
Szegedi utmutató 
A Somogyi-könyvtárban vasárnap 

és ünnepnap kivételével könyvtár 
szolgál at, 

Ax egyetemi könyvtár anmsztus 
1 -tői 81-ig • könyvtári helyiségek 
tatarozása es általános takarita*a 
tnlat| zárva^ 

A városi mnzenm égése évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza Lajos-körut 20, 
Moldován Lajos Újszeged Vedres-
utra t, Selmer.zi Béla Snmnjryitelcp 
IX. n. 188, Nagy Gy. örök. k. Tlan-
gay Levente dr. Boldogasszony-su-

gárét 81, Zakar S. örök. k. Mattié 
Mihály Valéria-tér 1. 

Mozik miisora: Belvárosi Mozi: 
A n y á m a s s z o n y k a t o n á j a . 
Korzó Móri: M a k r a n c o s h ö l gy , 
Széchenyi Mozi: A b o l d o g s á g 
k o m é d i á j a . 

—oOo— 
AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 

ESTE TIZ ÓRAKOR, 
TllGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR. 

—oOo— 

A Délmagyaxorazág legközelebbi 
száma Kisboldogasszony szerdai 
ünnepe miatt pénteken reggel a 

rendes időben jelenik meg. 

—oOo— 

— Az ujszegedi lourdcsj kápolna 
bue^uja. Szűz Mária névünnepén szep-
tember 12-én lesz az ujszegedi lour-
dcsi kápolna búcsúja. Reggel 6 orai 
szentmisén a város területén működő 
szerzetes nővérek mutatják be nodo-
lutukat a boldogságos Szüzanyanak. 
Délelőtt 9 órakor; szentbeszéd és fő-
papi szentmise. Szentmise után közös 
imában kérik a Szüzanya pártfogo s.'-
gilségét Délután 7 órakor szentbeszed 
és litánia, utána gyertyás körmenet a 
rózsa ligetben. Szeptember 8-tól min-
den este 7 órakor szentbeszéd és 'li-
tánia előkészületül az ünnepre. Ugi 
Géza plébános kéri a város katolikus 
hiveit, intézményeit, társadalmi, hit-
hu/.gatmi és szociális egyesületeit, 
hogy mutassuk meg különlegesen hó-
doló szeretetünket a város patrónája 
ír int és zászlókkal, kereszt alatt men-
jr rek t'2-én a 9 órai szentmisére, vagy 
a délután 7 órai lilániára és gyertyás-
konnenetre. Kedvezőtlen idő esetén 
ezen ájtalosságokat a templomban 
tartják meg. 

— Magyar_,román fogolycsere. Bu-
di pestről jelentik: A magyar és ro-
mi ii kormány Között létrejött megálla-
podás alapján szeptember 6-án Ko-
luzskara határállomáson foganatosi-
ilották a negyedik magyar—román po-
litikai fogolycserét. A román bizott-
ság kilenc, Romániában elitélt ma-
gyar politikai foglyot adott át a ma-
gyar bizottságnak, részünkről szintén 
kilenc román politikai foglyot szolgál-
tat! unk ki. A magyar részről kikül-
dőit tárcaközi bizottságot, amely a 
n igyar királyi honvédelmi miniszté-
r ím cs a magyar királyi honvédve-
n.rkar kiküldötteiből állott, dr. Má-
thé "Ernő külügy minisztériumi segéd-
tilkár vezette. Lzutlal elsősorban a 
ket állam haderejéhez tartozó Ictar-
loztaioRak kerültek IWescrélésre. 

(MTI) 
Az OsStál.vsorsjáték húzása. Bu-

dapestről jelentik; Az Osztalysorsja-
lék Keddi húzásán a következő főbb 
nyereményeket sorsolták ki: 2U.OUO 

•pergőt nyert: 50593, 500U pengőt nyert; 
tó >7, 4ŰP0 pengőt nyert: 51246 74152 
77311, 2000 pengői nyert: 52827 36220, 
1000 pengőt nyert: 11013 11442 17116 
214.J2 62952 70398 78200 81559 90073, 
800 pengőt nyert: 552 1 0916 47492 49386 
41620 UTAj 87210, 600 pengőt nyert: 
125 0 20037 12371 43(92 47737 56381 
59397 90650 oflO pengőt nyert: 2902 
9787 296(15 214*5 22920 24501 52164 
62713 06297 71054 78789 80542 86530. 

Október 1-én kezdődik a vadászszezon 
A földművelésügyi miniszter teljesített* a szegedi vadászok 

kérését — Kik váltották ki eddig vadászjegyüket 
( i ltéluia&y arurszag uiunkatarsa- za, [Veress Elemér egyelemi tanár, 

téjj A rendkívüli idők szüksegesséÜl-
tek. a vadaszati törvény egyes intézke-
déseinek megváltoztatását. Voltak vi-
zes esztendős, aztan szarazuk követ-
keztek utánuk, a ritkuló vadat yede-
huibe kell reszesiteni. 

Bennünket az Állóidon csak né 
liáuy vad érdekel,, elsősorban a uyul, 
azláu a fácán, meg' a fogoly. .Vadásza-
tuk oktobrr IG-tój vau megengedve 
azzal a megszorítássá!, hogy a tacan-
tyuk mimlkct uenibeli (ogoly az 
idén teljes védelem alatt all, tehai 
csak fácáukukas vadászható. A vaüa-
szas batárideje január 15-t«"l zárul. 

A szegedi vadászok most azt kér-
ték a füldinivelét>ügyi minisztertől, 
bogy bővítse ki ezt az időhatárt. Kez-
dődjék a vadászat mar oMohor l-éu 
és tartson január végéig. A minisztet 
a kérést teljesítette s igy a nyulak 
éJelkora ket Uetlel megrövidült. 

Amúgy a nyúlban nagy a bőség, az 
eliések jól sikerültek, víz nem zavar-
ta fejlődésükben a fiókákat. Legfel-
jebb tobb fels/.et szívnak magukba, 
mert a kukoricaszárak igen hangosan 
zörögnek esőért. Fácán is van elegen-
dő, fürj is kerül itt-ott. Ez a madár 
eJég ritka a mi vidékünkön, a délvi-
déki tájat szereti jobban. 

Hogy aztán mi lesz a nyul ára, ar-
ra gondolni se jó. Először is nehez 
a patron beszerzése, senki s»m jut 
annyihoz, amennyit igényelne. A pus-
kaport ma nem nyulakra, hanem két-

ifj. .Veress Elemér egyetemi hallgató. 
Fieplár Ferenc uy. táboruok, Szent-
miklóssy Elemér százados, Paauuer 
Dezső konzervgyáros, Bajcsy Lajos 
körzetfelügyelö, Fagler karo'y gépla-
katos, Gárgyán Sándor vadőr, Kup 
László'ügyvéd, dr. Ditrói Gáuor egye-
temi tanar, Ribizsár Gyula neutes, 
Fluck Ferenc ny. tábornok, Dulúsy 
István ezredes, Nyary János városi 
íizemigazgató, Baróti József Ormigy, 
Kónya Bel a ny. százados, Somos Mi-
llály alezredes, Csenkey István szá-
zados, Horváth István kertészeti fel-
ügyelő, Szcptssy Aladár ny. pénzügy-
igazgató, Szilagyi Ferenc MÁV üzlet-
vezető, Miskolczy Zoltán orvos, Ba-
logh Aladár ny. alezredes, Hono-its 
Dezső ny. MÁV elöljáró, Márton Fe-
renc cégvezető, Almási Sándor hen-
tes, Biclck Fái alezredes, Szabó Géza 
inüötvös, Kulcsár Ferenc egyetemi ta-
nár, Kovács Kálmán kórházi főorvos, 
Fodor Jenő ny. h. polgármester, Back 
Bernát magánzó, Vörös Pál tiszthe-
lyettes, Nagy Géza ezredes, Pick Je-
nopé, Horváth Ferenc vendéglős, Kund 
István ezredes, Lippay Gyula rt. igaz. 
gató, Wagner Ernő és Wagner Fe-
renc nagykereskedők, Szenté Lrnő ka-
tonai tisztviselő, Gilde Ferenc, főtörzs-
ői mester, Szabó Zoltán hentes, Tar 
Antal vezérigazgató, Rosztóczy Fe-
renc banktitkár, Szobonya Miklós ny. 
járásbiró, Falkay Antal ezredes, Far-
kas F'erenc gazda. Tetbisz István vá-
rosi tisztiügyész. Bokor Mihály fö-

lábu oroszlánokra és medvékre paza- mérnök. Kókai Kun József alezredes, 
rolják. A/, ára darabonként 19 fillér, Bába Károlv ny. százados, Schlama-
de itt is iclütötte fejet az élelmesség dii-ger József ny. bankigazgató. Be-
cs kapni feketén. Körülbelül dupla ár- 'retzk Péter főorvos, Dcvich Béla só-
Fan. tárnok, Király Tstván vadőr, Káty 

A hajtó 5—6 pengőt emleget már 
most, de mire elérkezik a szezon, drá-
gasági pótlékot számit. A koesifuvar 
öt-hatszorosa a réginek, feltéve, bogy 
van. A vadászjegy idei ára 110 pengő. 
Egyszóval meglehetősen drága mulat-
ságnak Ígérkezik az idén a vadászat. 

Itt közöljük azok névsorát, akik 
eddig kiváltották Szegeden a vadász-
jegyüket, tehát vadászhatnak. A lét-
számuk ugyancsak megcsappant, né-
hány katonatiszt van a soraikban, 
akik nem hagyják abban a régi spor-
tot, magánember kevés, annál több a 
tanyai gazda. A jegyet megváltották: 

Köbeit Lajos százados, Szabó Pál 
városi altiszt, FekelO Antal, Zónai 
János, Zákány János gajgonyai gaz-
dók, Z<*ubori József gazda Zákány, 
Gera József, Kónva György, Taedari 
Antal, Széli József, Bárkányi Ferenc, 
Bittó János szeged-felsővárosi gaz-
dák, Joó Ferenc órás, Maíkó Gvuia 
tisztviselő, Pleplár Lajos ny. aitábor-
nagv, Ábrahám József paprika keres-
kedő, Ncmeth Krisztin Illés Atokhá-

Amikor a vőlegény 
csak mint nezó vénet részt 
a sajat esküvőjén 

Nem mindennapi érdekességé táv-
házassag toriéul az elmúlt napok 
e&yikeu a debreceni auyakoDvvi hi-
vatalban. Fuszek Laszlo deoreceui. 
Lovasz-utca 5. szani alatti lakos, 
aki iniut őrmester az orosz frouiun 
teljesített az utóbbi bouapokban 
szolgálatot, tavliazasság kolcsit 
iratkozott fel Veres Maria cebre-
ceni, Begány-utca 12. szám alatti 
lakossal. 

Az anyakönyvi hivatalban kitűz-
ték a házasságkötés napját és a 
menyasszony Kél tanú kíséretében 
meg is jelent az anyakönyvi hivatal-
ban. 

Hogy hogynom. a házasságkötés 
napjára szabadságra hazaérkezeit a 
frontról a vőlegény is és 
elment az anyakönyvi hivatalba. Az 
ifjú pár kérte, hogy az anyakönyv-
vezető most mar rendes esketést 

János ezredes, ördög Béia gazda. Ma-
jor Károlv alezredes, Kittka József 
MÁV elöljáró,- Dobó Sándor gyáros, 
Sebők József vadőr, Bőrcsők Miklós 
vadőr, Osváth László kereskedő. 
Hauer Jenő nv. MÁV intéző. Hornyák 
Illés városi kezelő. Csukonyi József 
gazda, Bálint Gyula tanár. Makav 
Elemér ezredes. Radoychich Lajos ez-
redes, Bányász Gvuia" ny. ezredes, Sán-
1a István gazda, Soltész István tisztvi-
selő, Gvömörev József cégvezető, Gö-
rög Károly vezérigazgató. Széli Jó-
zsef gazda, Szentessy Béla őrnagy, 
Sikorszkv Jakab gépészmérnök, Bitó 
Mátyás. Bitó Mihály, ifj. Stiebel Lő-
rinc, Széli Pál. ifj. Papdi Antal. Ka-
tona József, Kovát* Miklós, Makra 
Ferenc, ördög Tstván gazdák. Falkay 
Gvuia Ítélőtáblai elnök. Frank" János 
vadőr, örhalmi Károly ny. százados, 
báró Maasburg Kornél és Hermann 
Mihály ezredesek, Bánsághv Miklós 
uy vezérőrnagy, Tltvés Árpád tanár, 
Dnránvi József gazda. Renke Gedeon 
tisztviselő, Méder Dániel épitész. 

tartson. Az anyakönyvvezető azon-
ban kijelentette, bogy mivel van 
egy olyan rendelkezes, amely sze-
rint távbázasságot csak a vőlegény 
távollétében lehet kötni, a vőlegény 
az. eskető teremben még csak mellé 
seni ülhet menyasszonyának s az 
csketésen csak mint néző vehet 
részt. 

Az esketés aztán ilyen módon 
meg is történt, a vőlegény a szom-
széd szobából nézte hogyan eskü-
szik neki örök hűséget menyasszo-
nya. 

Férfi-, nöi>, gye rmek fehér-

n t f f l i i ek , á gynemUek . p i j t m i k 

méret ulán készülnek 

F c h é r a t n f l t a r t M b t o , 
Kisr-utca 2. 

"i 
— Orvost hir. Dr. Nagy Klára or-

vos szabadságáról visszaérkezett, ren-
del délelölt 9—11-ig, délután 2—4-ig, 
.Valéria-tér 1 .Telefon 22-25. 242 ('tyázott. 

Szeptember 16-án 
kezdődnek az előadások 

a szeged^ egyetemen 
Budapest, szeptember 7. A buda-

pesti kir. magyar Pázmány Péter-

tudományegyetemen a rendes be-

iratkozások szeptember 15-ig 'tar-

tanak, az utólagos beiratkozások 

\égsö batárideje október 6, az első 

félévi előadások pedig szeptember 

I5-én kezdődnek. 

A József nádor müszaki-tudo-

mányegyclemen a beiratkozások 

szeptember 16-ig, az utólagos be-

iratkozások szeptember 30-ig tar-

tanak, az előadások megkezdése 

szeptember 16-án van. 

A kolozsvári tn. kir. Ferenc Jó* 

zseí-tudományegyelenien a beirat-

kozások határideje szeptember 15, 

az utólagos beiratkozásoké szep-

tember 30, az előadások szeptem-

ber 16-án kezdődnek. 

A pécsi m. kir. Erzsébet-tudo-

mány egyetemen a beiratkozások 

rendes határideje szeptember 12, az 

utólagos beiratkozások végső határ-

időpontja szeptember 25, az elő-

adásuk szeptember 16-án kezdőd-

nek. 

A debreceni cs szegcdi tudomány-

egyetemeken a beiratkozások és elő-

adások megkezdése a másik két vi-

déki egyetemhez igazodik és Sze-

geden, valamint Debrecenben a be-

iratkozások batárideje szeptember 

15, az előadások szeptember 16-án 

kezdődnek, mig az utólagos, beirat-

kozások határideje szeptember 30. 

Az újvidéki m. kir. keleti keres-

kedelmi főiskolán a beiratkozások 

szeptember 9. és 12. közölt vannak, 

az előadások szeptember 16-án kez-

dőnek. 

Indokolt esetekben az utólagos 

beiratkozások szeptember 30-ig tör-

ténhetnek, Hasonló időben vannak 

a beiratkozások és az előadások 

kezdete a kassai m. kir. kereskedel-

mi főiskolán is. (MTI) 

—oOo— 

— őrizetbe vették Moreyon néger 
ökölvívót. Budapestről jetentik: Gheo 
M o r e y o n, az ismert nehézsúlyú né-
ger boxoió néhány nappaJ ezelőtt el-
mondta S o h u y d e r Emii belga ar-
tistának, bogy volna egy eladó női 
peizsabundája. A belga artista össze-
hozta Moreyuut K e r n Adoll szücs-
mesterrel, aki hajlandó volt a bundát 
megvenni. Találkozót beszeltek meg 
egy körúti kávéházban és Moreyonnal 
a megadott cin\ felé indultak. Moreyon 
azt mondta: a hölgy netn akarja hogy 
megismerjék, ezért ő megy feJ a bun-
dáért. A józseí-körut 5. számú ház 
elölt a szűcsmester átadott Moreyon-
r.as 3U00 pengőt. A boxoló bement a 
pénzzel a házba és a szűcs a belga ar-
tistával több mint egy ora hosszat vá-
rakozott rá, do Moreyon nem tért 
vissza. Ekkor bementek ők is az épü-
letbe, ahol a portás azt mondta, bogy 
körülbelül félórája látta távozni Mo-
reyont a ház Bükk Szilárd-utcai kapu-
ján. Kern cs Schr.ydcr feljelentést tett 
a főkapitányságon Moreyon ellen. A 
detektívek az Andrássy-uti Susogó-ká-
véházban fogták el Moreyont, aki sza-

, badkozás nélkül követte őket a főka-
pitányságra. Sehnyder a szemébe 
, mondta, hogy Moreyon előtte vette át 
Kerntől a pénzt, a néger bovoló azon-
ban kijelentette, hogy sem Kernt, sem 

í Schnydert nem ismeri az egész ügyet 
csak kitalálták, tagadása ellenére őri-
zetbe vették cs megvizsgálják alibijét, 
mert azt állítja, nogy a kérdéses idő-
ben barátaival egy kávéházban . kár-


