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A Somogyi-könyvtárban vasárnap 
ünnepnap kivételével könyvtár-

szolgálat. 

A i egyetemi könyvtár auirusztue 
1-től 81-ig • könyvtári helyiségek 
tatarozása és általános takarítása 
mtnt| zárva. 

A vároei múzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálata* gyógyszertárak: Bar-
esay Károly Tisza Lajoa-körut 32, 
Miilesu Barna Kálvária-tér 7., Hr. 
Lőbl Imre Gróf Klebelsberg-tér 4„ 
Moldován Itaji's Újszeged Vedres, 
utca Selmeczj Béla Somogvitelep 
IX. utea 4.(9. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 

A 11) m k e r i n g 0, Körző Mozi: 

K ö l c s ö n a d o t t é l e t , Széchen\j 
Mozi: U z B e n c e , 

— o Q o — 

AZ EL8ÖTÉTITÉ8 KEZDETÉ 

ESTE TIZ ORAKOR . 

VÉGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR. 

— o Q o — 

A Délmagyarország legközelehbi 
száma Szent István király pén-
teki iinnppe miatt vasárnap a 

rendes időben jelenik meg. 

—oOrv— 

_ Pályázat a királyhalmi plébániá-
ra. Kardos Lajos plébános nyugalom-
bavonulásával megüresedett n király-
halmi plébánia. Az egyházi lőha'ósag 
most irta ki a pályázatot a királybal-
mi plébánost állásra. A pályázati ha-
táridő szeptember 15. 

Lrikészl áthelyezések a c S H n á d i 

eg> házinegyéhen. A Csanádi püspöki 
hatóság, mint egyházi főhatóság ezév 
szeptember 1-éveí az egyházmegyében 
a következő személyt változásokat ren-
delte el. A csanádpalotai plébános dr. 
Ruszti Andor egyévi betegszabadsá-
got kapott. Helyettesi kirendelést ka-
pott Csanádpalotára Gangyi Ferenc 
leszerelt tábori lelkész, volt rókust 

, káplán. Segédlelkészi áthelyezést kap-
tak: Ruek György Kistelekről Szeged-
Alsóközpontra, Gynrkovies Béla Csa-
•vidapAcáról Kistelekre. Halápy József 
Röf zk érő I Szeged- Ee I sőkőzpon t ra, 
Nagy János Mezőkovácsházáról Rösz-
kére és Rákos István Csanádpalotáról 
S/öregre. Ujmisések a következő be-
oszlást kapták: Lulier Imre Csanád-
apácára, Singer Ferenc Baltonvára. 
Szamosvölgyi Imre Mezőkovácsházára. 
Szilágvi Antal Kevermesre. 

_ Klamár Gyula előadása Juhász 
Gyuláról. Érdekes előadás hangzott 
•I csütörtökön délután 3 óra 20 perc-
kor a budapesti rádióban. Klamár 

i Gyula, a Szegedről elszármazott bu-
dapesti birlapiró olvasta fel előadá-
sai Juhász Gyuláról, az újságíróról. 
Megemlékezett azokról az évekről, 
amelyekben Juhász Gyula mint ujság-
iró a Délmagyarország szerkesztősé-
gében dolgozott és nmelvekből néhá-
nyat Klamár is a nagy költő és kitűnő 
kolléga társaságában töltött. Az elő 
adás igen élvezetes részei voltak azok 
az. idézetek, amelyeket Juhász Gyula 
egykori szinikritikáiból olvasott fel 
sz előadó. 

— La bora tórium! assziszfensnökép-
ző tanfolyam. Szeptemberben kezdődik 
a laboratóriumi asszisztensnöképző 
kétéves tanfolvam érettségizett, vagv 
•egilább hat középiskolát végzett,eset-
leg más megfelelő előképzettségű nők 
részére. Tudományos kiképzést és biz-
tos elhelyezkedést nvujt Tájékoztatót 
küld a Szegedi Katolikus Nővédő 
Egyesület Korona-utca 18. 

— Orvosi htr. Seresné dr. Buesy 
Piroska fogorvos szabadságáról visz-
staérkézeft. Szeged, Széchenyi-tér 2a 
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K O R D O S FESTÉK,LAKKOK, 
háztartási cikkek, növényvédelmi szerek 
kereskedése 

Szeged, Valéria-tér 1. szám 
f i ó k ; Hódmezővásárhelyen. Alapítva I 8 8 8 . évben. 

_ Muntyán István temetése, A sze-
gedi közélet nagy halottját, M u n -
t y á n István nyugalmazott Ítélőtáb-
lai elnököt, csütörtök délután helyez-
ték örök nyugalomra a belvárosi te-
metőben. A végtisztességen megjelen', 
a város közéletének és társadalmának 
szine-java, az urak női hozzátarto-
zóikkal. Dr. T u k a t s Sándor főispán 
a törvényhatóságot, dr. R ő t h Dezső 
tanácsnok a város hatóságát képvi-
selte. Ealkay Gyula tanácselnökael, 
Zombory Jenő főügyésszel, Paraszkay 
Gyula törvényszéki elnökkel. Gárdo-
nyi Gyula járásbirósági elnökkel az 
igazságszolgáltatás reprezentánsai 
csaknem teljes számmal, a hivatalok, 
testületek fejei, a papság Sopsich Já 
nos és BecKer Vendel kanonokokkal 
az élén, a Jézustársaság képviselői. 
Eleplár altábornagy, Pintér Ferenc 
tábornok, Buócz Béla fökapitányhe-
lyettes, Karg György ezredes, az ügy-
védi kar számos tagja vett bucsut 
Muntván Istvántól, természetesen kép-
viseltették magukat mindazok a kari-
tatív intézmények, testületek is, ame-
rvetc életében jótékony hatású irányí-
tással szerepelt a megboldogult. A 
gyászszertartást R a s k ó Sándor nagy-
prépost végezte nagy papi assziszten-
ciával, a kántori szolgálatot a jezsui-
ta teológusok pompás énekkara adta 
a teljes Gregorián-szöveggel ,amit rit-
kán hallani temetéseken. Gyászbeszéd 
csak kettő hangzott el. B a k o n y i 
Imre a kongregációk, a Katolikus Köv, 
az A VE és a Muntyán István életmű-
ködését betöltő szociális intézmények 
nevében búcsúztatta meghatottsággal, 
N é m e d v Gyula a belvárosi hitköz-
ség gyászát tolmácsolta. Azután ideig 
lenes sírjába helyezték Muntyán Ist-
vánt, akinek most már csak a szelle-
me marad kőztünk. 

— Kedvezményes áru mangolica te-
nyészkocasüldő kiosztás. A népies irá-
nyú mangolica sertésállomány minősé-
gének és termelőképességének megja-
vítása céljából a város gazdaközönsé-
ge között kiosztandó kedvezményes 
áru mangalica tenyészkocasüldők szá-
mát a földmüvelésügyi miniszter 50 
darabban állapította meg. A szegedi 
gazdáknak az igénylésük bejelentésé-
vel a gazdaság helyére nézve illeté-
kes elsőfokú közigazgatási hatósághoz 
kell fordulniok. A belterületi gazdák 
igénylésüket a gazdasági felügyelőség-
nél (Szeged, Rákóczi-tér) is megtehe-
tik- Az igénylőknek az igénylés ko-
molyságának bizonyítása céljából a 
vételár 70 százalékának megfelelő elő-
leget kell lefizetniük a hatóságnál, il-
letve a gazdasági felügyelőségnél. 

Tűzharcosok figyelmébe. A tűz-
harcos főcsoport elnöksége felhívja 
teljes jogú tagjait, hogy téli tüzelő-
anyag beszerzése tárgyában, augusz-
tus 22-én 9 órakor a Baross Gábor-
gvakorló gimnáziumban (Horváth Mt-
hály-utca) tartandó értekezleten saját 
érdekükben pontosan jelenjenek meg. 
Ezen felhívást a bajtársak továbbmon-

— Szövetkezeti kitüntetések Sén-
dorfatyán. Most mult 25 esztendeje, 
hogy a sándorfalvi Hangya fogyasz-
tási és értékesítő szövetkezetet meg-
alakították. A jubileum alkalmából a 
szövetkezet igazgatósági és felügyelő 
bizottsági tagjai közül, azokat, akik 
a szövetkezet megalapítása óla működ-
nek, díszoklevéllel és ezüst, illetve 
bronzéremmel tüntette ki a központ. 
Lepey Emil igazgatósági elnök dísz-
oklevelet és ezüstérmet, Barcsay Ist-
ván igazgatósági tag és pénztáros 
ugyancsak díszoklevelet és ezüst ér-
met kapott. Dékány János és Vargha 
József igazgatósági tagok díszokleve-
let és ezüst érmet kaptak. Az utóbbi 
közben meghalt, igy a kitüntetést öz-
vegye vette át. 

— Felhívás az 1923. évben született 
karpaezományos jelöltekhez. A honvé-
delmi miniszter felhívja mindazokat 
az 1923. évben szúletet, a középisko-
lák nyolc osztályát végzett büntetlen 
előéletű magyar állampolgár ifjakat, 
akik tényleges szolgálatukat még a 
folyó évben a rendes bevonulások al-
kalmával kivánják megkezdeni, hogy 
az önkéntes belépésre vonatkozó fel-
vételi kérelmüket a városi katonai 
ügyosztálynál (Bérház, I. emelet 1. 
ajtó) haladéktalanul nyújtsák be. Az 
önként jelentkezés nem harctéri szol-
gálatra vonatkozik. Felvilágosítást a 
városi katonai ügvosztálv ad a hiva-
talos órák alatt Polgármester. 

Szeeed város árverési csarnoka 

1943 augusztus 21-én hivatalos helvi-
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. u. fél 
4-től 6-ig naponként megtekinthetők ; 
(A nyári üdülésre és áremelkedésre 
tekintettel régi kölcsöneit méltányo-
san felemeljük.) Igazgatóság. 

— »Fekete< bekecsekért és subákért 
hathónapi fogház. Lázár György 35 
éves kiskundorozsmai 

A véros i nyomozó t é v e d 
— a polctól károsodik 

Mézer Dezső szegedi polgár 
vasta a földmüvelésügyi miniszter 
rendeletét és — gyümölcsös tulaj-
donos lévén — igényét benyújtotta 
befőzési cukorra. A toronyalatti 
városi nyomozó, névszerint Molnár 
János — megkapta a kérvényt és 
elkezdett nyomozn i . . . Addig nyo-
mozott, amig kinyomozta, hogy Mé-
zer Dezsőnek nincs gyümölcsöse, 
ergó nem igényjogosult. Mézer De-
zső szegedi polgár nagyot nézett a» 
igénylési határidőn tul érkezett vá-
laszra és felballagott a városházá-
ra. Megmutatta hivatalos iratait, 
amelyek szerint a Jeriko-dülőben 
1060 négyszögöl gyümölcsöse van. 
Igaz, nemrégen vette, épp egy esz-
tendeje. Tehát igényjogosult az 5 
kiló befőzési cukorra. A torony 
alatt igazat adtak Mézer Dezső sze-
gedi polgárnak, aztán elkezdték: 
küldözgetni egyik tisztviselőtől a 
másikig. Mindenütt igazat adtak 
Mézer Dezső szegedi polgárnak, 
csak éppen cukrot nem kapott, mert 
augusztus 6-án lejárt a terminus. — 
Sajnáljuk, kérem — mondották « 
torony alatt — tessék panaszt tenrt! 
Írásban s Molnár János nyomozói 
kérdőre von juk . . . 

Dehát Mézer Dezső szegedi pol-
gár inkább cukrot szeretne öt kiló 
befőzési cukrót, amit maximális 
áron kap, mintsem Molnár megbün-
tetését. 

Tenni kellene valamit arról, hogv 
a polgár ne kárnsndinn. ha a hiva-
tal az ő bőrére tévedi 

— o O n -

_ Meghamisították munkakönyvü-
ket. A szegedi kereskedelmi és iparka-
mara a mestervizsgára történő jelent-
kezések alkalmával ujabban azt ta-
pasztalta. hogy egves iparossegédek 
munkakönyvük adatait meghamisítva, 
lényegesen hosszabb munkaviszonyt 
iegveztek be, mint ami az ipartestület 
nyilvántartása szerint a munkaadó ál-
tal feljegyzésre került. Minthogy a 
munkakönyvek hamisítása közokirat-
hamisotásnak minősül, a kamara a 
munkakönyvüket meghamisító segédek 
ügyét áttette az illetékes kir. ügyész-
sréghez. 

Szent István naoíán 
péntek délután 7 órakor az uj zsi-
nagógában emlékistentiszteletet 
tartunk-

— A munkavállalók fizetése a lég-
védelmi riasztás idejére. Az iparügyi 
miniszter a Kereskedelmi és iparka-
marához intézett leiratában közölte: 

kön a törvényszék Putnoky-tan&csa 
elé. Lázár 100 juhbört, marbabőrt vá-
sárolt és azokat engedély nélkül fel-
dolgozta subákká és bekecseké. Ezért 
a törvényszék Putnoky-tanácsa 6 hó-
napi fogházra Ítélte. Az Ítélet ellen a 
királyi ügyész, a vádlott és védője 
fellebbezést jelentelt be. 

Meghalt a Bécsi-köruton történt 

gázolás áldozata. Megírta a Délma-
gyarország, hogy augusztus 16-án dél-
után negyed 3 óra tájban a Bécsi-kör-
ut és a Boldogasszony-sugárut sar-
kán egy állomás felöl jövő teherautó 
elütötte Pósdi Béla 51 éves Szenthft-
romság-utca 23. szám alatt lakó ban*-
altisztet. Pósdit a mentők nyilt Lábtö-

dással terjesszék egymás között. Min-. r é s s e l é s b e ) s ö 2UZódásokkal a sebe-
den megjelenő tag hozza magával tüz-1 c f i j j j jnj^ára vitték, ahol csütörtö-
harcos igazolójegyét és .Befizetési l "P- ! k ö n délelőtt az elszenvedett sérülések-

„ , „ „ , szűcsmester j kívánatosnak tartja, hogy a munka-
közszükségleti cikk jogellenes elvoná- jfdók az alkalmazásukban álló munká-
sának vétsége miatt került csütörtó-{vállalók javadalmazásának a légvé-

delmi riasztás idejére való fizetése tó-

ját* 

— A hősi halált halt dr. Csányi An-
drás főhadnagv lelkiüdvéért halálának 
évfordulóján. 21-én. szombaton reggel 
8 órakor szentmisét mondatunk a fel-
sővárosi templomban. 321 

_ A TISZA VÍZÁLLÁS A. A sze-
gedi rendőrség révknnltánvsága je- I 
Jentése szerint a Tisza vízállás-, i 
angusztns 19-én reggel 7 órakor 18fi 1 

rm. a levegő hőmérséklete 18 fok 
Celzius volt. 

j be belebalt. 

Gát Ferencit* 
okleveles tanár 3599—1941—42. sz. 

alatt cnegdélyezett 

gyorsirc ss gepirú M o i M D a n 

Széchenyi tér 7, I I . 22, a szeptem-
berben kezdődő tanfolyamokra a 
beiratások folyamatban vannak 
Telefon 28-15. ' 322 

kintetében az alábbiaK szerint járja-
nak el: Ha a munkavállaló a légitá-
madás következtében elrendelt riasz-
tás miatt a rendes munkáját nem vé-
gezheti, a munkaadó az elmulasztott 
munkaidőt a lehetőséghez képest ugy 
pótolhassa, hogy az alkalmazott java-
dalmazásában ne rövidüljön meg. Ne 
kívánja meg a munkaadó a munkaidő 
pótlását, ha a 8 órás munkaidő mel-
lett a félórát, hosszabb munkaidőnél 
pedig az egy órát nem haladja meg. 
Erre az időre a teljes javadalmazást 
fizesse meg. Ugyanigv járjon el nz 
akkord fizclésüeknél is. Ha a munka-
vállaló a rendes munkáját a légitáma-
dás által veszélyeztetett munkahelyen 
a riasztás tartama alatt is köteles 
folytatni, részére, erre az időre 30 szá-
zalékkal magasabb díjazást kell adn i 
Az olyan munkavállalót, aki a riasz-
tás tartama alatt a munkaadó vállain-
tában az óvóhelyen kivül személves 
légvédelmi szolgálatot teljesít, ugv 
kell tekinteni, mintha a lécitámadás 
által veszélveztetett munkahelyen ren-
des munkáját végezné. A kereskedel-

emi és iparkamara felhívja nz összes 
i ipari és kereskedő munkaadókat, hogy 
.•alkalmazottaik javadalmazását a |é*T-
, védelmi riasztás esetén a fentiek 
szerint állapítsák meg. 


