
Nagy Géza honvédezredes 
hősi halála 

rA Magyar Távirati Iroda jelenti: 
Október 3-án valahol a keleti fron-
ton a bolsevizmus elleni küzdelem-
ben hősi halált halt egymás mel-
tett egy német tábornok meg egy 
magyar ezredes. Langermann tá-
bornok német páncélos erők pa-
rancsnoka volt. Nagy Géza ezredes 
pedig egy magyar hadosztály pa-
rancsnokaként irányította ezen a 
szakaszon a harcokat. 

Nagy Géza ezredes régi. kiváló 
katona volt, végigküzdötte az első 
világháborút is s a szovjet harc-
térre mint az egyik magyar gya-
logezred parancsnoka ment ki. Ez-
redét kiváló szakértelemmel és 
nagy személyes bátorsággal vezette. 
'Augusztus 11-én hadosztálypa-
rancsnoka megsérülése után a had . 
osztály vezetésével bízták meg, de 
ttj beosztásában is állandóan csa-
patai között tartózkodott. 

Nagy Géza ezredes esze és szive 
a válságos pillanatokban mindig a 
helyén volt Hadosztálya legutóbb 
átmenetileg egy német hadtest pa-
rancsnoksága alá lépett s példásan 
működött együtt német kötelékek-
fed. 

Hősi halála napján von Langer-
mann német páncélos tábornokkal 
aa egyik védőszakasz előtt levő 
fontos tereprészt szemrevételezte. 
Bár több izben kerültek heves tűz-
be, a kis csoport Langermann tá-
bornok, Nagy ezredes, Mike hon-
védezredes ezredparancsnok, Ger-
hard Scháffer német főhadnagy, 
parancsőrtisjf — a legtüzetesebben 
tájékozódott. Már visszatérőben 
iroltak s egy tutoárokban haladtak 
amikor elérte őket a hősi halál: 
egy becsapódó akna oltotta ki 
mindnyájuk életét. 
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_ A kolozsvári és mosonmagyar-
óvári gazdasági főiskolák már meg-
kapták am akadémiai jelleget. Buda-
pestről jelentik: A mezőgazdaság fej-
lesztéséről szóló törvény a gazdasági 
akadémiáknak fokozatosan mezőgazda-
sági főiskolákká való átszervezését 
rendeli el- A Kormányzó ur őfőméltó-
sága legfelsőbb elhatározásával a na-
pokban jóváhagyta a mezőgazdasági 
főiskolák szervezeti szabályzatát. A 
jóváhagyott szervezeti szabályzatot a 
földmüvelésügyi miniszter a törvény 
rendelkezéseinek megfelelően a folyó 
tanévtől kezdődően a kolozsvári és a 
mosonmagyaróvári ! akadémián lépteti 
életbe. Igy ez a két intézmény már a 
folyó tanévben négyeves tanulmányi 
idővel a műegyetem mezőgazdasági 
osztályával egyenrangú főiskolaként 
Folytatja működését (MTI) 
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Bandaharcok 
Horvátországban 

Berlin, október 20. Katonai utiyu a 
szerb bandák harcairól a következőket 
mondják: 

Német és horvát kötelékek köze-
ledtére Banjaluka felé a szerb bandák 
déli irányban igyekeztek biztonságo 
sabb helyre húzódni. Közben elérték 
Jajcát és ebben a kis hegyi városban 
székelő csekély számú helyőrséget si-
került éjszaka meglepetésszerű táma-
dással a város feladására kényszerí-
teni. A banda tagjai ezután százával 
gyilkolták le az asszonyokat és gyer-
mekeket és sokat a városka lakói kö-
zül magukkal hurcoltak. A német és 
horvát csapatok a várost visszafoglal-
ták a bandáktól. A banda 500 halottat 
hagyott hátra az összeütközés szinte-
rén. A sebesültek száma még egyszer 
a « w lehet. (MTI) 

Kiss u. 2. szám alatt 
(Kiss D. palota) 

n O l d i v a f t e n n t í n y i t o t t a m 
Készítek köpenyeket, kosztümöket, ruhákat stb. ízléses szén kivitelben. Elsőrendű 
munka, szolid árak, t-o tos kiszolgálás, vitéz Kászonyin* Hector Gizi női szabómester. 
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— Meghajt a mentokocsiOan. Hétfőn 
este fél 9-kor telefonon hívták a men-
tőket a Váradi-utcába azzal, bogy a 
Szabadsajtó-utca sarkán egy idősebb 
ismeretlen férfi összeesett és eszmé-
letlenül fekszik. A kivonult mentők 
kocsiba emelték az eszméletlen férfi' 
és megindultak vele, hogy beszállít-
sák a városi közkórházba, azonban út-
közben az ismeretien ember a meutő-
kocsiban meghalt. A hirtelen halál-
esetet jelentették a rendőrség kőz 
ponti ügyeletén, ahonnan bizottság 
szállt ki és a halott zsebében talált 
iratokból megállapította, hogy az ut-
ca halottja R u z s á l i János 38 eves 
gazdasági cseléd, aki a Váradi utca 
30. számú házban lakott. A halál oká-
nak kiderítésére az ügyészség elren-
delte a bolttest rendőrorvosi boncolá-
sát. 

— Elfogtak egy paplantolvajt, A 
rendőrség elfogta és őrizetbe vette 
Vecsernyés Pál többszörösen bünte-
tett előéletű munka- és foglaikozásnél-
küli csavargót, akinek bejelentett la-
kása sincsen, mert többek tanúvallo-
mása szerint Gazdag József Török-
utca 7. szám alatti lakásából ellopott 
egy piros paplant. A károsult pár 
nappal ezelőtt ismeretlen tettes ellen 
tett feljelentést a rendörségen, ahol 
előadta, hogy lakattal bezárt lakásá-
ból az ő távolléte alatt tűnt et a 
paplan. A rendőrségen később jelent-
kezett egy szemtanú, aki azt vallotta, 
hogy látta a paplant Vecsernyésnél, 
aki meg is kérte ő^ arra, hogy segít-
sen annak értékesítésében. A szembesí-
tés után Vecsernyés beismerte, hogy a 
paplant ö lopta el, azonban azzal vé-
dekezett. hogy nagyon Rtas volt, 
nem emlékszik rá, mit csinált. A tanú 
ekkor szemébe mondta, hogy amikor 
az értékesítésre felkérte, színjózan 
volt, ez az időpont pedig alig félóra 
különbséggel egybeesik a lopás idejé-
vel. Ellenben bizonyítást nyert hogy 
amikor Vecsernyésnek sikerűit a pap-
lant eladnia, a kapott pénzből nagy 
dáridó!. csapott. A rendőrség Vecser-
nyést átkisértette az , ügyészségre, 
ahol letartóztatták 

— Rádiótolvaj az ügyészségen. Va-
sárnap este a szentesi vasútállomá-
son szolgálatot teljesítő rendőrőrszem 
egy kopottruhás fiatalemberre lett fi-
gyelmes, aki egy luxusrádióval a ke-
zében fel akart szállni a csongrádi 
vonatra, lgazoltata a fiatalembert, aki 
Magyar László 19 éves budapesti gyá-
rimunkásnak mondotta magát. Az ér-
tékes rádióra kielégítő felvilágosítási 
nem tudott adni, igy a rendőr bekísér-
te a rendőrkapitányságra, ahol őrizet-
bevették. Kihallgatása torán beismerő 
vallomást tett. Elmondotta, hogy a 
rádiót egy pár csizmával egvűtt Szeg-
várón Kosztolányi Sándor szegvári 
lakos lakásáról lopta, ahová betört a 
hajnali órákban. Kihallgatása után 
Magyar Lászlót letartóztatták és átad-
ták a szegedi ügyészségnek. 

_ Az árdrágító és a sors iróniá-' 
j a . . . Budapestről jelentik; Vajjal és 
tojással házalt hosszabb idő óta a 
fővárosban Milbich Márton solymári 
kőműves. A napokban házaló kőrútja 
során betévedt a közellátási hivatal 
egyik épületébe. Azt hitte, hogy vala-
mi magánvállalatnál jár és a tisztvi-
selőknek 20 pengőért kínálta a vaj 
kilóját, a tojás darabjáért pedig 4( 
fülért kért. Éppen a közellátási ren 
dészet detektivjei eié került, akik ai 
kudozni kezdtek az árussal. Tul ma-
gasnak tartották az árak Milbieb 
nem engedett és kijelentette, hogy in-
kább elmegy, de nem adja olcsóbban 
a vajat Természetcsen az épületből 
már nem távozhatott el, mert a detek-
tívek igazoltatták, majd őrizetbe vet-
ték és átkísérték az ügyészségre, ahol 
árdrágítás miatt megindították az el-
járást a póruljárt házaló ellen. 

Szeged 
és Ktebeisberg emléke 

a kolozsvári egyetemen 
Mint már hirül adtuk, a kolozsvá-

ri egyetem október 12-í tanévnyitó ju-
biláris ütiepélyén, amelyei az egyetem 
70 éves alapításának és a központi 
egyetemi épület felavatása 40 éves 
emlékének szenteltek, egyben gróf 
K l e b e l s b e r g Kunó halála napjá-
nak tízéves évfordulóján egy' fekete 
márvány emléktáblát lepleztek le a 
központi egyetem épületének előcsar-
nokában, szemben azzal a másik már-
ványtábíával, amely az egyetemnek 
Ferenc József által való uhnitását és 
a központi épület felavatásai örökí-
tette meg. Mint értesülünk, Szeged vá-
ros és K l e b e l s b e r g érdemeinek 
megörökítése C s e k e y István egye-
temi tanárnak volt a gondolata, amit 
a jogi kar egyhangúan elfogadott és 
áz Egyetemi Tanács is magáévá tett. 
A leleplezési ünnepélyen megjelentek 
a gyöngélkedő K l e b e l s b e r g gróf-
né helyett testvérei: K o v á t s Márta 
és dr. K o v á t s Gyula miniszteri osz-
tályfőnök. Az emléktábla leleplezésé-
nek ünnepére, amelyen K o v r i g Béla 
rektor mondott emlékbeszédet. Szeged 
város is kapott meghívó* és azon 
B a n n e r János szegedi egyetemi ta-
nárral képviseltette magát. Az emlék-
tábla szövege a következő: 
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Vitéz nagybányai HORTHY MIKLÓS 

Magyarország kormányzója 

ttMO október 84-én nyitotta meg 

a régi székhelyére hazatért 

M. Kir. FERENC JÓZSEF-tudomány-
egyetomet 

gróf TELEKI PÁL miniszterelnöksége, 

HÓMAN BÁLINT 

vallás- és közoktatásügyi miniszter-

sége, 

. SZILY KÁLMÁN 

államtitkár miniszteri biztossága, 

BARTÓK GYÖRGY 

rektorsága idejében 
• 

A székhelyétől megfosztott egyetem 

Szeged waMd királyi városban talált 

menedéket, ahol virágzását 

GRÓF KLEBELSBERG KUNÓ 

vallás- és közoktatásügyi miniszter 

bölcsesége és ama nemes város bőke-

zűsége biztosította, 
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_ Vitéz Horthy István-vándordij. 
Budapestről jelentik: A MAFC tanácsa 

,és választmánya kedden este elhatá-
' rozta, bogy vitéz Horthy István emlé-
kezetére vándordijat alapit, amelyért 

Ivalamennvi magyar egyetem és főis-
kola versenyzői küzdenek valamennyi 
főiskolai sportág bajnokságával és a 
győztes az az egyetemi vagy főiskolai 
egyesület, amely az összes főiskolai 
bajnokságokban a pontversenyben a 
legeredménvesehbnek bizonyult. (MTI) 

_ Szeged sz. kir. város Árverési 
Csarnoka 19*2 évi október 20 és 21-ér 
hivatalos helyiségében árverési tart. 
mely alkalommal az összes szegedi 
rálogbázakhan 1942. augusztus végéic 
pjárt és nem rendezett tételek kerül-
lek árverésre és oedig 20-én délután 
fél 4-kor ékszerek 2t-én ingóságok 
Az Árverési Csat-nok legkésőbb 21-én 
déli 12 óráig fogad el magánosoktói 
vételi és eladási megbízásokat A* ár-
verésre beadott tárgyak, bútorok. «ző-
ivegek é« fe«tménvek n ponkinl dél-
után fél 4-töl 6-ig dlitnlanul megte-
kinthetők aa Arveiési Csarnokban 
Igazgató 

D ÉS LM A G Y A R O R S Z A G ^ 
S z e r d a , 1942. o k t ó b e r 91. 
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BUDAPEST I. 
5.40: tízen a* otthon. A Vöröske-

reszt bajtársi rádiószolgálata. o.4fc 
Ébresztő, torna. 7: Hirek, köziemé-
nyek, reggeli zene. 10: Hirek. 10.15e 
Sovinszky László szalonzenekara, lls 
óra 10: Nemzetközi vizjelzöszolgáíaA 
11.15: Rautawaara áriákat és dalokat 
énekel. 11.40: A csoda. Pakots József 
elbeszélése. Felolvasás. 12: Harangszó. 
Fohász. Himnusz. 12.10: Országos Pos-
tászenekar. Vezényel Eördögh János. 
12.40: Hirek. 1.20: Időjelzés, vizái lás-
jelentés.- 1.30: Honvédcink üzennek. A 
Vöröskereszt bajtársi rádiószolgálata.. 
2: Heinemann Ede tánczenekara ját-
szik. 230: Hirek. 2.46: Műsorismerte-
tés. 3: Arfolyamhirek, piacd árak, 
élelmiszerárak. 3.20; Szórakoztató ze-
ne. 3.50; Diákfélóra: Diákkaptár _ dt-
áktüzoltók. Hézser Zoltán előadása. 4 
óra 20: Hirek német, román, szlovák 
és ruszin nyelven. 4.46: Időjelzés, hi-
rek. 5.06: Uray Margit magyar nótá-
kat zongorázik. 5.20: Nurmi és Iloff. 
Vitéz Szombathy Pál ezredes sport-
csevegése. 5.40:" Filmzene. 6: Honvéd-
műsor, a Vitézi Rend Zrínyi csoport-
jának közreműködésével. 6.50: Hirek. 
805: Walter Rumme] zongorázik » 
magyar-német müvészesere kereté-
ben. 7.30: Mese a vészthozó gyémán-
tokról. Irta Ráth-Végb István. Felol-
vasás. 7.50: Holéczy-együttes. 8.15: 
Magyar nótaest. Közreműködik Baksa 
Kató, Hámory Imre, Orbán Sándor Az 
összekötőszöveget elmondja dr. Hosz-
szn Zoltán. 9: Huszonöt év az agyag 
világában Közvetítés a nógrádverő-
cei Gorka-mühelyböl. 9.20: Hanglemez. 
9 40: Hirek. 10.10: Rádiózenekar. 
Tánczene. 11.45: Hirek. 

BUDAPEST I I 

4: Az Operaház előadásának kö* 
vetítése. Varázsfuvola. Dalmű két fel-
vonásban. Zenéjét szerezte Mozart 
Vezényli Ferencsik János. Rendezte1 

ifj Oláh Gusztáv. 7.10: Olasz nyelv-
oktatás. Tartja Gallerani Bona ven to-
ra. 7.40: A pozsonyi rádió műsorából: 
Szlovák szórakoztató zene. Hangfelvé-
tel 8.20: Genf 1942 nyarán Dr. Drne-
Vor Ovörffv előadása 

TŐZSDE 
Budapesti értéktőzsdezárlat Barát-

ságos alaphangulat mellett fizlettelen 

Ás egyenetlen volt a keddi értéktőzs-

de irányzata. A részvények árfolya-

maiban ugy fel-, mint lefelé csak lé-

nyegtelen eltolódás fordult elő. A tőzs-

de egyenetlen irányzattal zárult. 

Zürichi deviza zárlat, Páris 9.57, 
London 17.31 K, Newyork 431.-, Brüsz 
szel 69.25. Milánó 22.66 negyed. Am-
szterdam 22950, Berlin 172.55, Szófia 
5.37 fél, Bukarest 2150. 

A Magyar Nemzett Bank valutaér-
lolvamai. Szlovák kor 1145-1175 lej 
195—205. líra 17 40-17.90, svájci »r. 
7960 - 8060. svéd kor 8170-82.70. 

A budapesti terménytőzsdén cse-

kély volt a forgalom. Az árakban nem 

történt változás. 

Csikágói terménytőzsdezárlat Buw* 
tartott Dec. 123.75—hétnyolcad, máj. 
126.75—ötnyolcad, jui. 127.26. Tengeri 
alig tartott. Dec. 80, máj. 84 hétnyol-
cad, jul. 86.75. Rozs tartott. Dec. 66.25. 
máj. 72 egvnyolead. jul 73.75. 
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