
Ezrekre menő tömeg 
kegyeletes flnnepseggel áldozott 

Szegedem a mosok emlékének 
(A Délmagyar ország munkatársá-

tól) Ragyogó napsütésben fürösz-

tötte a felhőtlen égbolt Szeged disz-

beöltözött utcáit a hősök emléké-

nek szentelt utolsó má jus i vasár-

napon. A fellobogózott házak, a Hő-

sök Kapu ja fölött lengő nemzetiszí-

nű drapériák és az egyetemi épület 

ormáról aláereszkedő tízméteres 

magyar aimer, a sok-sok virág és 

ünneplőbe öltözött tömeg esak kül-

sőségei voltak ennek az ünnepnek, 

amely lényege szerint a lelkek ün-

pe volt? a megilletődött áhítat és a 

bódolatos emlékezés bensőséges ün-

nepe. 

Szeged városa ezen a napon 

egyiitt ünnepelt, lélekben az ország 

összes többi városaival, községével 

és Szegeddel együtt ünnepelt nem-

esek lélekben, de valóságban is a 

környék és az Alföld népe. Messze 

vidékekről, távoli falvakból, ta-

nyákról jöttek el üneplő magyarok, 

elhozták testvéri szivük leboruló 

Ahitatát a szegedi Dóm-térre a 

Hősök Kapujához, bogy össze-

forrjanak abban a közös, szent 

fogadalomban, hogy emléküket és 

bős? példamutatásukat, amig ma-

gyaP él, nem feledjük soha! 

Heggel a város összes templomai-

Fan ünnepi istentiszteletre kondul-

tak a harangok. Minden vallás fele-

kezet hivei a maguk hite szerint fo-

hászkodtak az Egek Urához. A foga-

dalmi templomban délelőtt 10 óra-

,knr ünnepélyes szentmisét mond-

tak, ezen résztvettek a város kato-

nai és polgári hatóságainak veze-

tői is. 

A dómtéri ünnepség 'déli 12 óra-

ko r kezdődött, de már 11 óra előtt 

megindult a felvonulás a Dóm-tér 

irányába. Felvonultak a cserkészek, 

leventék zászlóik alatt, zenekaraik 

hangjai mellett, az utcákon töme-

gek hömpölyögtek az ünnepség 

színhelye felé, ahol a rendező-ég 

minden testület és alakult számára 

előre kijelölte a helyet. 

Pontban 12 órakor, az ünnepség 

megkezdése pil lanatában már ez-

rek szorongtak a téren, széles utat 

hagyva a Hősök Kapu ja felé és ezt 

kétoldalt az intézeti ruhában kivo-

nult diáklányok kordonja szegé-

lyezte. A katonai alakulatok' felvo-

nulása ntán fölzendült a Himnusz. 

Ezrek és ezrek ajkáról szállott az 

Imádság a Magyarok Istenéhez, 

majd az ünnepség szónoka, dr. Sán-

dor István főiskolai tanár lépett, a 

mikrofon elé és hangját a téren fel-

állított hangerősítők megsokszo-

rozva továbitották a hallgatóság-

nak. 

— I t t vagyunk ma lélekben mind-

nyájan — mondotta Sándor tanár 

—, magyarok cs szeretnénk mi oda-

hajolni a nemzet vértanúihoz, hogy 

megcsókoljuk a porladó kezeket, ame-

lyekben holtukban is a Becsület 

fegyverét szorongatják, szólni hoz-

zájuk a hála, a szeretet és a büsz-

keség szavával. 

A beszéd befejezése ntán a kivo-

nult testületek és egyesületek rak-

ták le koszorúikat a halott katona 

kőbe faragott monumentumának lá-

baihoz. Elsőnek a vitézek, majd a 

hadirokkantak, utánuk a tűzharco-

sok tették le koszorúinkat a szo-

bor talapzatához, majd sorrendhen 

következtek utánuk a nemzetvédel-

mi keresztesek, a leventék, cserké-

sze, a leánykörök és nőegyletek. Fél 

egy után öt perccel kezdődött meg 

a katonai alakulatok diszfelvoun-

lása. Honvédek, tüzérek", vadászok, 

vonatosztálybeliek, majd njra tüzé-

rek, utászok és gyalogosok követték 

egymást kemény léptekkel, az élen 

haladó tisztek kényesen lépegető pa-

ripák hátán és kivont kard lendíté-

sével kisért vezényszóra. 

TRMIB könyvesboltja, a h O n t J Y I i a p O t '/* százados múlt-

jához méltóan tartia meg, a k ö n y v n a p 

klasszikus értelmében és szivesen várja üzlethelyi-

ségében a könvvnapra készült irodalmi müvekkel. 

A katonai alakulatok után a ha-

dirokkantak, frontharcosok, leven-

ték, cserkészeik és a hazafias egye-

sületek tagjainak elvonulása követ-

kezett, majd véget érni nem akaró, 

hosszú négyes sorokban a vidék és 

az Alföld tarka ünneplőjü leány-

fiatalsága, Röszke, Csengele, Felső-

központ, Tápé, Elek, öszeszék, 

öszentiván, Mezőegyháza, Magyar-

csanád, Apátfalva, Mezőkovácshá-

za, Kübekháza, Medgyesbodzás. 

Petróö, Makó, Medgyesegyházn, 

Szőreg, Kiszombor, Sándorfalva. 

Csórva, Sövényháza leánykörei vo-

nultak fel és virágokat szórtak a 

Hősök Kapu ja e l ő t t . . , 

A felvonulásnak és ezzel az ün-

nepségnek fél kettőre lett "vége. 

Este a színházban a szegedi hon-

véd tiszthelyettesi kar „hősi es-

té ly i t rendezett, amelynek magas 

művészi színvonalú magyaros mű-

sorát Fricsay Ferencnek vitéz Fe-

ketehal my alt.áhorn agyról elneve-

zett indulója vezette be. A pattogó 

ritmusok nagy sikert arattak épp-

úgy, mint a szebbnél-szebb Dankó-

nóták és katonadalok. A jólsikerü't 

est méltó befejezése volt a hősök 

emlékének szentelt vasárnapnak. 

lunius 6-án szombaton este fél fi) órakor a szegedi Városi Színházban 
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Átadták a padoval egyetem 
díszdoktori okieveiét 

Szent-Györgyi Albertnek 

ue t v á r o s i Moz i 
Junius 2—4, keddtől csütörtökig 

Oroszlánkölykök 
Gyermek katonák hősi küzdelme, 
a félelmetes barbár orosz erőszak 
ellen. A 7 éves háború gyerm-.k-
hőseinek, a >kadettek«-nek meg-
rázó története. Főszereplók: 

MATH WTE-MANN, CARSTA LöOK 

a kitiiuri gyermek színészek. 

11 t R A P Ó 

Padova, junius L A Livitís-emlék-

ünnepélyhez fűződő kulturális ün-

nepségsorozat keretében, amely az 

elmúlt héten folyt le, sok olasz és 

külföldi előkelőség jelenlétében át-

adták a díszdoktori okleveleket a 

szövetséges államok tudósainak. Az 

egyetem rektora kiemelve ennek az 

ünnepségek erkölcsi jelentőségét, 

méltatta a szabadságért és civilizá-

ciójának védelméért küzdő Európa 

tudományos szolidaritását. Ezután 

egyes fakultások dékánjai kihirdet-

ték a tiszteletbeli doktorokká nva-

tandók nevét és tudományos érde-

meit. A tudományos kitüntetésben 

a következők részesültek: a jogi ka-

ron Scholz Richárd, a lipcsei egye-

tem tanára; a bölcsészeti karon Fi-

lov Bogdán bolgár miniszterelnök 

és Cartojan bukaresti egyetemi ta-

nár. valamint Spranger Eduárd 

berlini egyetemi tanár; az orvos-

karon Szent-Györgyi Albert, szegedi 

K O R Z Ó B A N 
Ujbói prolongálnunk kellett! 

M utolsóelőtti nap! 

egyetemi tanár, az 1937. évi Nobel-

díj nyertese és Sauerbruch Ferdi-

nánd berlini egyetemi tanár; a ma-

tematikai szakon Nlaske hamburgi 

tanár; a fizikai tudományok terén 

Guthnik Paul , a berni—babelsbergi 

csillagvizsgáló igazgatója, a geoló-

giai szakon Pertti Eskola helsinki 

egyetemi tanár; a vegyészmérnöki 

szakon Discher, a berlini műegye-

tem címzetes tanára. 

A német kitüntettek nevében 

Scholz egyetemi tanár fejezte ki 

köszönetét, Fi lov miniszterelnök ne-

vében pedig a római bolgár követ, 

majd a finn követ és Szent-Györgyi 

Albert tanár köszönték meg az ok-

levelet. 

Az ünnepségen résztvett Del Glu-

dice közoktatásügyi államtitkár, 

Maékensen római német n a g y k ö -

vet. Máriássy Zoltán római magyar 

követ, továbbá Finnország, Romá-

nia és Bulgária római követei. 

PAGER. SZTEASSY, 
GO 1,1, BE TOKfiS ANN AVAT 

Széchenyi §4ozi 
Ma utoljára! 

H A N S A L B E R S 
óriás filmje 

CARL PETERS 
a t s t l e k e m b e r e 

5. 7, 9 órakor 

Szövetkezeti bízottság 
Berlinben 

Berlin, juniu 1. Német TT. A" ma-

gyar-német szövetkezeti tanulmányi 

bizottság tagjai junius 1—4 közöttt 

Berlinben és Boroszlóban teljes ülést 

tartanak. Ebből az alkalomból a bi-

zottság magyar tagjai hétfőn dél-

előtt Berlinben érkeztek. Déli 1 óra-

kor Mayer János. SchandI Károly, 

Vay Andor. dr. Szt.óvai Döme kö-

vet kíséretében látogatást tettek a 

német birodalmi pénzügyminiszter-

nél. (MTI) 

Felhívás az állattartó 
gazdákhoz! 

A rendkívüli helyzet, következté-

ben megnevekedett szükséglet biz-

tosítására nagyobb mennyiségű 

szarvasmarha igénybevétele szük-

séges. A földmivelésiigyi miniszter 

a közellátási miniszterrel egyetértő-

leg az igénybevételi eljárását meg-

előzően szarvasmarha íelvá-árlásl 

akciót tervez, amelynek irányításá-

val a m kir. Külkereskedelmi Hiva-

talt. lebonyolításával pedig a Ma-

gyar! Állat és Állati Termékek Ki-

viteli Szövetkezetét bizta meg. 

A kormány a " felvásárlás áltat 

módot nyúj t az állattartó gazdák-

nak arra, hogy gyengébb minőségű 

szarvasmarhaállományukat. megfe-

lelően értékesíthessék, illetve át.cse-

szinvo-

A felvásárlási ak-

ció során a szarvasmarhák össze-

gyűjtését a vármegyei állattenyész-

tő egyesületek és az Országos Állat-

kereskedelmi Egyesület kereskedő 

tagjai intézik. A felajánlott leg-

alább harmadosztályú minőségű 

szarvasmarhákat a gyűjtéssel meg-

bízott vármegyei A'lattenye-ztő 

egyesületek és kereskedők az alábbi 

árakon veszik át:' ITT. oszt., ökör 

130 fillér, TTI. oszt. tehén 120 fillér, 

I I I . oszt. bika 125 fillér élősúly-kilo-

grammonként ab feladóállomás. 

Csak tajékoztatásbépen közöljük, 

hn-v eddig hasonló minőségűén ki-

vitelre kerülő állatokért a gazdák 

ab istálló a következő árakat kap-

ták: TTL oszt. ökör élősúly-kilo-

grammonként 118 fillér. ITT oszt te-

hén élősúly-kilogramm inként 111 

fillér, ITT. oszt bika. élősúlykilo-

grammonként 112 fillér. 

A kormány nyomatékosan felhív-

ja a gazdatársadalmat, hogy a mngn 

részéről is segítse elő a felvásár-

lási akció sikerét, mert ha megfe-

lelő számn felajánlás nem érkezik 

be, ugy kénytelen Tesz az igénybevé-

teli eljárást elrendelni. 

A felvásárlási akcióról részletes 

felvilágosítást ad a m. kir. Külke-

reskedelmi Hivatal (BiK!.ap®-t. V., 

Széeheyi rakpart 6., tűe inn 120-780) 

a Magyar Állat és Állat' Termékek 

Kivitel i Szövetkezete (Budapest. V.. 

Aulich v. 3.. telefon 124—268), a vár-

megyei állattenyésztő egyesületek, 

a vármegye székhelyén, valamint a»' 

Országos Állatkeresked'-rai Egye-

sület (Budapest, V„ Báthory u. 8.. 

rélés utján állatállományok 

nalát feljavítsák: A feteó-ár 

telefon 115-43Ü.1 


