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A Somogyi-Könyvtárban vasárnap 
és ünnepnap kivételével könyvtár-
•zolgálat. 

Az egyetemi könyvtárban vasárnap 
és ünnepnap KivételéveJ könyvtár-
szolgálat. 

A varusi múzeum egész evben 
nyitva. 

.Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza Lajos-Körut 20, 
Moldován Lajos Újszeged Vedres u. 
1. Selmeczi Béla Somogyitelep IX. u. 
489, Nagy Gy. örök. k. Hangéi Leven-
te dr. Boldogasszony-sugárut 31, Za-
kar S. örök. k. Máthé Mihály Valé-
ria-rtér 1. 

Városi Szinház: délután: A mo-
s o l y o r s z á g a , este: D i a d a l -
ni a s a s s z o n y . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
Z e n é l ő m a l o m , Széchenyi Mozi: 
M e s é k a s z e r e l e m r ő l . 

— O Q O — 
AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 

ESTE NYOLC ÓRAKOR-
VÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR. 

— O Q O — 

— Tanittatási segély Biharban. Az 
egyke ellen üasztalan küzd a társa-
dalom, meg a na lóság, ha nem segíte-
nek rajta intézményesen. Ilyen intéz-
kedés volt a tavalyi — bosszú évtize-
dek óta a legszociálisabb — amely 
lényegesen felemelte a családi pótlé-
kot s jelentős szülési segélyben ré-
szesiti a köztisztviselöcsaládokai 
Most Bihar vármegye rúgtat előre ha-
talmas lépéssel ezen a téren. A ja-
nuár 18-i megyegyülés előtt hivalatos 
javaslat fekszik, amely szerinl évi 
8C0. pengő tanittatási segélyt szavaz-
nak meg minden diák után az olyan 
vármegyei tisztviselőnek, akinek leg-
alább két közéipskolás, vagy felsőbb-
iskolás fia van. Hogy a leányokra is 
kiterjed-e ez a támogatás, annak 
nenv látjuk nyomát a hiradásokban. 

—, Meghalt az öregasszony, aki rá-
esett a forró tűzhelyre. Szűcs István 
né 72 éves Bécsi-körut 18. szám alatti 
lako§ január 4-én lakásán ráesett a 
forró tűzhelyre és összeégette magát. 
A mentők a bőrklinikára szállították, 
ahol gondos ápolásban részesült. En-
nek'ellenére nem sikerült megmenteni 
az életnek, pénteken reggel belehalt 
égési sebeibe. 

— Ady 25 éve a Magyar Csillag-
ban. Halálának 25 éves fordulóján a 
Magyar Csillagban Illyés Gyula vers-
sel és prózával. Keresztury Dezső 
nagy tanulmánnyal. Bóka László pe-
dig nemzedéki vallomással méltatja 
\<lv müvét. Különös érdekességü köz-
lemény az Ady Endre éjszakái cimü, 
melyet Krudv Gyula egy eddig kiadat-
lan. kéziratban maradt regényéből 
közöl a folyóirat. A szám egyéb tar-
talmából kiemeljük Kolozsvári Grand-
pierre Emil novelláját, Cserhát Jó-
zsef és Weöres Sándor verseit, Rad-
nóti Miklós tanulmányát Kaffka Mar-
gitról, halálának 25 éves fordulója al-
kalmából és Halász Gábor cikkét az 
ij költönemzedékről Továbbjutni! ci-

men. Illyés Gyula folytatja Hunok Pa-
risban cimü visszaemlékezését Szé-
leskörű érdeklődésre tarthat számor 
még Borsody látván cikke, méhben 
az angol Carr könyvét ismerteti az uj 
Európa érdekszféráiról. írókról és 
könyvekről Araló András. Boldizsár 
Iván, Cs. Szabó László és Szolnoki 
István, képzőművészeti eseményekről 
pedig Farkas Zoltán irt. A szám ára 
3 pengrl. Negyedévi előfizetési dij 15 
pengő. 

— A Leányegylet ezu'on kéri tag-
jait. hogy a vgsámap 1 1 é.| akor tar-
tandó istentiszteleten minél nagyobb 
számban jelenjenek meg 405 

Vers a keleti frontról 
A m b r u s Imre honvéd az F. 567. 

számú tábori posta utján küldte haza 
verses üzenetét a Délmagyarország-
nak, amelynek hosszabb időn át szer-
kesztőségi altisztje volt. Az üzenete' 
itt közöljük: 

F a l e v é l 

Száraz, elsárgult falevél, 
Elém sodorja épp a Szé l , . , 
Megállok és fölemelem: 
Te üzensz véle Istenem! 
Van-e más ilyen elhagyott? 
Levelet esak Tőled k a p o k . . . 
Levelet, száraz levelet, 
ó, még a szél is kinevet? 
A széle csorba, tört, repedt 
Mintha példázna engemet.. . 
Ha elengedem, sárba hull, 
Mint én, ha elhagyna az U r . . . 

—O— 

— Dr. Lőw Immánuel főrabbi 90. 
születésnapja alkalmából a szegedi 
régi zsinagógában január 16-án, vasár-
nap délelőtt 1 1 órakor hálaadó isten-
tisztelet lesz, melyre Lőw Immánuel 
tisztelőit meghívja a hitközség elöljá-
rósága. 62 

— Az Ujszegedi Artézi Vízvezetéki 
Társaság folyó hó 16-án, vasárnap 
délután 3 órakor, határozatképtelenség 
eseten fél 4 órakor a Tóth-vendéglő-
ben tartja évi rendes közgyűlését. 

— Rendőri menza. Jóleső öröm-
mel olvassuk, hogy Nagykanizsán 
rendőrmenzát létesítettek, i.ahol 'a 
nőtlen rendörök havi 95 pengőért 
kapnak reggelit, ebédet és vacso-
rát. Ez az intézmény mindeneseire 
arra való, hogy a súlyos és fele-
lősségteljes munkában elfoglalt 
rendőrök, külön háztartás hijján, 
mentesüljenek a megélhetés egyik 
legnagyobb gondjától. 

— Elitéltek két széntolvajt. Nógrádi 
Mihály MAY segédtiszt a mult év 
május 7-én, amint a szolgálatból tá-
voz t. egy kisfiút vett észre, aki zsá-
kot cipelt a hátán. Rákiáltott, a gye-
rek erre eldobta a zsákot és futásnak 
eredt. Kiderült, hogy a fiu szenet lo-
pott az állomásról és azt cipelte a 
zsákban. A közelben cirkáló éjjeli őr-
nek sikerült is őt elfognia a kíséreté-
ben levő Paplógó Jánosné és Bóger 
József Reménv-utca 1 . szám alatti la-
kosokkal együtt, akik szintén szenet 
loptak. A fiatalkorú széntolvajt már 
korábban elitélte a fiatalkorúak bíró-
sága, Paplógónét és Bógert pedig pén-
teken vonta felelősségre a büntető-
egyesbiró és 15—15 napi fogházra 
ítélte őket. Az Ítélet jogerős. 

— A TISZA V Í Z Á L L Á S A . A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je- j 
lentése szerint a Tisza vízállása 
január 14-é.n reggel 7 órakor 182, 
cm, a levegő hőmérséklete —4 fok ' 
Celzius volt. 

KcnűcrhilfésiUd 
munhősottaf 
es fonóisöftct 

k e r e s ü n k f e l v é t e l r e . 
Jelentkezés minden kedden 
és pénteken délben 12 órakor 

Magyar Kender. 
U i s z e g e d. 

- Hathónapi börtönre Ítéltek egy 
szalonnadrágitó zorabori fűszerest. 
Szeiler József 54 éves zombori fűsze-
res és felesége a mult év szeptemberé-
ben 10 kiló füstölt szalonnát adtak el 
Balatoni Györgyné alsógödi lakosnak 
5 pengő 60 filléres maximális ár he-
lyett 21 pengőért, ök 18 pengőért vet-
ték a szalonna kilóját. A zombori 
uzsorabiróság Szeilert 6 hónapi bör-
tönre, feleségét 300 pengő pénzbünte-
tésre ítélte. Fellebbezés folytán pénte-
ken a szegedi tábla Elemy-tanácsa tár-
gyalta áz ügyet és mindkét büntetést 
helybenhagyta. 

-A Az ügyészségre kisértek egy be-
törőt. Kovács János 40 éves napszá-
mos január 4-én feltörte Terbe Mihály 
felsővárosi lakos lakását és ruhane-
müeket vitt el. A rendőrség párnapi 
nyomozás után elfogta. Ekkor derült 
ki, hogy Kovács volt az, aki ezt meg-
előzőleg december 9-én ördögh Mi-
hály házához is betört és ugyancsak 
ruhanemüeket lopott. Kovácsot letar-
tóztatták és átadták az ügyészségnek. 

— Megjelent a Délvidéki Szemte 
legújabb száma. A Délvidéki Szemle 
legújabb száma a szokásos gazdag tar-
talommal jelent meg. Az uj szám ki-
emelkedő cikkét Halasy-Nagy József 
professzor irta Boethiusról és a filo-
zófia erejéről. A másik, tudományos 
szempontból is érdekes cikk Ábrahám 
Ambrus professzoré, aki Életritmus 
cim alatt az egysejtű állatok világá-
ról irt szines, érdekes tanulmányt. 
Csuka Zoltán a magyarországi szerb 
irodalomról cikkezik, Csajkás Bódog 
a régi szegedi ispitályról ir érdekes 
közleményt. A Délvidéki Szemle leg-
újabb száma ezenkívül közli Vincze 
Sándornak, a szegeli egyetem suib aus-
piciis gubernatóris doktorának dok-
tori értekezését Szeged gazdaságpoli-
tikája a XYIIT. század első felében 
eim alatt. A Figyelő cimü rovatban 
Krammer Jenő a magyar—szlovák 
szellemi kapcsolatokról, Sz. Szigethy 
Vilmos Steuer Györgyről, Berky Im-
re Ilalasv-Nagy József Az ember lelki 
élete cimü filozófiai munkájáról ir 
beszámolót. Az Élet és Kultura cimü 
rovat kiemelkedő cikkei Madácsy 
László színházi beszámolója és Dorogi 
Imre képzőművészeti kritikája. 

— Kétszáz pengőért el akarták hall-
gatni a titkos pálinkafőzést a zsarold 
mezőőrök. Barna Károly és testvére, 
Imre zentai földművesek mezőőrként 
teljesítettek szolgálatot 1942 júliusá-
ban Zentán. A két Barna megneszelte, 
bogy Tóth István tanyáján titkos pá-
linkafőzés folyik. Megjelentek a ta-
nyájában és jegyzőkönyvet vettek fel 
az engedély nélküli pálinkafőzésről, 
a jegyzőkönyvet alá is íratták Tóth-
tal. Tóth megkérdezte, hogy mikor 
lesz a tárgyalás, erre Barna Károly 
azt felelte neki: el lehet azt intézni 
másként is. Végül is kijelentette, hogy 
200 pengő ellenében hajlandó elhall-
gatni az ügyet. Tóth zsarolásért felje-
lentette a Barna-testvéreket. A sza-
badkai törvényszék el is ítélte őket 
ezen a címen: Barna Károlyt 7 hóna-
pi, Barna Imrét 6 hónapi börtönre, 
Fellebbezés folytán pénteken a szege-
di tábla Fticmv-tanácsa tárgyalta a* 
ügyet és a törvényszék ítéletét hely-
benhagyta. 

B E L Y E G E T , 
gyűjteményt, tömegbélyeget vásoroiok, 
BÉLYEGKERESKEDÉS, fogadalmi 
templommai szemben. Dóm-téren. Te-
lefon 89-03. 203 

özv. Rosenberg Mórné és gyermei, Sándor és neje Weisz Irén, 
László és neje Racsa Piroska, Júl ia és távollevő testvérei: Béla és 
Józsi, valamint unokaöccse: Tibike és a Sehwitzer- és Haáz-családok 
mély fájdalommal jelentik, hogy a legjobb gyermek, szerető testvér 
és rokon, drága 

1 r m u s k á n k 
váratlanul elhunyt. 

Temetése folyó hó 16-án, vasárnap reggel fél 10 órakor a cin-
teremből. Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 

r^rmmmmrmgpmimim 

Vadász Fereno és özv. Gróf Gyuláné Vadász Erzsébet fájdalomtól 
megtört szivvel tudatjuk, hogy a legodaadóbb anya, nagyanya, testvér 

ö z v . V a d á s z A d o l f né 
sz . G r ö s z Mati ld 

1911 január 14-én körünkből örökre eltávozott , 
Drágánkat vasárnap, január 16-án d. e. 10 órakor kísérjük' Utol-

só útjára a zsidó temető ciuterméből. 
A jó Isten adja meg neki a nemes életével jól megérdemelt örök 

nyugalmat. 
Gyászolják még: özv. dr. Stark Istvánná sz. Gróf Kató unokája, 

Lichtblau Albert testvére, Lichtblau Albertné sógornője, Stark- és 
Gróf-család, nagyszámú ismerősei és tisztelői. 

.Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 

— 24 óra helyett 25. A föld, ahogy 
a tudomány megállapította, 23 óra, 
56 perc és 4.1 másodperc alatt lor-
dul meg a tengelye körül. Ezt s 
megállapítást eddig örökérvényű-
nek tartották, mig most kiderült, 

| űogy a fold %forgasi sebessége tö-
< kozatosan lassul s ehhez képest nö-

vekszik a forgási ideje. Sietünk 
mindenkit megnyugtatni, hogy nincs 
oka a kétségbeesésre, hiszen a szá-
mitások szerint a legutóbbi 3000 év, 
alatt csak 15 perccel lett hosszabb 
ez a forgási idő. Ha pedig a régi-
ben maradunk, kerek 12.000 év múl-
va egy nap nem 24, hanem 25 órá-
ból fog állani. Ahogy az emberisé-
get ismerjük, képesnek tartjuk rá, 
hogy ezt az órányi többletet alvás-
ra fordítják, feltéve természetesen, 
hogy akkorára megmarad valami 
a világból, vagy legjobb esetben 
korlátozások történnek a záróra 
körül, egyaránt vonatkoztatva azf 
az üzletek nappali s a kávéházak 
éjszakai idejére. 

Több diákbarátunk, akikhez tu-
dományos felvilágosítás iránt for-
dultunk ebben az ügyben, meghök-
kenve vette tudomásul a sötét kilá-
tásokat. 

— Bizonyára betoldanak még egy 
órát a napi tanrendbe. Szegény le-
származottam, mennyire sajnálom! 

Az ártatlan süldőlány azt kérdez-
te: 

— Mit gondol, mennyiben vonat-
kozik ez a pásztorórákra? 

Azzal a könnyedséggel, amellyel 
nálunk bizonyos tudományos kér-
déseket felkarolnak, azaz a teljes 
hozzánemértéssel, azt feleltük. 

— Most lapzárta előtt állunk és 
nem érünk rá, hanem keressen fe) 
bennünket, mondjuk 11.500 év múl-
va, akkor pontos választ adunk. 
Nekünk is könnyeb lesz a dolgunk, 
mert közieményeínket nem rotációs 
gépek utján juttatjuk előfizetőink-
hez, hanem félóránkint villamos su-
garakkal. Azok lesznek aztán iga-
zában a légből kapott hirek. 

Rövid kétórás csevegés után az-
tán ebben is maradtunk a süldővel. 

őskeresztény, fiatal, tökéletes 

magyar-német 
gyors- és gépirénttt 

azonnal alkalmaz iparvállalat 
Ajánlatot > RÉSZVÉNYTÁRSA-
SÁG* jeligére kiadóba kérünk. 


