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" — MuffKáSok kötelező Röntgen szű-
rő vizsgálata. A gümőkór elleni küz-
delmet szolgáló 1940. évi VL tc., vala-
mint a végrehajtása tekintetében in-
tézkedő 888—194Ü. B. M. sz. r. kötelező 
erővel mondta ki az élelmezési ipar-

Szegedi u tmu ta tó 
A Somogyi-könyvtárban vasárnap 

öa ünnepnap kivételével könyvtár-
s jo lzáJa t 

Az egyetemi könyvtár augusztus 
1-től Sl-ig a könyvtári helyiségek 
tatarozása és általános takarítása 
miatt tárva. 

A városi mnzenm egész évben 
nyitva. 

SzolgálatOg gyógyszertárak: Bar-
esay Károly Tisza Lajos-köret 33, 
Bnlesn Barna Kálvária-tér 7., dr. 
Löbl Imre Gró! Klebelsberg-tér 
Moldován Lajos Újszeged Vedres-
ntea 1., Selmeczi Béla 8omogyitelep 
I X . utca 4j». 

Mozik mflsora: Belvárosi Most: 
A l o m k e r i n g ö, Korzó Mozi: 
K ö l c s ö n a d o t t é l e t , Széchenyi 
Mozi: é j s z a k a l á n y a . 

— Közadakozás utján teremtik elő 
a buszáremlókmü lépesözetének elké-
szítéséhez szükséges összeget. A sze-
gedi volt 3-as huszárok hősi emlékmű-
vét a hősök hozzátatozói, valamint a 
tásadalom áldozatkészségéből feláil'-

D É L M A G Y A R O R S Z A G 
VAKARNA P. 1943 augusztus 22 

r 

ban és több más iparágban foglalköz- jtották és ünnepélyesen fel is avatták-

'AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 

ESTE TIZ ÓRAKOR, 
VÉGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR. 

— A főispán megjutalmazott 50 sok-
gyermekes anyá t Dr. T u k a t g Sán-
dor főispán augusztus 20-án, Szent Ist-
ván napján 50 sokgyermekes család 
anyát részesített pénzbeli jutalomban. 

— Farkas Árpád halála. F a r -
k a s Árpád nyugalmazott székesíóvá 
rosi műszaki főtanácsos Budapesten 
elhunyt, a kerepesi temetőben helyez-
ték örök nyugalomra. Bizonyára Sze-
geién is részvéttel értesül az idősebb 
generáció s a műszaki világ a halál 
esetről. Farkas Arpád ugyanis a szá-
zad első évtizedében Szegeden kezd 
te pályáját s a városi mérnöki hiva 
talnak volt sok szép reményre jog© 
sitó értékes tagja. De szeretetreméltó 
uri egyéniségét épp ugy megszerette 
a társadalom is. Szakértője volt acsa 
tornázási ügyeknek s mint ilyen el-
készíthette élete egyik legnagyobb 
müvét, egész Szeged csatornázásának 
részletes tervezetét, amelyből azonban 
csak a belső városrészekét valósítot-
ták meg. A tervek ott vannak ma is 
a mérnöki hivatalban, várva az al-
kalmas időt, amikor tetté válhatnak, 
csúszik is az: Farkas-féle csatorná-
zás. Kiváló tudása, amit igénybe vei-
tek másfelé is, csakhamar felhívta rá 
a székesfőváros figyelmét, Rárczy 
polgármester meghívta előkelő pozí-
cióba s ott végezte be most az életét, 
mint immár nyugalmazott műszaki fő-
tanácsos. aki egyik irányitója volt 
szakkérdésekben a fejlődő Budapest-
nek. 

Háborús kockázata szállitmiuy-

taíott munkások tüdővizsgálatát. A 
gümőkór ugyanis kezdetben gyakran 
nem okoz semmi tünetet s a beteg csak 
akkor kerül orvoshoz, amikor már 
késő. A gümőkór korai felkutatását 
szolgálják az úgynevezett Röntgen 
szűrő vizsgálatok- Az eljárás lényege 
az, hogy minden egyes munkavállaló-
ról egy-egy Röntgen felvétel készül, 
amely azután kimutatja, hogy a tüdő 
esetleg kóros, gyakran mégis semmi 
tünetet nem okozó elváltozását. A ké-
szülék 24-én, hétfőn reggel 7 órakor 
kezdi meg működését és folyamatosan 
működésben lesz a Pálfy-utca 56. szám 
alatti alsóvárosi leventeotthonban, 
kedden és szerdán is minden nap 7 
és 1 óra között. Utána a nagyobb sze-
gedi üzemeket veszi sorra. Felhívják 
az összes élelmezési iparban, az ösz-
szes fodrászüzletekben, a vendéglátó-
iparban és hasonlókban foglalkoztatott 
alkalmazottakat, hogy ez alatt a bá-
rom nap alatt a jelzett időpontban fel-
tétlenül Jelenjenek meg szakvizsgála-
tuk elvégzése céljából. A vizsgálatról 
elmaradás a fent Idézett törvény értel-
mében snlyos büntetést von maga 
után, eltekintve attól, hogy távolmara-
dásával a munkás és családja egész-
ségi károsodást is szenvedhet. A 
vizsgálat teljesen díjtalan 

Anyagiak hiánya miatt azonban a sz© 
bor talapzatának a művész által terve-
zett lépcsővel való kiegészítése eddig 
kivitelre nem kerülhetett. Minthogy az 
adakozásból begyült összegeket az idő-
közi anyag- és munkabérdráigjulások 
felemésztették, ezért a polgármester 
kéri Szeged közönségét, hogy biz© 
nyos összeggel járuljon hozzá a ter-
vezett lépcső kivitelezéséhez. A be-
folyt összegekből megmaradt pénzt a 
polgármesteri hivatal a hadba vonultak 
segélyezésére fordítja. 

— Marólugott ívott egy kisleány. 
Szent István napján délelőtt 11 órakor 
Kószó Margit, Készó János átokházi 
napszámos kisleánya marólúgot ivott. 
A mentők a közkórházba hozták. 

Értesítjük m. t vendégeinket, 

hogy szakosztályunk határozata értel-
mében üzletünket (ünnepnap kivételé-
vel) minden pénteken zárv a tartjuk. 
H o b e l Jenő Hági-étterem. Ugyan-
akkor nyitva: Fülöp-, Olasz- és Tom-
bácz-éttermek. 339 

Tanutmányutamról visszatérve 

a német, francia, angol nyelv és iro-

dalom tanítását szeptember 1-én uj-

l| p u j j . t 

I. r. kivitelben készülnek 

F e h é r n e m ü t e r e m, 
Kiss-utca 2. szám. 

— Nonies pompa ég megható ko-
molyság jellemezte az idén is a ma-
gyar főváros Szent István-napi ün-
nepségeit. Bár a háborús vtszonyoi 
miatt utazási kedvezményeket nem 
nyújthattak a vidéki tömegeknez az 
illetékes körök, mégis nagyszamu vi-
déki utas zarándokolt Pestre, hogy ré-
szese legyen a Szent Jobb-kör menet-
nek s ezzel is hódoljon az első felkent 
királyunk magasztos emlékének Bu-
dapest, a Duna királynője, a nehéz; 
viszonyok dacára sem vesztette el a 
vidék számára vonzóerejét Ebhez az 
is hozzájárult bogy hatalmas kultu-
rális és szórakozási program várja a 
fővárosba érkező vidékieket. Még 
augusztus utolsó napjaiban is dus, 
változatos műsor kínálkozik Sok 
szinház nyáron sem zárta be kapui t 
más színházak pedig máris megkezd-
ték a szezont. A sportprogram ts ha-
talmas. Most kezdődnek az elsöosztá-
lyu bajnoki labdarugó mérkőzések. 
Augusztus 28-án indul a nemzetközi 

ból megkezdem. R. Wechselmann Her j bajnoki teniszverseny. Elszállásolás 

mina, Tisza Lajos-körut 31. Érdek 
lödni: Thália könyvkereskedésben. 

Zeneművészeti Főiskolát végzett 
oki. zenepedagógus, a S. G r ó f K a t ó 

tangóharmomka é« zongora 
tanítást szeptember 1-én folytatja, Jelentkezés vasárnap 2—3-ig, hétköznapon 

reggel 9— lCMg, deiután 2—3-ig. Telefon: 48—98. Deák Ferenc-utca 25/a. 

Tanítás a növendék otthoniban. 

— Koszorumegváltás, Dr. Muntyán 
István ny. ítélőtáblai elnök halála al-
kalmából az Urinők Mária-kongiegá-
ciója 20 pengőt adományozott koszoiu-
megváltás címén a Vöröskeresztoek a 
Délmagyarország kiadóhivatala utján. 

Iparosok részere faszénkiosztás 

augusztus 23-án Bene-fatelepen Kor© 
na-utca 32. íparigozlvány felmutatása 
mellett egy iparos 10 kiló faszenet 
kap- Azok a férfiszabók, akiknél be-
váltatlan bélésáru utalvány van, utal-
ványaikkal augusztus 23-án az ipar-
testületben jelentkezzenek- Az elnökség. 

_ A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapltánysága Je-
lentése szerint a Tisza vizállása 
angusztus 21-én reggel 7 órakor 174 
cm, a levegő hőmérséklete 20 fok 
Celzius volt. 

_ Holdbeli kályhákat adott el k « 
szélhámos fiatalember. Pár nappal ez-
előtt feljelentés érkezett a rendőrség-
re, mert ismeretlen egyének több he-

Mztosítások. A kormány kívánságára lyen nem létező kályhákra 20—30 
1 . 1 -1. U I I i- ' I I , f i . „„Hol, f„1 TTnmn megn lakúit Háborús Száliitmánybizt© 

sitási Irodában egyforma érdekeltsé-
ge van a Gazdák Biztosító Szövetke-
zetének és az Első Magyar Altalános 
Biztosító Társaságnak. Háborús koc-
káiatu szállítmánybiztosítások a pénz-
ügyminiszter által megállapított dij-
és feltételek mellett a két intézet bár-
melyike utján feladhatók az iroda ré-
szére. 

— Eljegyzés. Kálmán Erzsikét el-
jegyezte Hídvégi Hinek Ferenc MAV 
műszaki tisztviselő Szegeden. 

Erucker Klára és Forgács József 
Jegvesek. Minden külön értesítés be-
ívelt. 

Felkérem 
azt a motorkerékpáros urat, 
aki folyó hó 19-én, csütörtökön 

este fél 10 órakor a Kossuth La-

jos sugáruton elvesztett, nélkülöz-

hetetlen motorkerékpár tömlőmet 

felvette, adja le magas jutalom el-

lenében a rendőrség központi 

ügyeleten (Városháza épület). 

pengő előleget vettek fel Hamm 
rencné győri cég nevében. A feljelen-
tés alapján megindult a nyomozás Sze-
geden és a szegedkörnyéki falvakban, 
hogy kézrekerjtsék a szélhámos tár*a 
ságot. A nyomozás során a lovas őr-
ség el Is fogolt két fiatalkorút Szeni-
mlhályteleken, amint éppen >üzletet* 
kötöttek. Kihallgatásuk során a fia-
talkorúak előadták, hogv már régebb 
idő óta gondolkoztak azon, hogyan te-
hetne pénzt szerezni könnven és mun-
ka nélkül. Eűy harmadik társuk indít ( a Vöröskeresztnek a gvermekszinház 
vánvára. akit eddir még nem sikerült jzáróelőadása. A városi partfürdfln 
elfogni, elhatározták, hogv „ tél! fa- i n i ü k ö d ö gyermekszinház Szent István 
ellátás nehézségeit kihasználva, olvan g Báróelőadását. Az 

nemlétező kályhákat aiánlanak az em-

_ ANYAKÖNYVI H IREK. Az el-
múlt héten született 23 fiu és 16 leány. 
Házasságot kötöttek: Becsey Attila és 
Kopasz Julianna, Várkövy János és 
Láncossi Aliz, Süveg Mihály és Kecs-
keméti Julianna] Ágoston József és 
Katona Veronka, Molnár Imre és T© 
ma Rozália, Kis József és Pónyay-Pí-
surnyi Ida, Petrovics Rudolf és Berti 
Mária, Hegyes József és Cserényi Ve-
ronika, Király János és Pálfy Etelka, 
Nagy Károly es Gyepes Mária, Boha-
ta István és Csécsey Erzsébet, vitéz 
Fekete Károly és Papdi Julianna, Ra-
dócz Gyula és Kazinczy Magdolna, 
Kósa József és Gavailéi Mária. Elhal-
tak: Csókási Terézia 15 éves, Tóth 
Veronika 5 hónapos. Tar Istvánné 48, 
Szabó Gvörgy 69, dr. Máray Péterné 
26, Kup Béla 51. Légrádv Zoltán 27 
napos, Tóth Veronika 2 hónapos, K© 
vács Ilona 53, dr. Muntyán István 73, 
Burghardt Imre 68. Bezzeg Antal 76. 
Bagi Lajos 38, Tóth-Krabótb János 
79, Bagi Jenőné 77, őzv. Böröcz Já-
nosné 54. özv. Mihók Mózesné 57, őzv. 
Farkas Józsefné 47, Feith Ignácz 78, 
özv. Pataki Sándorné 55. Komsanszkv 
Rozália 73. Koncz Klára 9, Szamos 
Hugó 85 Kis Katalin 3, Keresztúri 
László 4 hónapos, Csonka József 5 hó-
napos, Horváth Irén 3 hónapos, Hauk 
Antal 6 hónapos, Vetró Lajosné 73 
éves és Kerekes András 3 hónapos k © 
rában. 

Huszonhét pengőt jövedelmezett 

bereknek, amelyek elméletben nagyon 
kevés fűtőanyaggal bemelegítik a la-
kásokat Tervüket végbe Is vitték" és 
egy hirdetés alapján amelyet "z 
epvik uisághan láttak". Hamm Ferene-
né győri cég nevében kötötték' meg ez" 
üzleteket és vettek fel előlegeket. » 
szélhámossággal kapcsolatban a rend-
őrség felkéri a károsultakat, jelent-
kezzenek a kapilánvságon. hogv meg-
állapíthassák a szélb.ájuosság nngvs*. 

gát és elkészíthessék 
bünlastromát 

a , fiatalkorúak 

napján 

ügyes kisleányok, kisfiúk: Plesz Zsu-

zsa, Gróf László, Moldoványi Eszter, 

Engi Ed i t Fodor Feri- Vigh György, 

Csillag Erika, Vitelsz Iténke, Gartner 

Éva, Reichel Agi, Reiiier Magdi Ve-

lesz Teréz, rendezőjük Fürst Irén ve-

zetésével ezúttal is nagy közönséget, 

vonzottak és előadásuk jövedelmét, 27 

pengő 32 fillért a Délmagyarország 

kiadóhivatala utján befizették a .Vörös-

keresztnek 

tekintetében készséggel és díjtalanul 
nyújt útbaigazítást a vidékieknek Bu-
dapest székesfőváros Idegenforgalmi 
Hivatala (VI, Deák Ferenc-utca A) 
szóban, vagy írásban A hivatal ezút-
tal is felhívja a Budapestre készülő 
vjdékiek figyelmét arra, hogy hozza 
nak magukkal az állandó lakóhelyük 
szerint illetékes elöljáróságtól (pol-
gármestertől) közellátási igazolványt 
és megfelelő mennyiségű kenyér-, 
liszt- és zsirváltójegyet, amelyeket az 
összes budapesti vendéglátó helyeken 
beváltanak. A közellátási igazolvány 
és az ideiglenes budapesti rendőri be-
jelentő felmutatása tejlenében a bu-
dapesti lakóhely szerint illetékes köz-
ellátási hivatal megfelelő mennyiségű 
husjegyet bocsájt a utas rendelkezé-
sére. Áz önellátók váltójegyszükség-
letük biztosítására forduljanak a la-
kóhelyük szerint 8 leiékes elöljáró-
sághoz (polgármesterhez). 

— Ügyészségi »gondozasba« kerüfl 
egy gondnokság alá helyezett gazda. 
Ifjú Mellis Mihály 40 éves szarvasi 
gazdálkodó, aki 1940-ben került ki a* 
elmegyógyintézetből és akit hozzátar-
tozói féktelen és kicsapongó élete miatt 
gondnokság alá helyeztettek, augusz-
tus folyamán különböző akciókba 
kezdett. Mint jómódú gazda, sok mun-
kás felett rendelkezett. Munkásai fi-
zetésük egy részét természetben kap-
ták. A részesek az aratási rész fejében 
kapott búzát elvitték az egyik szarvasi 
malomba, hogy ott megőröltessék. A 
liszthez azonban nem jutottak hozzá, 
mert mielőtt elvihettek volna, ifjú Mel-
lis Mihály bement a malomba és haza-
szállította a lisztet. A gondnokság alá 
helyezett gazda körülbelül 300 pengő 
értékű lisztet nem adott át munkásai-
nak, hanem eltulajdonította és eladta 
azt. Az igy szerzett pénzből eíment 
Suhajda György nagysénási vendéglő-
iébe és ott mulatott. Azonban ugy lát-
szik, sajnálta a nagymennyiségű a lk© 
holért kifizetett összeget és kártalaní-
totta magát: ellopott Suhajdálól löfcb 
ruhanem.t, füstölt hust, kolbászt és 
sonkát, körülbelül 300 pengő érték-
ben. A lopott dolgokat eladta és foly-
tatta az italozást. Kakasszéken egy 
hétig dorbázolt. Még éjszakára tz vi-
tetett szobájába bort és szódát, mert 
mint mondotta >én álmomban ls 
iszom*. Mulatozásai közben nagy ci-
gányozást vitt véghez és a cigányok-
nak füstölt sonkával fizetett. Suhajda 
György kocsmáros feljelentése alapján 
elfogták és a szegedi ügyészségre hoz-
ták, ahol előzetes letartóztatásba h© 
lyezték. Mellist rövidesen Kirái elé ál-
lítják, ahol elmebeli állapotának ki-

{vizsgálása után csalás és lopás bűn-
tette.miatt vonják felelősségre 


