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— A Jézus Szive-körmenet A Jézus Szive-
Körmrnct a jubileumi évben kettős esemény, 
nyel fokozódik. A körmenet hálaadás is lesz 
az Lucharisztikua Világkoiigresszus sikeréért. 
A hálaadást a magyar püspök kar rendelte ei 
az egész országban. Szegeden a szentségi kör. 
menet végén, az alsóvárosi zárda uccai oltárá-
nál fesz a há|aadó ájtatosság. A fényes kör-
menet egyúttal a legdíszesebb előkészület lesz 
a Szent Jobb fogadására. Áldás uján a szent-
s a zárdába viszik és ugyanaz a körmenet 
a Szent Gellért ereklyével a Szent Ferenc-uc-
cán át a Boldogsszony-sugárufra indul és 
felfejlődik a Dóm-tér irányában. A 
Jézus Szive körmenetre külön meghivó-
laf nem bocsát ki a rendezőség, dc felkéri a 
város ös.szps hitbu/.galmi, társadalmi alaku-
latait, iskoláit, a hivatalokat, hatóságokat, 
hogy a körmeneten nieglolenni szíveskedje-
nek. A hitbuzgalmi egyesületeken kivül a 
következő intézmények, társadalmi alakula-

tok jelezték részvételüket,: az átmeneti fiu és 
leányotthon növendékei, a cserkészek, a DoJ. 

yzó Lányok, a Kl.OSz, a tisztviselőnők, a 
Felsővárosi Iparoskör. az Alsóvárosi Polgári 
Kör, a Paprikakészifö Szövetség, a postások, 
i vasutasok: a dohánygyár, a Hadastyá»ok 
I gyesülete, a vitézek. a MANSz, a Katolikus 
NővédŐ. A vidékről Dorozsma, Tápé, Deszk, 
Szőreg küldöttei érkeznek, azonkivül egv fil-
léres vonat utasai is jelentettek csatlakozá-

sukat. A nagy tömegeket, esak ugv tudja 
i rendozöég elhelyezni, ha szombat délután 
lezárja a jelentkezések idejét. 

Hetvenkét vagon paprika bárom hónap 
alatt. A földművelésügyi miniszter a • szegedi 
l>aprikaáennclési körzetben julius 1-től szep-
iember 30-ig megőrölhető paprikamennviségel 
72 vagonban állapitotla meg. amely mennyi-
séget a körze'llien üzemben álló malmok a kö-
zöltök kialakuló szabndversenv keretében 
ig.venlő havi 24 vagonos részletekben őrölhetik 
mi g. A paprikamajmok naponkint és kopáron-
kint legfeljebb 80 kiló fűszerpaprikát öiölbet-
n< k A miniszter a paprikaőrlés ellenőrzésével 
az illetékes Mezőgazdasági Vegykisérleti és 
Paprikakísérleli állomást bizta meg ós utasí-
totta. hogv az egyes hónapokra megszabott 
kontingens kimerülése után a minősítést szün-
tesse be és intézkedjék aziránt, bogy a malmok 
a további paprikaőrlést szüneteltessék, annál 
is inkább, mert az cgves hónapokra megállapí-
tott mennyiségeknél többet szövetkezet nein 
váll be. 

— Szivessy Tibor építőművész kitüntetése. 
Szép kitüntetés érte S z i v e s s v Tibort, a 
szegedi származása kiváló budapesti építőmű-
vészt, akinek nevét európai viszonylatban is 
már régen ismertették művészi alkotásai. A 
Magyar Építőművészek Szövetsége az eucha-
risztikus kongresszus alkalmával nagyszabású 
é|ii(őmijvészeti kiállítást rendezett, nmelyei 
.Szent Tstván-emléktoronv1' cimü munkájá-
val részt vett Szivessv Tibor is. Szivessv tei-
vét az é.pitömüvészeti kiállítás érmével tüntet-
lek ki. A kitüntetést most adta át a szövetség a 
I iválö építőművésznek. 

r- Krep de schin esőkabátok minden színben 

llí ppngö Bl'iii Tgnátz régnél, Kelemen-u 5. 

— Kecskemét ösztöndíja a szegedi egyetemen. 
Kecskemét t zer pengős ösztöndíja' atapitolt a sze-
Gorl' egyelimen. A? ösztöndijra dr. G e l e i József 
ii'ktor mosl iria ki a pályázatot. A pályázati hir-
Jrlmény szerint az ösztöndíjra az egyetem orvos-
tudományi-. bölcsészet-, nyelv- és lörténu'timom.i,-
iivi. vagy Matematikai cs termész»t*uuf.r.*,ánvi ka-
rának kecskeméti születésű és illctöségii, kiváló 
leheliégü és előmcnetetü, szorgalmas és példás 
magaviseletű, szegénysorsn íinllgalói pályázhat-
n ik. A pályázati kérvények' az egyetem rektorá-
l'i'z címezve julius 10 ig nyújthatók be a rektori 
hivatalban. 

GIB. Bislers fürdődresszek Tolták Testvéreknél. 

— A forróégüvi betegségek kezelésében, különö-
sen napszurásnál és vérhasnál, valamint olyan 
gyomor-, máj- és léphajoknál, amelyek ma-
lária kíséretében lépnek fel, a természetes 
„Ferenc József" keserűvíz szerfölött értékes 
hatást fejt ki. Kérdezze meg orvosát. 

— Halálozás. Egy ismert, régi szegedi keres-
kedő távozott el az élők sorából Budapesten 
hosszas szenvedés után meghalt A b o n y i Mi-
hály, aki évtizedeken keresztül ismert tagja 
volt a szegedi kereskedőtársadalomnak. Volt 
törvényhatósági bizottsági tag, résztvett a Bel-
városi Mozi alapításában, igazgatója is volt a 
tiiozgófénvképszinháznak Később üzletet nyi-
trit. legutóbb pedig a biztosítási szakmában 
helyezkedett el. Mindenütt szerették éa becsül-
ték Ni bán v évvel ezelőtt súlyos b"teg lett. 
Megoperálták, ugy látszott, bogy visszanyeri 
egészséget, két évvel ezelőtt azonban ismét be-
tegeskedni kezdett, betegsége most végzett vele. 
Feleségén, fiain, dr. Abónvr Pálon és Abonvi 
Ernőn, testvérén. Tloltzer Dánielnél kivül ki-
terjedt rokonsága gyászolja. — Súlyos csa-
pás érte S a n d b e r g Henriket, az ismert sze-
gedi optikust. Felesége, született Tauss Ida 
hosszú betegeskedés után csütörtökön reggel 
meghalt. Az elhunyt uriasszonyt nagvon so-
kan ismerték és mindenki tisztelte, becsülte 
Szegeden. Kedves, közvetlen modorával, sze-
retetreméltó egyéniségével lelke volt egész kör • 
övezetének és családjának. Husz éven keresz-
tül égette szivét az a fáidaloni. amelv a há-
ború alatt elvesztett fia halálakor szakadt rá 
és amely soha, egyetlen pillanatig sem enyhült. 
Férjén, gyermekein és unokáin kivül kiterjedt 
rokonsága és ismerőseinek, tisztelőinek nagy 
köre gyászolja. Pénteken délután iiótv órakor 
temetik. -- L á s z l ó Albert, a Tabár cég 
üzletvezetői", hosszas szenvedés után csütörtö-
kön mégha'!. Az elhunyt egyike volt szakma, 
ia legképzettebb képviselőinek. Ozvcgve. ki-
terjedi rokonsága és barátainak", ismerőseinek 
nagv tábora gyászolja. Pénteken délután öt 
érakor temetik. 

— Gyerniekstrand megnyitás. Az Ujszegedi 
Szent Vince egyesület július 1-én kezdi meg a 
strandszezont. Összejövetel a Stefánián Erzsébet-
szobornál reggel 8 órakor. 

— Eszméletlen ember az uccán. Csütörtökre 
virradó éjszaka egy eszméletlen emberi talál-
tak Felsővároson, a Csuka-uccu 34- számú ház 
elölt. 1! á c z Antal 6458-as számú rendőrtörzs-
őrmester talált rá a mozdulatlan, vérzőteslü 
emberre, aki keresztben feküdt a gyalogjárón. 
A rendőr próbálta eszméletre térileni, de ered-
ménytelenül Kihívta a mentőket, akik a köz-
kórházba vitték, itt azonban nem vették fel, 
mert nem volt üres hely, amire a sebészeti 
klinikára szállították. A zsebében talált ira-
tokból megállapították, liogv V a r g a Sándor-
nak hiviák, fatelepi munkás, dc közelebbit 
nem tudlak róla. Erőseri ittas volt, nem is a 
sérülése következtében veszítette el ©szniéle-
fót. hanem az alkohol hatása alatt. Még rein 
lehetett kihallgatni. A nyomozás megindult 

— Istentisztelet a zsinagógáhajj pénteken este 7 
órakor. Köznapokon rcjgel egynegyed 7 és este 
fél 8 órakor. . • . . . . 

— A üzesedi Dalárda a székesfehérvári dalos-
versenyen. A Magyar Dalosegvesületek Országos 
Szövetsége szombaton cs visárnap Székesfehér-
várott rendezi meg Szent István-évi országos dn-
lo.tvcrsenvét. amelyen az. ország különböző vidé-
keiről 136 dalosegyesület yesz részt mintegy 10 
ezer dalossal. Szegedet egyetlen egyesület, a kor-
mánvzódiias Szegedi Dalárda és Oratórium Egye-
sület képbiscli 80 tngu vegyeskarával. A szegedi 
együttes A u t ó s Kálmán székesegyházi zeneigaz-
gató vezetésével készült fel a versenvre. nnielven 
i legmagasabb csoportban, a kirátvdiias csoport-
ban versenyez. Ebbe'n a csoportban az. ország 
négv legkiválóbb vegveskara Indul. A már s"k 
szép eredményt elért vegveskar csütörtökön esle 
utazott el Székesfehérvárra. 

— Ilasmütétek utáni időszakokban a régóta 
bevált, tisztán természetes „Ferenc József 
keserűvíz kitűnő hashajtó, amely a belek tar-
talmát biztosan felhígítja és azt csakhamar 
fájdalommentesen levezeti. Kérdezze meg or-
vosát. 

— A feles társak. R ó t a Bcla 41 éves kisteleki 
kereskedő súlyos testi sértéssel vádolva került 
csütörtökön u szegedi Ítélőtábla Nagy-tanáesa 
elé. A vádlotthoz i mult év szeptember 28-áu it-
tas állapotban állított bc íclcshaszonbérlöje, Tó1h 
István. Egy szekér tengerit szállított haza. Róta 
részeg disznónak nevezte Tóthot, amire veszeked-
ni kezdtek. Tóth felkapott egy baltát, amit ütés-
re emelt fel. Róta azonban maga ele tartott ke-
rékpárjával kivódle az ütést és fellökte Tóthot, 
majd kicsavarta kezéből a baltát és a cipője sar-
kával összerugdosta a földön hempergő ember ar-
cát. Róta Béla jogos önvédelmidé hivatkozott a 
biróság előtt, a törvényszék azonban ezt nem fo-
gadta el, mert Tóth a bántalmazáskor már véd-
telen volt. A törvényszék egyhónapi fogházra itélta 
Róta Bélát, az Ítéletet csütörtökön helybenhagyta 
az ítélőtábla. 

— Salamon Béla, a remek komikus ezidén ti-
zenöjodször látogatja meg városunkat kiváló 
együttesével. Minden eddigi sikerére Salamon rá-
dupláz azzal, hogy ragyogóan szellemes vígjáté-
kaiban partner: Szőke Szakáll, a világhírű film-
színész. Az előadások szombaton este 8. vasárnap 
délután fél 5 és este 9 órakor kezdődnek. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján: Férfiak: 3 ko-
vács, 1 motorszerelő, 4 bognár, 1 kötélgyártó, 3 
cipész, 2 borbély, 1 kefekötő, t kelmefestő, 1 fes-
tékkereskedő, 3 hónapos cseléd, 1 kifutófiú. Nökj 
3 hölgyfodrásznő. 15 háztartási alkalmazott. Hadi-
gondozottak részére fenntartott munkahelyek: 3 
őr, 4 téglagyári munkás vidéken. Foglalkozói-t 
keresnek: 467 szakmunkás. 356 segédmunkás, 83 
magántisztviselő (férfi, nő), 24 kereskedelmi al-
kalmazott. 

— Vitéz Takács Mihály tizenkét árvája. A vi-
lágháborúban mindkét szemére megvakult vités 
Takács Mihály százszázalékos hadirokkant vak-
sága következtében halálos szerencsétlenség ál-
dozata lett. Vitéz Takács Mihály özvegyét és ti-
zenkét árvát hagyott hálra. Bajtársai gondoskod-
ni akarnak arról, hogy családja szükséget ne szen-
vedjen, Takács Mihály falujában, Ambrózfaiván 
emlékbizottság alakult és ennek kiadásában jelent 
meg Takács szomorú életének és hősi tetteinek 
története. A világháború egyik legtragikusabb! 
sorsú magyar hősének életéről szól ez a könvv, 
amelyet vitéz Kuszlós Sándor Irt és amely dr. 
Kászonyi Biebárd, Csanád-Arad-Torontál várme-
gyék főispánja és vitéz Vén Jakab ezredes vitézt 
székkapitáhy előszavával jelent meg. A könyv, 
melynek teljes jövedelme az özvegy és tizenkét 
árva megélhetését szolgálja, 2 pengőbe kerül. 

— A technológusuk disztábora. A ..Turul" Szö-
vetségbe tömörült szegedi technologusok „Zrínyi'4 

BE törzsfői tábora ünnepélyes dnminusavaló disz* 
láborát 25-én esle !) órakor tartja meg a Tisza-
szálló összes termeiben. A tánccal egybekötött 
disztáboron csak meghívottak vehetnek részt. 

— A Színházi Étet. kiküldte Franciaországba 
fotóriporterét, Fálhá/.y /Gyulát, oki végigkísérte 
a győzelmeken át a vereségig a magyar futball-
csapatot. Izgalmasan érdekes Képes tudósítás szá-
mol bc erről a Színházi Élet uj számában 

özv. László Albertné szül. Griiner Jo-
lán, leánya Erzsike, fia Miklós, veje dr. 
Weit zen fold Miklós, unokája, Kincse-
Anikója fájdalommal telt sziwel tudat-
ják, hogy a legjobb gyermek, férj, apa, 
após, nagyapa és testvér 

László Albert 
[ f. hó 23-án, hosszú szenvedés után el-

hunyt. Temetése f. hó 24-én délután fel 
5 órakor lesz a zsidó temető cinterniéböl. 

Gyászolják még édesanyja, testvérei, 
rokonai. 
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Tabár l'éler divatáru cég tulajdonosa 
mélyen megrendülve jelenti, hogy 

László Albert ur 
a cég hűséges és szorgalmas üzletveze-
tője munkás élete delén, 58 éves korban 
sllninyt. 

Emlékét a cég minden alkalmazottja- j 
val maradandóan megőrzi. 


