HIREK
kincseit pazarolva uuiö>
ségének és nem kér cserébe a maga számára
•semmit. Most az olvasóközönséghez fordul és
kér, nem magának, de kartársainak, akiknek
kezéből az idő kiütötte a tollat és az elárvult
ujságiróözvegyeknek és árváknak. A betű milliárdosai szerény fillérekért esedeznek a 60
éves, jubiláló újságíró nyugdíj intézet javára.
A legkisebb adományt is a magyar ujságirórend mélységes hálával nyugtáz. Addig is,

vagy postautalványon a Magyar Hírlapírók
Országos Nyugdíjintézete címére (Budapest.
Andrássy-ut 101.).
— Szukováthy Imre autóbalesete. Budapestről jelentik: Súlyos autóbaleset történt Kisújszállás határában. Dr. S z u k o v á t h y Imre testnevelési főiskolai Igazgató autójának nekthajtott
egy teherautó. A sebes iramban az ut jobboldalán
hajtó teherautó az árokba borította Szukováthy
kocsiját, amelyben rajta kivül felesége és a fia
utazott. A karambol következtében dr. Szukováthy Imrének négy bordója törött el, felesége
kartöi;ést, fia pedig koponyatörést szenvedett. A
teherautó utasai a szerencsétlenül járt család segítségére siettek. A Szukováthy-család már jobban van, az igazgatót és fiát otthon kezedik. mig
dr. Szukováthy Imréné még! klinikai ápolás alatt
van.
— Meghalt Pallavicini János őrgróf, a monarchia utolsó konstantinápolyi nagykövete,
őrgróf P a l l a v i c i n i János, az OsztrákMagyar monarchia utolsó
konstantinápolyi
nagykövete, aki 1919 óta visszavonultan élt
pusztaradványi birtokában, 94 éves korában
meghalt. Temetése csütörtökön lesz Anyáspusztán. Lelkiüdvéért az engesztelő szentmise
áldozatot pénteken délelőtt mutatják be a budavári Koronázó-főtemplomban.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnák
* hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: 6 kovács.
1 műszerész; 1 villanyszerelő, 1 órás, 1 asztalos,
3 faesztergályos. 4 bognár, 2 kosárfonó, 6 kötélgyártó, 1 cipész, 1 kalapos. 1 cukrász, t kőműves,
2 pincér, 1 napszámos kapáláshoz, 5 nőtlen gazdasági mindenes. Nők: 3 szőnyegszövönő, 2 hölgyfodrásznő, 18 mindenes, 10 mindenes főzőnö, 4 bejárónő. Hadigondozottak részére fenntartott munkahelyek: 1 kapus.
— Berlin megcáfolta a czenstochaui pálosrendi zárda apátja letartóztatásának hirét.
Krakkóból jelentik: A londonj rádió azt az
állítólag Rómából származó jelentésit közölte,
bogy a czenstochaui pálosrendi zárda apátját,;
Román P l a z i s e w s k i t , a német rendőrség
letartóztatta és gyűjtőtáborba zárta, mivel egy
prédikációja során ezt a kijelentést tette:
P^itsétek fel Lengyelországot
szivetekben!*
Német hivatalos hélven rámutatnak
arra,
hogv Plazisewski nevü apát a czenstochaui
páloskolostorban nincs és éppen ezért nem is
lehetett letartóztatni. A pálosrendi kolostor
apátja, Norbert atya. polgári nevén Joseff M nt y l é w s k i , aki 1929 óta megszakítás nélkül
Gzenstocbauban lakik és ellátja apáti tisztét.
— Felvétel a vakok intézetébe. A vakok szeáfedi intézete az 1941—42. tanévre iskolai, valamint zenei és ipari kiképzés céljából felvesz minden 14 évtől 35 éves korig levő olyan vak nőket
ifjakat, akik a vakságon kivül más fogyatkozásban nem szenvednek. Folyamodványok legkésőbb julius 15-ig az intézet igazgatóságához küldendők.
— Nekikerékpározott a villamosnak. Könnyebb
villamosszerencsétlenség történt tegnap dríulán 3
órakor a Kelemen-utca és a Széchenyi-tér sarkán.
H i d a s i Erzsébet 21 éves leány kerékpárral nekihajtott a villamosnak, a szerencsétlenség következtében a fején könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők a sebészeti klinikára száll itatják. A rendőrség a szerencsétlenség ügyében megtoditotta a nyomozást
ÖNNEK, vagy aki az életében szerepet játszik,
mindenkiről mindent megmond, lelki, anyagi vngv
gazdasági sorsáról
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Nemes oélu mozgalmat kezdeményezett az
utóbbi napokban néhány lelkes fiatal szegedi
hölgy. Az akció
arra
irányul, hogy nap— Ha belei el vannak dugulva és gyomra rossz,
ról-napra
uzsonnával
vendégeljék meg azo- ugy folyamodjék lehetőleg azonnal a természetes
kat a magyar honvédeket, akik sebesülten »Ferenc József* keserüvizhez, mert ez már csetértek vissza a dicsőségesen felszabadított Bács- kély, alig egy poh&rnyi mennyiségben is gyorsan,
kából és akiket jelenleg Szegeden gyógykezelnek. biztosan és mindig kellemesen tiszti!ja ki az
Remélhetőleg a sebesült honvédek mihamarabb emésztés útjait s jó étvágyat és friss közéletet
teljesen egészségesen visszatérnek otthonukba, teremt. Kérdezze meg orvosát!
addig is a mozgalom kezdeményezői jóféle uzson_ Pézsinapatkány a tápéi réten. ÉnJe
nával egészítik ki ellátásukat. Kaláccsal, kávéval, sonkásszelettel vendégelik meg a sebesült
kes és ritka vadászzsákmány jutott a szehonvédeket és az akcióhoz lelkesen egymásután
gedi múzeum birtokába; a tápéi réten —
csatlakoznak a különböző szegedi intézmények
mint ahogy azt Beretsk
Péter közti ve
tisztviselői. Az elsők kőzött a kereskedelmi és
lünk, — egy pézsmapatkányt
lőttek.
iparkamara tisztviselői 17 pengős adománnyal 40
Ez a tájunkon rendkívül ritka állat Ameuzsonnát tettek lehetővé, az ipartestület alkalmazottai 14 pengő 25 filléres adománnyal 30 uzsonrikából
származik. Értékes prémje Csánát, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank tisztvisebított egy dl eh földbirtokost arra, hogy birlői 21 pengős adománnyal 50 uzsonnát tettek letokán meghonosítsa és tenyészteni kezdje.
hetővé, a következő napokban az Angol-Magyar
Az 1905-ben Csehországba telepitett állatok
Bank tisztviselői 16 pengővel. N ó g r á d i István
csakhamar
elterjedtek egész
Európában.
5 pengővel, S z ö g i Sándor 130 darab zsemlye
felajánlásával 65 uzsonnához járultak hozzá. A
Vízi állat, kedvenc tápláléka a hal és igy
sebesült vendéglátási mozgalmat tovább folytatrendszerint a folyók mentén él legkönnyebják, az adományokat a nemes célra a sebészeti
ben. A Dunántúlról már évekkel ezelőtt jeklinikára lehet beküldeni.
lezték előfordulását. Két év előtt Nagykanizsán is megjelent. Az utóbbi években a
Duna-Tisza-közén is előkerült néhány pél
dány. A szegedi Vértavon
és a Fehértavon
tavaly és ezév tavaszán találtak
pézsma patkányt, most pedig a tápé i T étről került elő. A pézsmapatkány szőrméje
értékes, elszaporodása azonban veszedelmet
lehetne, mert karvastagságú földalatti bar
láng járatait rendszerint a töltésekbe, gá— Értesítés. Az Arellenőrzés Országos Kortakba fúrja s a nyilas kijárata a vieszín
mánybiztosa 1941. április 24-én kelt végzésével engedélyt adott a gáz egységárának 30 százalékkal,
alatt van- A töltéseket tehát tönkreteszi t
illetve 7 fillérrel való emelésére. Az uj egységezért a magyar törvények előírják a pézsárak a rendelet kiadásával hatályba léptek és
mapatkányok kíméletlen pusztítását.
azokat elsőizben folyó május havi számlában fog-
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juk érvényesíteni. Központi Gáz- és Villamossági
Rt. üzemvezetősége Szeged
166
— öt hústalan nap Itáliában. Rómából jelentik: Olaszországban bevezették az 5-ik hústalan napot. Ezentúl a mészárszékek és vendéglők csak szombaton és vasárríap szolgálhatnak ki hust.
— Janik-vendéglőben

m * flekken p* varga beles.

— A légoltalmi szolgálatosokat, akik a térítési dijat még nem vették fel. a város vezetősége
felhívja, hogy szombaton délután 3 órakor jelentkezzenek a tűzoltólaktanyában, mert később a téritési dijakat már nem fizetik ki.

Gyftrfv-améservice
Boldogasszony s.-ut 3.
Hősök kapuja mellett.
ShBli-íeriice.
lei. 29-09.
fiál-senrice.

M a 26 eve
M a g y a r i Lajos tizedes a volt marosvásárhelyi 62. közös gyalogezred egyik századában volt rajparancsnok. A jaslókörnyeki
Brzosteknél százada jobbszárnya előtt mintegy 150 lépésnyire egy ház állott, amelyet az
oroszok tartottak megszállva s tüzükkel kellemetlenül oldalozták aliásunk egy jó darabját. Magyari kiválasztott rajából három embert, hogy velük együtt a házat az oroszoktól
megtisztítsa. A heves puskatüz ellenére szerencsésen meg is közelitették a házat, majd
rohammal elfoglalták, sőt őt ellenséges gyalogost el is fogtak. Magyarít kimagasló személyes bátorsággá l és nagy ügyességgel végrehajtott feyvertényécrt a "n»gyezüst vitézségi
éremmel tüntették ki
Makkai Béla volt marosvásárhelyi 62. közös
gyalogezredben őrmester mint szakaszparancsnok példaadó bátorságával már a két
nappal előbb a tarnowkörnyéki Bisztuszowanál megvívott ütközetben kitűnt, amikor o
300-as magaslaton befészkelt oroszok ellen
eredményes rohamot vezetett. E napon szakaszával a legnagyobb rendben nyomult előre a
384-és magaslatra, azt megszállotta és a fontos pontot erősen kezében tartotta. Ezzel
nagymértékben hozzájárult ahhoz, bogy az
ellenség többszörös előnyomulás!
kísérlete
kudarcot vallott. Makkait, aki a harcok közben súlyosan megsebesült, a nagyertist vitéeséxi éremmel tüntették ki.

Földeladás.
Dorozsma-Árpádközpont mellett 38 hold hons"kf
gyümölcsös tanyával: 38.000 P. Deszken 41 holdas rét és nádas halastónak, vagy baromfiíarmnak elsőrangú 17.000P. Újszegeden S és 2 hold
örökföld holdanként 3000 P. Tud.: Petőfi Sándoesugárut 84. Telefon: 30-11.
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MŰVÉSZÉT
= A tánárképző főiskolai énekkar hangversenye. Rendkívül érdekes hangversenyt rendeznek a
polgári iskolai tanárképző főiskola dísztermében
vasárnap délután 6 órakor. A hangverseny keretében a főiskolai énekkar uj oldaláról és ü] pedagógiai eredményekkel lép a nyilvánosság elé. A
hangverseny igen jelentős érdekessége az, hogy
valamennyi műsorszámát a főiskola ének-zene
tanszékének negyedéves hallgatói vezénylik. A
főiskola énekkarával — mint ismeretes — hosszn
évek óta rendkívüli értékes eredményeket ért el
dr. S z ö g i Endre főiskolai tanár, az ismert zeneszerző, akinek nevéhez fűződik Szegeden a modern kóruskultura létrehozása a főiskola keretei
között és aki éveken keresztül nagymértékben
hozzájárult a szegedi senekultura fejlesztéséhez
azzal, hogy megalakította a főiskolai Kamarakórust és annak művészi munkáját országos elismeréshez juttatta. Altalános feltűnést keltett, hogy
ez a jelentős művészi, de egyben pedagógiai és
kulturális hivatást teljesítő főiskolai KamarakóLIS az idén — nem tudni mi okból — eltűnt. A
nyilvánosság a mostani főiskolai hangversennyel
kapcsolatban nagy érdeklődéssel tekint a magyarázat felé, hogy mi az oka a Kamarakórus váratlan elhallgatásának ós munkája megakadásánakA vasárnapi énekkari hangversenyen Kodály,
Bach, Halmos, Bartók, Nádassy és Bárdos müvek
szerepelnek. Az énekkart dr. Szögi Endre tanította bc, minden egyes számot az énekkar tagjai, a
főiskola hallgatói vezényelnek, akiknek em lesz áz
első ilyen nyilvános szereplésük. Az érdekes hangverseny elé széles körben aagy érdeklődéstel tekintenek.
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgögépén
Szeged, Kálvária-utca 14., telefon 10-84
Felelős üzemvezető: Ablaka Tstvám.

