt 
•a soha el nem múló hálát akarja ki-
fejezni, amelyet a Szfiznnva iránt 
•érez. akinek első királvunk: Szent 
,'István, oltalmába ajánlotta az orszá-
got, a szentkoronát, az országalmát 
és a fényes jogart. A Roldogasszony! 
Magvarország Védasszonylának kérte 
Tel. Ez a tény magyarázza meg. miért 
szerették meg őseink oly korán, már 

magyarországi kereszténység első 
századában Rzfiz. Máriát, kiről tiszte-
letének" kezdetétől hitlék és valotlák, 
bogv ö a mi Védőasszonvunk: Pátró-
r á nk ) 

N e t ö r j e a f e j é t ! 

Resulta Önnek összead, kivon, kalkulál. Ara P 175.— 

O d h n e r szorzó gépek P 500.—tői, 

D u c o n t a elektromos összeadógép, 

Ro ío villamos és kézi sokszorosítógép. 

Kapható: ÍPUCHnöP ElBíWÍP műszaki és import vállalatnál, Metegvizkutnál 

— Körmenet a Szent István-tele-

pen. Éves szokás a Móravároshoz 

tartozó Szent István-telep (volt Ro-

thermere-telep) elnevezési ünnepének 

megölése, amely ugy történik, hogy 

augusztus '20-án délutáu 6-kor körme-

net indul a móravárosi templomból 

a telepre, ahol ájtatoságot tartanakés 

hálát adnak a gondviselő Istennek- A 

móravárosi lelkészi hivatal felhívja a 

hivekcí a körmenctn való részvételre. 

_ ANYAKÖNYVI I I IREK. Az el-
múlt héten született huszonegy fiu 
és tizenkét leány. — Elhaltak: 
Brajkó József 57, özv. Kiss Istvánné 
65, Geberes József 43, .lunászka Ist-
vánná 69, Tólh Mihály 52, Kerszei La-
jos 58, Klein Manó 73, Apró Ferenc 
89, Kiss Sándor 9, Gyula Arpádné58, 
Hámori Mária 9 hó, Sági Ferenc 16, 
Cselédes Katalin 2 hónapos, Mohai 
Antal 62, Czirok Piroska 15, Szalm-
esik Gizella 30, Ferenezv Sándor 44, 
özv. Balogh Józsefné 74. Kovács Fe-
rnec 22 hónap, Magyar bodor 23,özv. 
Juhász Antalné 62, Kovács Vinném: 
67, özv. Dékánv Mihálvné 46. Kószó 
Károly 11 hónapos. — Házasságot kö-
töttek: Sebők Ferenc és Otott Erzsé-
bet, dr. Gyepes János és Horváth Ju-
lianna, .Tetkóczi János és Boros Má-
ria, dr. Paulovics Tibor és Csat Er-
zsébet, Kaczur Lajos és Illés Rozália, 
Still József és Fürst Zsuzsanna, Ta-
kács József és Kovalik Katalin. Zá-
gosta István és Ferenezv Julianna. 
Juhász Sándor és Boczonádi Mária. 
Szabó Emil és Grosz Zsuzsanna, Sö-
vényházi Ferenc és Nagy ílona, dr. 
ivtéz Sőreghv József és Zapka Emma. 
Kovács Ernő és Fábián Julianna. 

Azonnali gyári elhelyezkedés a 

munkásnők részére k°dvező fizetés-
sel. A csepeli Weiss Manfréd gyár 
munkáslétszámának kiorrésztlésére 60 
női önkéntes honvédelmi munkaszol-
gálatost vesz igénvhe. Felszólítom 
azokat az. önként jelenlkező 18—35 év 
közötti egészséges nőket, akik a bu-
dapesti Weiss Manfréd gvárhan el-
helyezkedni óhajtanak, bogv Tisza 
Lajos-köruf 77. szám. T. emelet a'att 
a Női önkéntes Honvédelmi Munka-

TTf vi lág küszöbén., 'fij feladatok és | szervezet hivatalos helviségében a 

fi) küzdelmek előtt állunk. legsürgősebben jelenjenek meg! Je-

S cbb'en a nagy világátalakulás-
Kan ránk" magyarokra —. íigv látszik 

különleges szerep várakozik. Mint-
ha erre utalnának' maguk a történel-
mi események, erre a magyar közélet 
vezetőinek megsejtésszerü megállapí-
tásai, erre a mostani pápának: X I I 
Tiusnak egyik" legutóbbi. 1942 júliusá-
ban a magvnrokhoz küldött üzenete 
melvhen azt kivánja: »Magvarország 
a változó idők tévedései és kételvel 
között erős őre és oltalmazója tegyen 
a keresztény emberiségnek és évköny-
veibe az ősj példákhoz mél'ó. a késő 
unokák számára pedig valóban fel-
jegyzést érdemlő dolgokat írjon » 

Nagyboldogasszony napián ünne-
pélyesen zúgnak a harangok. Ünnepi 
rúgásokkal betöltik a magyar völgye-
ket és begyeket, hirdetve, hogv ma 
"agy ünnep van: a Nagyasszony 
mennvberitelének az ünnepe. De az 
ünnepi harantrzűgás hirdeti bitünket 
a magvar jövőb°n. A muzsikalcá érc-
nvelvek messze harsonáznak: Boldog-
asszony Anvánk". régi nagv Pntronánk. 
Magyarországról, édes hazánkról, sze-
gény magyarokról, ne felejtkezzél el' 
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_ Kitüntetés. A Kormányzó ur 
őfőméltósága vitéz Sallav István sze-
gedi lakost a Magyar Ezüst Érdem-
kereszttel és a Nemzetvédelmi Ku-
Tfszttel tüntette ki. 

lertkezni lehet augusztus 16-ig. va-
sárnap kivételével naponta reggel 9 
órától 13 óráig. Munkaidő napi nvolc 
óra, he(i 48 óra. A munkásnők gon-
dos elhelyezkedéséről a gvár vezető-
sége gondoskodik. A közszükségleti 
cikkek, mint kenyér, liszt. zsir. stb. 
a gyár részéről központilag kendnek 
kiosztásra. Főzés a gvár konyháján 
történik, főzőedényeket a gvár bocsát 
rendelkezésre. Főzésben Jártas nők is 
jelentkezzenek! A gyár üzemvezetősé-
ge a jelentkezőket jóléli intézmények-
ben, mint orvosi kezelés. c(b. része-

Mindent az Istenért 
Kiss Szaléz ferences atya köflyve. 

Az amerikai magyarság lelki 
gondozásában, a fiatalság magyar 
szellemének őrizgetésében talán a 
legjelentősebb szerepet töltik be 
azok az intézmények: óvódák, nép-
iskolák, leányotthonok, zeneisko-
lák, szociális tanácsadók, szegény-
házak, amelyeket* az Isteni Szere-
tet Leányai vezetnek szerte az 
Lgyesült-Államokban. 

Az Isteni Szeretet Leányainak 
rendjét a bajor L e c h ne r Fran-
ciska alapította a mull században. 
A rend először Bécsben a nagyvá-
rosba kényszerülő cselédlányoknak 
teremt átmeneti otthont. Ezentúl is 
számtalan olyan emberbaráti in-
tézményt alapít, amelyre a modern 
nagyvárosok szociális Ínségében 
égető szükség volt. A repdalapíló 
1891-ben halt meg szentség híré-
ben. Rendje villámgyorsan terjedt 
el a szociális kérdéssel küzködö 
világon. 

Franciska nővér életét fenti ci-
mén K i s s Szaléz ferences atya Ir-
ta meg, aki csak a mult évben jött 
haza Amerikából, ahol hosszú ide-
ig volt az ottani magyarság nép-
misszionáriusa és akinek közeli 
alkalma volt azt az apostoli mun-
kát megfigyelni, amelyet a rend 
amerikai magyar véreinkért ki-
fejlett. Szaléz p.tva Szeged városá-
nak szülöttje, aki a szociális kér-
désben tanúsított evangéliumi kö-
vetkezetességével, a szegénység-
nek Szent Ferencet követő szerete-
tével már a harmincas években föl-
tűnt. Ezért Amerikába került, ahol 
a magyar társadalom minden ré-
tegében egészen a legmagasabb kö-
rökig megbecsült nevet vívott ki 
magának. Alig van hazánkban mos| 
valaki, aki az amerikai viszonyo-
kat nála jobban ismerné. Tavaly 
jött vissza az óhazába. Bőséges ta-
pasztalatait bizonyára itthon ts 
gvfimölcsöztrtni fogja. Franciska 
nővérről irt színes, vonzó stílus-
ban, kitűnő megelevenítő erővel 
irt életrajzát ajánljuk mindazok-
nak figyelmébe, akiket a szoelálts 
kérdés igazi kereszténv megoldása 
érdekel, fb.) 

—©Oo—: 

— Szegpd város árverési csarnoka 
1943 augusztus 21-én hivatalos helyi-
ségében árverést tart. mely alkalom-
mal az összes szegedi zálogházaknál 
1943 június hó végéig lejárt tételek 
kendnek sorra. Az árverést d. u. fél 
4-kor tartjuk és legkésőbb aznap dél-
ig magánosoktól is elfogadunk véte-
li és eladási megbízást. A már beér-
kezett bútorok, szőnyegek, festmények 
és porcelánok a csarnokban d. u. fél 

siti. Bővebb felvilágosítással szolgál j 4-től fi-ig nanonként megtekinthetők 
a jelentkezőknek a Női OnkértcsJ(A nvári üdülésre és áremelkedésre 
Honvédelmi Munkaszervezet. Háztar- tekintettel régi kölcsöneit méltátiyo 
tásí alkalmazottakat nem vesznek fel san felemeljük.) Igazgatóság. 

Dr, Glück Istvánné szül. dr. Katona Ibolya és Jánoska 

imádott kisfia mélységes fájdalommal jeientik, hogy forrón 

szeretett férj, illetve apukája 

Dr. GlUck István 
fogorvos 

vágatlanul elhunyt. Pénteken délután helyeztük örök nyu-

galomra a rákoskeresztúri temetőben. 

úrősz József knlocgaí VJJ? 

vidéken. Újvidékről jelentU: Dr* 

G r ő s z József kalocsai érsek, titko» 

tanácsos szombaton délelőtt 11 óra-

kor megérkezett Újvidékre, hogy részt-

vegven a Cecilia-egvházi énekkartnak 

fennállásának 50. évfordulóján rende-

zett ünnepségen. 

— Orvosi hir. Dr. Görgényi Gyula 
fül-, orr-, gégeszakorvos, egyetemi ta-
nársegéd és G. dr. Vass Erzsébet fog-
orvos szabadságukról visszaérkeztem 
és rendelésüket újra megkezdték Ki-
gyó-u. 1. I. em. 1. sz. a. 308 

— A városi gőzfürdő iszap, hideg-

gyógyosztálva, valamint orvosi ren-

delője f. évi augusztus 16-tól 22-ig 

bezárólag tatarozás miatt zárva lesz. 

Igazgatóság. 

_ Konrád Alajos lett a déli kerü-
let sakkbnjnoka. A Magyar Sakkszö-
vetség déli kerületének egyéni bajno-
ki versenye szombaton befejeződött 
Az egymásközti eredmény alapján el-
ső és igy a déli kerület 1913. évi sakk-
bajnoka Konrád Alajos 9 és fél, 2. 
Mák Ernő 9 és fél, 3. Kroó Imre 8, 4. 
Arcsin Endre (Békéscsaba) 7 és fél, 
5. Szilágyi Mihátv (Gyula), 6. Tóbiás 
György 7, 7. Itosenberg Sándor 5, 8. 
Mosonvi Kálmán (Mezőhegyes) 4 és 
fél, 9. Szarka Károly (Gyula) 3 és fél. 

10. Ábrahám István 2 és fél, l l .Moó r 
Artbur 2. 12. Kovács József 0 ponttal. 
Az, utolsó pillanatig izgalmas verseny 
lefolyása dr. Moór Elemér és dr. Csal-
lány Dezső tornavezetők iránvitása 
alatt mindvégig sportszerű volt. A 
versenydija, melyekhez a Magyal 
Sakkszövetség 100 pengőt adományo-
zott, a következők voltak: I. dij 100, 

11. 70, I I I . 50, IV. 40, V. 20 és a VI. 
10 pengő. Dicséret illeti meg a vidéki 
játékosokat, akik saját 'költségükön 
jöttek el a versenyre. J ó erőt képvi-
selnek, de több versenyrutinra van 
szükségük. Anesin és Mosonyi annak 
köszönhetik lemaradásukat, bogy so-
kat elnéztek, Szilágyi pedig tul sok 
gondolkodási időt használ el, Szarka 
Károly szelesen játszik. Konrád é j 
Mák a szokott rutinnal játszottak, 
Kroó különösen a vidékieket szoron-
gatta, Tóbiás Györgytől méltán jobb 
ciedményt vártunk volna. Rosenber-
get, ki legutóbb Kiss Albert-emlék-
versenyt nyerte, elfoglaltsága akadá-
lyozta jobb eredmény elérésében, Moór 
Arthur, ki először vett részt verse-
nyen, sokat fejlődhet, ha a hirtelen 
húzásokról leszokik, Ábrahám Ist-
vánnak pedig jobban bele kell feküd-
ni a játékba. Kovács Józsefnek is az 
a baja, mint Moórnak. a gyors húzá-
sokról nem tud leszokni. A versenvt 
örömmel kell üdvözölnünk, bizonyára 
nngvban hozzájárul, hogy a déli ke-
rület sakkélete újból fejlődésnek in-
duljon. 

_ Hivatásos Vöröskereszt ápoló-
női tanfolyam. A szeptemberben kez-
dődő hivatásos vöröskeresztes ápoló-
női tanfolyamra készülök középisko-
lai, de legkevesebb négy középiskolai 
végzettséggel jelentkezzenek a Vörös-
kereszt irodában, Korona-utca 18. 

szám alatt, ahol minden erre vonat-
kozó felvilágosítással szívesen szol-
gálnak. 

— Üzenet Orozsnrszágból. Hj. Bar-
na Péter honvéd értesiti felségét, kis-
fiát, szüleit, testvéreit és sógorait, 
hogv egészséges, nincs semmi haja. 
írjanak neki sokat. Sok csókot küld 
messze Oroszországból. 

S í r k ő a v a t á s . 

Néhai 

Szedő József 
sirköavatása folyó hó 22-én 

vasárnap délelőtt 10 órakor 

lesz a zsidó <eme(őben. 


