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A Somogyi-könyvtárban vasárnap 
és ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgálat. 

Az egyetemi könyvtár augusztus 
l-töl 31-ig a könyvtéri helyiségek 
tatarozása és általános takarítása 
miat| zárva. 

A városi múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: B»r-
esav Károly Tisza Lajns-körut 32, 
Bulrsu Barna Kálvária-tér 7.. dr. 
LőM Imre Gróf Klebelsberg-tér 4., 
Mnldován Lajos Újszeged Vedres-
ntra 1.. Selmeczi Béla Somogyttelcp 
IX . utca 4]9. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozf: 

A l o m b e r i n g ö, Korsó Mozi: 

K ö l c s ö n a d o t t é l e t , Széchenyi 

Mozi: U z B e n c e , 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 

ESTE T!Z ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR. 

— ° O 0 — 

_ Vitéz Tóth Béla és Kanyó Béla 
látogatása Gyulán és Nagyváradon. 

Vitéz dr. T ó t b Béla tiszti főorvos és 
dr. K a n y ó Béla egyetemi tanár ma. 
csütörtökön többnapos látogatásra in-
dul Gyulára és Nagyváradra, ahol 
mindkét helyen a zöldkeresztes egész-
ségvédelmi szövetség, a bajtársi szol-
gálat és a szociális munkaközösség 
működését kívánják tanulmányozni s 
ezeknek az intézményeknek továbbfej-
lesztésére fontos tárgyalásokat foly-
tatnak az ottani illetékes tényezők-
kel. 

— Kinevezés. Budapestről jelentik: 
A Kofmányzó a vallás- és közoktatás 
ügyi miniszter előterjesztésére dr 
Mészáros Gyulát, a szegedi Horthy 
Miklós-tudományegyetem megbízott 
előadóját az újvidéki kereskedelmi fő-
iskola török nyelv és történelem tan-
székének rendes tanárává kinevezte 
és esyhen a főiskolai igazgatói elmet 
és az V. fizetési osztály jellegét ado-
mányozta neki-

— Dr. Kari János és dr. Diósi 
Géza Kecskeméten. Kecskemétről je-
léntik: A kecskeméti piarista gim-
zium és rendház élére dr. K a r i Já-
nos eddigi kolozsvári igazgatót és 
házfőnököt nevezték ki. Kari János 
Kolozsvárra helyezése előtt a szegcdi 
rendház főnöke és a gimnázium igaz-
gatója volt. Az uj igazgató már meg-
érkezett Kecskemétre. Ugyanakkor 
Kecskemétre helyezték Kolozsvárról 
dr. D i ó s i Gézát, aki szintén sokáig 
volt a szegedi piarista gimnázium köz-
szeretetnek örvendő tanára és a Dél-
magvarországban megjelent írásai re-
vén mint népszerű Cikkíró Is Ismere-
tes volt. 

— lléllön kezdődik a munkások 
Adóvizsgálata. A tiszti főorvosi hiva-
tal és a városi iparegészségügyi bi-
zottság 23-án kezdi meg a város ősz-
szes munkásainak Röntgen-vizsgála-
tát. A vizsgálatok rendkívül fontosak 
a munkások egyeni és családi jóléte 
szempontjából. Nemcsak a betegség 
megállapítása a cél, hanem annak 
azonnali gyógykezelése is. A vizsgá-
lat és a gyógykezelés teljesen ingye-
nes. A Röntgen-vizsgálaton minden 
munkásnak törvény értelmében köte 
lezöen meg kell jelennie. A vizsgála-
tok időpontját és bolyét az egyes gyá-
rak vezetősége külön fogja közölni 
munkásaival. Kisebb üzemek és üzle-
tek alkalmazottal közvetlen értesítést 
kapnak a vizsgálat idejéről és helyé-
ről. Négv központi vizsgáló állomás 
lesz: a Pálfy-utca 56. szám alatti le-
venteotthoö. a piarUtagimnázttlip tor-
uaterme, (a Első Koéskeméti Kon-' 
zervgyárbao és a kOBderfooógvárban. 

_ A Katolikus Nővédő felhívása i _ István király ünnepe a refor- J D É L M A G Y A R O R S Z A O ¥ 

tagjaihoz. A Szegedi Katolikus Nő- mátusoknái. Pénteken d é l e l ő t t 1 0 ó r a i CSÜTÖRTÖK, 1943 augusztus 19. • 

hogy1 1 védő Egyesület felkéri tagjait, 
Szent István napján a fogadalmi tem-

i piomban délelőtt 10 órakor tartanrió 
ünnepélyes szentmisén minél számo-
sabban jelenjenek meg 

_ Felhívás az 1923-ban született 
karpakzományos jelöltekhez. A honvé-
delmi miniszter felhívja mindazokat 
az 1923. évben született, a középisko-
lák nyolc osztályát végzett büntetlen 
előéletű magyar állampolgár ifjakat, 
akik tényleges szolgálatukat még a 
folyó évben a rendes bevonulások al-
kalmával kívánják megkezdeni, hogy 
az önkéntes belépésre vonatkozó fel-
vételi kérelmüket a városi katonai 
ügyosztálynál /Bérház I. emelet, ,4 . 
ajtó> haladéktalanul nyújtsák be. Az 
önként jelentkezés nem harctéri szol-
gálatra vonatkozik. Felvilágosítást a 
városi katonai ügyosztály ad a hiva-
talos órák alatt. Polgármester. 

— Hatalmas hivösereg a lengyel-
kápolnai bucsun. Nagyboldogasszony 
napján tartotta a lengyelkápolnai egy-
házközség hagyományos búcsúját. A 
lélekemelő bucsu többezer hivő jelen-
létében folyt le. Horgosról, Városta-
nyáról. Királvhalmáról. Alsóközpont-
ról, Kistemplomtanváról. Dorozsmá-
ról, Domaszékről és a környék több 
más községéből zászlókkal és keresz-
tekkel özönlöttek a hivők. De nemcsak 
a kórnvék lakossága, hanem messze 
vidékek zarándokai is meglátogatták 
a hagvománvos buesut Az ünnepi 
szentmisét Szalma József szőregi plé-
bános mondotta. Ugyancsak ő tartó? 
magasszárnVa lösu szentbeszédet, 
amelyben rámutatott Magvarország 
patrónáiának majdnem évezredes tisz-
teletére Beszédében megemlítette. h"gv 
a mai áldatlan viszonyok között csak-
is a segitő Nagyasszonytól várhatjuk 
sorsunk johbrafordulását. A szentmi-
sét Nagvboldogasszonv tiszteletére ün-
nepélyes körmenet előzte meg. ame-
lyen a hivek mintegy 3000 főnvi töme-
ge vett részt. Az ünnepség rendezésé-
ben Széli József, zákányi plébános 
buzgólkodott nagy körültekintéssel 

— Családi perpatvar késeléssel. 
Kedden éjjel 10 óra körül a Hátszegi-
sor 15. számú házban Furák Tstván 
ittas állnpotban feleségére támadt 
Hosszabb dulakodás után Furák kést 
ránlott elő és felesége jobb karián 
mélv sebet ejtett. A kibivott mentők 
Furéknét a közkórházba vitték. A. 
vérengző férj ellen megindult az eliá 
rás 

_ Kiborították a megbokrosodott 
lovak. Szerdán délután 3 órakor a 
Szent Antal-utcában Szőke István 60 
éves Feketeszél 45. szám alatt lakó 
földműves loval megbokrosodtak. A 
nagy iramban vágtató lovak az ide-
oda ugráló kocsiból kibontották gaz-
dájukat, akt veszélyes zuzódásokat 
szenvedett. A kihívott mentők a sulyo-

kezdettej a szegedi református tem-

plomban István királyra való emléke-

zés jegyében hálaadó istentisztelet 

lesz, amelyre a gyülekezet tagjait ez-

úton is hívja és szeretettel várja a 

református egyház vezetősége. 

— Baromfit és tojást kérnek a ven-
déglősök. A szegedi ipartestület ven-
déglátóipari szakosztályának küldött-
sége szerdán délben felkereste hiva-
talában dr. P á 1 f y József polgármes-
tert és hangoztatva az élelmiszerek, 
főként a hus beszerzésének nehézsé-
geit és azt kérték, hogy a város köz-
ellátási hatósága tegye lehetővé, hogy 
szárnyas baromfihoz é j tojáshoz jut-
hassanak. A polgármester felkérte a 
küldöttséget, hogy a kérést írásban 
nyújtsák be s beviszi azt a legköze-
lebbi közelátási értekezletre. 

— Két évi é9 kéthónapi fegyházat 
kapott egy betörő borbélysegéd. 
M e r l i György 46 éves horgosi bor-
bélysegéd üzletszerűen elkövetett be-
töréses lopás büntette miatt került 
szerdán a törvényszék P u t n o k y-ta-
nácsa elé Merli mint a vádiratból ki-
derült május és junius havában két 
betöréses lopást követett ed. Május 
24-én ördög István szeged—mórahal-
mi gazdálkodó lakásába hatolt be ki-
törve a folyosó ablakát Az ablakon 
keresztül bemászva bejutott a lakóház, 
folyosójára, de ott zárt szobaajtókra 
talált. Merlinek azonban ez nem oko-
zott nehézséget. Újra kimászott és 
egy ásóval tért vissza. Az ásóval az-
uián felfeszitette a lakószoba ajtaját 
és behatolt a lakásba, ahol feltörte a 
szekrényeket és azokból nagyobb 
mennyiségű férfi- és női ruhaneműt 
lopott el. Elvitt továbbá 100 pengő 
készpénzt, cukor- és petróleumjegye-
ket is. Junius 18-án Gárgyán Mátvás 
feketeszéli gazdálkodó lakását fosz-
totta ki, ruhanemürket és élelmiszert 
vive magával. Merli a szerdai főtár-
gyalás során beismerte a vádiratban 
ellene felsorakoztatott bűncselekmé-
nyeket, csupán azzal védekezett, hogv 
a betöréseket nyomorában követte el. 
mert — mondotta — mint büntetett 
előéletű embert nem alkalmazták és 
igy nem tudott keresethez jutni. A 
törvényszék Putnokv-tanácsa védeke-
zését nem látta indokoltnak és tekin-
tettel büntetett előéletére. Merli Györ 
gyöt üzletszerűen elkövetett lopás 
büntette miatt 2 évi és 2 havi fegy-
házra ítélte. Merli az ítéletben meg 
r.yugodtt, igy az jogerős. 

_ A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-

gedi rendőrség révknpitánysága je-

lentése szerint a Tisza vlzállá-ta 

augusztus 18-án reggel 7 órakor 

196 cm, a levegő hőmérséklete 17 

fok Celzius volt, 

_ Szeged város árverési csarnoka 
1943 augusztus 21-én hivatalos helyi-
ségében árverést tart, mely alkalom-
mal az összes szegedi zálogházaknál 
1943 junius hó végéig lejárt tételek 
kerülnek 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. n. fél 
4-től 6-ig naponként megtekinthetők-
(A nyári üdülésre és áremelkedésre 
tekintettel régi kölcsöneit méltányo-
san felemeljük.) Igazgatóság. 
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minden saia^^ 

éldelte* 

RüDlO 

— Egy disznó keresi a gazdáját. 

Szerdán délben a Faipari Termelő 

BUDAPEST L, 

6: Üzen az otthon. A Vöröskereszt 
bajtársi rádiószolgálata. 6.25; Ébresz-
tő, torna. 6.45: Reggeli zene. 7: Hi-
rek, közlemények. 10: Hirek. 10.15: 
Folyamerők szalonzenekara. 11.10: 
Nemzetközi vizjelzőszdlgálaL 11.15: 
Sallak Pél énekel. 11.40: Szent István 
emlékei Esztergomban. Szitnyai Jenő 
előadása. 12: Harangszó. Fohász. 
Himnusz. 12.10: Rcndörzenekar. Vezé-
nyel Bánfalvi Miklós. 12.40: Hírek. 1 
óra 20: Időjelzés, vízállásjelentés. 1 
óra 30: Ilonvédeink üzennek. A Vö-
röskereszt bajtársi rádiószolgálata. 2: 
Operettrészletek. 2.30: Hirek, müsor-

i ismertetés. 3: Wéidinger Ede szalon-
zenekara. 3.20: Juhász Gyula, az új-
ságíró. Klamár Gyula előadása. 3.55: 
Tihanyi kirándulás. Monostory Mar-
git előadása. Közművelődési ftlőadás-

Szövetkezet Dr. Boross József-utca 3. 
szám alatti udvarára belévedt egy ser-
tés. A gazdátlan állatot ideiglenesen 
gondozásba vették és a Délmagyaror-
szág utján felhívják az állat jogos ta- j sorozat. 4.15: Hirek német, román, 
lajdonosát. hogy jelentkezzék a szö- szlovák, ruszin és szerb nyelven. 4.45: 

san sérült öregembert a sebészeti KIÍ-I vetkezet irodájában, ahol kellő igazo- \ Időjelzés, hirek. 5: Győngyösbokrétá-
nikára vitték. 'In« „tán átveheti a sprtáct „„!, „ .n.h-,n VÁnni i láé o M» . f lós után átveheti a sertést. 

IBS? 

özv. dr. Muntyán Istvánná ugy a saját, valamint leányai. Gi-
zella, férjezett dr Magyart Istvánné, Emmi, özv. dr. Sárkány Ai-
pádné és Ann«, az összes rokonság nevében fájdalmas sziwet tu-
datja nemes szivü férjének, Hl. testvér, sógor, após, sab., 

Dr. fcitiBifyáa István 
ny. Mr. ítélőtáblai c/nök, a trthárosl római katolikus egyházközség 

elnöke, stt>., a Pro Eclesia et Puntifire és a Nagy Szt. Gergely-rend 

parancsnoki keresztjenek a csillaggal, birtokosa, 

f. évi augusztus 17-én délután 1 órakor hosszas szenvedés és a ha-

lotti szentésgek nhitatos felvétele után történt elhunytát. 

Felejthetetlen halottunkat f évi augusztus 19-én, csütörtökön 

délután 6 órakor a belvárosi 'temető kupolacsarnokában fogjuk he-

szenteltetni és örök nyugalomra helyezni. Az engesztelő szentmiseál-

dozatol f. évi augusztus 19-fen reggel 9 órakor fogjuk bemutattatni 

a fogadalmi templomban. — Szeged, 1943 augusztus 17. 

». . . a pályafutásod befejezted, a hitet megtartottad, készen vár reád 

az igazság koroná ja . . . * 

Muntyán Valérné sz. Goller Emília, vitéz Muntyán Sándorné sz. Pándy 

Erzsébet sógornői, Muntyán Valér testvére, Sárkány Mária és Erzsé-

bet unokái, dr. Magyart István veje, vitéz Vertényi János, Vertenyt 

Jáaosuó sz. Polgár Rózsi. Wwr.ei- Kurváé sz. Muntyán Izabella uno-

kaóocsa és Unökahuga. — Kül ön-villamos fél 6-fcor a Dugonics-térről. 

sok a fővárosban. Közvetités a Ma-
gyar Művelődés Házából. 5.30: Rádió-
zenekar. Vezényel Bertha István. 
Közreműködik Tóth Valéria ének. 6 
óra 25: Péter és Pál. Vígjáték egy 
felvonásban. Irta Herczeg Ferenc. 
Rendező dr. Németh Antal. 6.50: Hi-
rek. 7: Hanglemez. 7.15: A Vitézi Rend 
Zrinvi csoportjának műsora. 7.45* 
Szendlay László cigányzenekara mu-
zsikál a Baross-kávéházból. 8.10: A 
Hungária Park tarkaéstjének közvetí-
tése. 9.40: Hirek. 10: Ilangképek a 
Szent István kupa döntőmérkőzéséröl 
és a magyar atlétikai bajnokság ver-
senvéről. Közvetités a Latorca-utcai 
stadionból és a BSzKRT-pályáról Be-
szél dr. Legenvel Jóssef és Pluhár 
István. 10.30:. Táncoló ritmusok. 11.15: ' 
Hirek-

BUDAPEST II. 

415: Magyar nóták. 7: A Székes-
fővárosi zenekar hangversenyé. KŐz-

í vetítés a Székesfővárosi Képtáf kp.rt-
jjébfll. Vezényel Ferencsik János Köz-
;remúk'ödik a zenekar kürínéívese. 
' Mózárt-ést. Ma'fl hirek. 

\ 


