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HIREK
Szegedi ú t m u t a t ó
A Somogyi-könyvtárban vasárnap
A* ünnepnap kivételével könyvtárszolgálat.
Az egyetemi könyvtárban vasárnap
é* ünnepnap kivételéve) könyvtáisrálgálat,
A varos) nni/rum egész Cvben
nYttva.
Szolgálatos gyógyszertárak: Keresztes Szent György-tér «. Frankó
Andor Dugonics-tér I. Surjányj József Koésuth Lajos-siigárnt 31, S«Tnipryj Béla Somogyitelep IX. u 3V9.
Városi Színház: Az e m h e r t r a
g é d i á j a.
Mozik müpora: Belvárosi Mozi:
l e g é n y a g á t o n . Korzó Mozi;
V é I t c ke n y s é g. Széchényi Mozi:
ti r ö k á l a r c .

r

Á R A D
Arad, örök magyar gyász szcp
arája,
.
Feléd suhan ma sóhajunk, feled,
Ki élsz sötéten és némán az árva
Maros mentén, mely zúg ma
gyász-zenét.
A kincses Erdély iilcröl ered le
És erre tart e bánatos folyó,
Mély morajában sir Erdély keserve,
Mint tárogatón zengő, bujdosó.
Arad! Köszönt a csonka Magyarország
S tört lobogóját lengeti neked.
Mely fátyolos, mint ez október-est.

— Szabadegyetemi előadás. A szegedi egyetem barátainak egyesülete
csütörtökön kezdi idei előadássorozatát. Első előadó dr. Löbner Walther
lipcsei egyetemi tanár, aki >Hivatásra
nevelés és életpályákra irártvitás az
uj Németországban/
(BerufstwuchsIcnkung und Berufserziehupg im neuen
Deutschland) cimmel németnv'elvö előadást tart. Az előadás csütörtökön
délután 6 órakor lesz az egyelem aulájában (Dugonics-tér 13., II. cm.).
Ütéselnök: dr. Baló József egyetemi
lanár, az egyesület elnöke.
Belépés
díjtalan!
— Gyászmise. Bcldogult
férjem,
S t u m p f Józref halála évfordulójakor, szombaton, 9-én reggel 8 órakor
gyászmise lesz a foandalmi templomban. Stumpf Józsefné.
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— Felhívom a papríkaterinetők figyelmét, hogy az 1913. évi termésű csöves paprikat csak a közellátásügyi miniszter áital jogosított kikészitöiparosok vásárolhatják. Más kerskedőnek
eladott csöves paprika nem számit be
JUHASZ GYULA
a termelőnek a beszolgáltatásí kötelezettség-teljesítésébe és törvény szerint büntetik. Közellátási Felügyelőség.
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Adúfclszólamlási tárgyalások. A
A z ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE
III. szamu idofelMólnnilasi bizottság
ESTE NYOLC! ÓRAKOR.
Budapest, október 5. A Magyar október 7-én, csütörtökön a követkeVÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR. Kurir jelenti: Az október 1-én kez- zők adóügyeit tárgyalja: Kovács Istdődött Országos
Katolikus Nagy- ván Nyit u. 20, Farkas Ferenc Vám—oQo—
gyűlés tanácsa kedden este a Vi- tér 3, Berger Adolf Yeresacs u. 8, Kégadóban tartót! harmadik nyilvá- ri István Veresács u. 10a, vitéz Gábor
ÍJózsef Veresács u. 101>. Balogh Péter
nos üléssel véget ért. A záróülésén j Veresács u. 11, özv. Kiss Palné Vemegjelent S e r é d i Jusztiuián bibo- resács u. 21, Újhegyi Mihály Veres4Tú
Szomorú emlékezetű nap okióber ros-hercegprimás, J ó z s e f királyi ács u. 29, Koréuyi Vince Neinestakáes
t-ika. Gyaszünncp, egyben a felemelő herceg, K á 11 a y Miklós miniszter- u. 31, Bittler Antal Veresács u. 30,
jönfiidat napja. IS49 október fi-ikan ^ár- elnök a kormány több tagjával és ltittler Antalné Veresács u. 30, Gulyás
István Veresács u. 43, Horváth István
ba ti porták a magyar szabadságot A. számos előkelőség. A záróülést SeVeresácg u. 45, Wöller Zoltán Földmű•ifizenbáiom aradi vértanú minden- rédi Juszlinián biboros-hercegprives u. 29. Bulford Istvánné Rákóczi u.
korok minden -nagyarjanuk eziiuboiu- más nyitotta meg, majd T o m p a 18, Ktspéter János Harmat u. 13a, Tamá. ajuely példát mutat, hogy a sza.
Ferenc egyetemi tanár »Dolgozzunk nács István Nagyszéksós 2. Virgoncz
háő-ág cs függetlenség minden áldoa
magyar jövőért
ifjúságunkkal* József Röszke 221. Berta Ádám Röszzatot megér! Az aradi hősök igazi malarlolt előadási. Hangsú- ke 113, Szekeres István Itöszke 17,
gvarok és igazi mártírok voltak. Az cimen
Ivarsai József Röszke 459, Guczi Istigazságért harcoltak és a független, lyozta, hogy a mai éietre az ifjú- vánné Szentmihálytelek 871. ifi. Rózsa
sy/.jibod Magyarországért. Október 6-an ságot szigorú es kemény iskolázott- Imre Röszke 759. Börcsök Imre Rösz.gondoljunk rájuk és minden névtelen sággal kell nevelni, hogy lelkében ke 749, Varga Mihály Röszke 711,
hősre, akik ugyanazért a célért har- ne éljen más ideái, csak az, amit az Papp István Királyhalom 3, Pálinkás
coltak.
Isten és a haza fogalmát szolgálja. József Csórva 130. Papp Antal Csórva 34. Kéri Antal Nagvszéksós 372,
S e m m n sem várhatunk az olyan
Szekeres Lajos Röszke 497. Bruckner
I ifjúságtól, amely
komolytalan "és György Királyhalom 711, Németh Máj semmi munkával delibábos célokat tyás Zákány 548n, Baltazár Ferenc ZáDélmagyarorszác j kerget.
kánv 596, Miklós János. Zákány 547,
j Ezután dr. S z i 11 e r y Péier ki- Hebök István A tokháza" 893, Császár
István Csórva 283, Szeiler Béfáne Kisjrályi kqzjegyzö »Dolgozzunk a ma- telek Petöfi-ut 5, ördög István Fekegyar jövőért
egyházközösségünk- teszél 614, Józsa Pál Alsotiszapart 15,
ben*, majd
C z a p i k Gyula egii Jenei Ferenc Vámtér 6, Kotogán Jáersek »Holgozzunk a magyar jö- nosné Domaszék 462, Kispéter András
vőért minden epünkkel* ennen lar- Csórva 112, Tanács Antal Mórahaloin
400, Kószó Imre Mórabalom 390, Vötotlak előadást. Végül M i h a J oneki János Átokháza 955, Mózes Andv i c s Zsigmond pápai prelátus, az rás Atokbáza 268, Farkas Mihály
raa
Actio Cathotica országos igazgatója Atokháza 987. Bozóki András Atol.hámutatta he az AC jövőévi terveze- zu 592. özv. Jaksa Jánosné KiráiybaA DÉLMAGYAUORSZÁO legkö/.előbbi száma a október 6-i nemtét. A nagygyűlés a hercegprímás lom 951, Kis Pál és Mezei János Kiraiyhalem 534, Harangozó Menyhért es
"'/eti gyász.ünnep utan pénteken
záiószavaival ért véget. ( M I T )
özv. Rutai Istvánné Királyhalom 545,
reggel a rendé,s időben jelenik
—oo—
ötvös István Királyhalom 1019, \arga
meg.
Paprikakofák a polgármesternél. József Királyhalom 595, Tanacs Adám
—OQo—
Kedden délben a szegedi paprikakoiat. Király balom 700, Róvó Szilveszter Ki" sii Gyászmise a fogadalmi tempiom- pépes küldöttsége kereste íei dr. Pálly rályhalom 1126, Róvó Szilveszlerné
oatt. Oklober 6-án, szerdán, az aradi Józsei polgármestert. A paprikagofák Királyhalom 1126, Farkas Józsei és
13 'vértanú iejkiüdvéért délelölt IC óra- elpanaszolták a polgármester elótt, Savanya Imre Atokháza 559, íij. Márkor ünnepélyes gyászmise lesz a fo- hogy egyre kevesebb arnt kapnak i k i István Királyhalom 1104, Kovács
nagykereskedőktől és igy nem kepesek .József Királyhalom 577, Gardi István
gadalmi templomban.
a hét valamennyi hétköznapján áruim " Királyhalom 771, Csiszár Józsei és
— Szerdán bivatalsziinct a váios- a piacon. Arra kérteik a polgármestert, Kalmár János Királyhalom 949, Erkazán, A 13 aradi vértanú oklóbei o i hasson oda. hogy a llaugya-szövctke- dodi Szilveszter Királyhalom 780, Tagytjtszünucpére való tekintettel a vá- zet rendesebb mennyiségben adjon ne- nács Gvörgy és Farkas Sándor Kirosházán ma teljes hivataiszünct lesz. kik árut, vagy ba e;. az u] termés ala- rályhalom 408, Szabó Antal KirályhaA: város vezetősége dr. Pálfy József osonysaga miatt nem volna lehetseges, lom -176. Panusz Pál Királyhalom
polgármesterei az élén.- reszt vesz a fo- akkor ne a hét minden köznapján, csu- 471, Papp István Királyhalom 458, Kalgadalmi székesegyházban délelőtt il* pán a két helipiacos napon árulhassa- már János Királyhalom 477, Hebök
jurakor megtartandó ünnepélyes gyász nak. Dr. Pálfy József polgármester András Királyhalom 473. Börcsök Iltnjscn.
ígéretet telt a küldöttség előtt, hogy lés Királybalom 321, Fodor Miklós Do_ A TISZA VÍZÁLLASA A e*e- ügyüket megvizsgálja és a fennálló maszék 402. Tóth Sán»Jor Böszke 549.
' gedi rendőrség levkupiianysága je- törvényes írendelkezésék keretei kö- Szoboszlai Sz. Sándoi Vámtér 4. Papp
lentése szerint a Tisza t Hullása zött azon lesz, hogy |;ivánságukuak, Istvánné Hattvas-sor 31.
október 5-én reggel 7 órakor 151 amennviben az iogos. helvl adjon.
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Október 6.

De més lobog és é:ri k°zefc óvják.
Selymére örök. győztes glóriát von.
A Krisztus jobbján
ama tizenhárom!

Végetért
a katolikus nagygyűlés

1

J f o m cpiiij

1

< m, a levegő hőmérsékleté 14 fok
' Celzius volt,

Osztálysors jegyek számválasztékban k a p h a t ó k
OSVÍlMÖÍjrUíltOltói ^Várost"adóhtvaialí éoüiet)

— Házasság. Amigó tva és dr.
Sdloor Mihály f. bo Vén házasságot
belőttek. (Minden külön ertesités hes
lyétt.i
261 o k t ó b e r i v é * 19-én

az I. o s z t á l v u

húzásra nagy

Megszüntetik a kocsmákban
a női kiszolgáló személyzet
alkalmazását
(A Délmagy arorazag munkatársától)
A közigazgatási bizottság egyik legutóbbi ülésén a tiszti főorvos jelentcse kapcsán szóbakerült a fertőző nemibetegségek
számanak
sajnálatos
emelkedése. Ezzel kapcsolatom most
fontos intézkedésre készül a tiszti főorvosi hivatal a hadtest vezető orvosával karöltve. A szegedi kocsmárosok ipartestületének elnöksége ugyanis beadvánnyal fordult a tiszti főorvosi hivatalhoz és azt kérik, hogy a
főorvosi hivataltól, hogy szüntessek
meg a női kiszolgálást a szegedi kocsmákban. Hivatkoznak arra a kocsmáros ipartársuhat tagjai, hogv a női kiszolgálás erkölcsi kifogásolhalóságát
maguk is belátják, ezenkivül egészségügyi szempontból is
kívánatosnak
tartják, hogv tiltsák el a kocsmákban
női alkalmazottak tartását, mert ezek
a kocsmai női alkalmazottak, rendőrorvost felügyelet alatt állnak ugyan,
de lehetőleg kijátszák az ellenőrzést
és igy terjesztőivé válnak a fertőző
nemi betegségeknek. A főorvosi hivatal magáévá tette a bepdvánvban foglaltakat é« a hadtest vezető orvosával
egyetemben máris intézkedett, hogv
szüntessék be a kocsmákban a női
munkaerők alkalmazását. Ezzel kap
csolatban
megrcndszabálvozzák
a
kocsmai énekesnőket is. A kocsmárosok beadvánva rámutat, hogy semmi
sem indokolja a női atkalmazottak
tartását. mert hiszen éppen elegendő
szakképzett pincér van Szegeden, akik
el tudják látni a vendégek kiszolgálását.
—OO®—•
Szeged országgjlilési képviselőinek készülődése a költségvetési vitára.
A képviselőház üléseinek közeli megkezdése Szeged országgyűlési képviselőitől is a törvényhozási életbe való
«i íiteljes bekapcsolódást kívánja. Dr.
Rosta Lajos és Peták Nándor képviselők ugy döntöttek, bogy az 1941. évi
állami költségvetés tárgyalása során
több tárca költségvetésével
kapcsolatban felszólalnak a képviselőházban.
A képviselők ezúton felhívják azokat
az érdekelteket, vagy egyéneket, akiknek a földmüvelésügyi, kereskedelemügyi és iparügyi tárca kereteibe tartozó kérdéseket illetően észreveteleik,
megjegyzéseik, kivánsága'ik
vannak,
ezeket haladéktalanul Írásban, vagy
szóbelileg közöljék dr. Rosta Lajos or.
szággyülési képviselővel, Horthy Miklós-utca 7_ 11. 8. szám alatt.
Tizennyolc tanút hallgattak ki «
Vezér-ügy keddi tárgyalásán. A rézgáliepauama több mint egy hete foiyo
törvényszéki tárgyalásának keddi uapján ujabb tanukat hallgatott ki a bíróság. Tizennyolc tanút hallgatlak kh
ezek valamennyien arról vallottak,
hogy sokkal kevesebb rézgáiicot. illetve rézmészport kaptak, mint ameuynyit Vezér Ernő és Gábor Miksa a
hegyközségi
lajstromba
Levezettek.
Vezér Ernő minden tanúnak igyekezett
ellentmondani, de láthatólag sokkal
ingadozóbban viselkedett ir.mt eddig,
mintha belefáradt volna a tagadásba.
A törvényszék csütörtökön folytatja a
tanúkihallgatásokat.
Ezúton hálás köszönetet mondunk miod a jó rokonainknak,
a háztulajdonos úrnőnek, ismerőseinknek, .valamint a lakások
és üzletek bérlőinek, akik felejthetetlen jó Feleségem és
Anyukánk

Lakatos Sándorné

temetésén megjelenésükkel ós
virágadományaikkaf fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
LAKATOS SÁNDOR ós
GYERMEKEI

