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1 I E L M A li V A R O R S Z Á G 
K E D D , 1943. m á r c i u s 23. 

H I R E K 
Szegedi u tmuta té 

A Somogyi - konyvtarban és az 
erfjetemi könyvtárban vasárnap e> 
ünnepnap kivételével kör ivvtais/u| 

gálát 
A városi muzeum egész évben 

nyitva. 
Szolgálatot gyógyszertárak: Bor-

bély József Tisza Lajos-körűt 20, 
Moldovén Lajos Újszeged, Vedres-
utca 1, Selmeczi II(Ha Somocyite|op 
IX. n. 4.89. Nagy Gy. örök. k. Hangay 
Levente dr, llolilngasszony-sugárut 
31, /akar 8. örök. k. Maliié Valéria-
tér 1. 

Városi Szinház: F e l e s é g ü l 
vesz a f é r j em . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
H u l l ó b i l i n esek, Korzó Mozi: 
(> a l á <1 u n b s z é gy e n f, Széchenyi 
Mozi: Anna-Már i a . 
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ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTI 
8-KOR, VÉGE REGGEL 6 ÓRAKOK 
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— A Vőlegények Iskolája mai, csü-
törtök esti előadói: dr. Ualász Pál es 
dr. Gaál ödön. Ma, csütörtökön este 
fél 8 órakor a jezsuita atyák templo-
ma melletti nagyteremben folyta odú 
Vőlegények Iskolája előadássorozat 
kereteben dr. Halász Pál kanonok, es-
peres-plébános > Vegyesházasság?, dr. 
Gaál ödön királyi ügyész pedig »A 
család szociális jogai? cimmel tarta-
nak előadást. A két kiváló előadó 
nagyjelentőségű beszédeire ezúton is 
felhivjuk az ifjúság figyelmét. 

— A szegedi tábori tüzérosztály 
tiszthelyettesi karának asszonyai a se-
besültekért. A m. kir. szegedi tábori 
tüzérosztály tiszthelyettesi kaiának 
asszonyai szombaton az Eötvös-u cai 
hadikórház betegeit fonottkaláccsal, 
borral és cigarettával ajándékozták 
meg., Ennek a nemes cselekedeinek a 
tiszthelyettesek asszonyai vaiameny-
jnic/i részesei; fáradságot, időt és 
anyagi javaikat áldozták fel a nemes 
cclra. Ezt a hazafias és bajtársi áldo-
zatkészséget támogatta Üóczy Mihály 
pékmester is azzal, hogv műhelyét reo 
delkezésrc bocsátotta, a kalács süté-
sét pedig díjtalanul végezte el. E-z a 
nemes példa nem az első és reméljük, 
hogy még sok kővetője lesz. 

— Eliteltek egy csaló lóalkuszt. 
flnlá,sz Imre 52 éves szentesi lóalkusz 
a mult év januárjában kukoricát ígéri 
N'ngy Sándorné szentesi lakosnak és 
erre január 2-án felvett 50 pergőt, 
majd 12 zsákot és 200 pengőt A kuko-
ricát azonban nem szállította. Nagy 
Sándorné feljelentette, igy került Ha 
lá'-z hétfőn dr. Kozma Endre tör-
vényséki egyesbiró elé, aki bünös-.égét 
megállapítva, jogerősen 10 bonapi bőr. 
tfinre itéHe a büntetett előéletű lóal-
kusit. 1 

_ Katolikus l*fényegy|ett tagava-
tás Magy&rbénhegyesen, A Szegeden 
is ismert S z i m m e i s z l e r István 
magyarbánhegyesi plébános lelkes fá-
radozásai nyomán a csanádi egyház-
megyének egyik legszebb és legnépe-
sebb legényegylete, a magyarbánhe-
gyesi Katolikus Legényegylet vasár-
nap tarló.ta ünnepélyes tagavatását 
A lélekemelő ünnepség délelőtt 10 
órakor a templomban kezdődött. Ka-
possy Gyula püspöki tanácsos, egy-
házmegyei elnök ünnepélyes szentmi-
se keretében közel száz ifjút avatat 
fel legényegylet! taggá. Az ünnepélyes 
szentmise után diszes menetben vouul 
tak át a legényegylet dísztermébe, 
ahol ez alkalommal ünnepi diszgyü-
iést tartottak. Szimnieiszter István 
plébános ismertette az egylet gazdag 
munkásságát, A hatásos beszéd után 
S z á l a i Sándor, az egylet másoddé-
kánja fejezte ki ölömét, bogy a kato-
likus legényegylet zászlaja alá tön.ö-
rülho'tek. F á b i á n Ferenc délkerü-
leti titkár mondott ezután beszédet. A 
mindvégig lelkes diszgyiilés a magyar 
es pápai Himnusszal fejeződött be. 

— A Tömörkény Irodalmi Kör fel-
olvasó ülése. A Tömörkény Irodalmi 
Kór vasárnap délután 5 órakor a vá-
rosháza közgyűlési termében felolvasó 
ülést tartatt. Az elnök a bevezető sza-
vakban méltatta a Tömörkény Irodal-
mi Kur eddigi munkásságát és rámu-
tatott arra, bogy ez immár a huszadik 
felolvasó ülés, A bevezető szavak után 
Vidó Mária a szegedi árvíz és Juhász 
Gyula halálának évfordulója alkalmá-
ból elmondotta Juhász Gyula: >Tesla-
rnentom? és Némedy Gyula: >Szegedi 
tavasz? cimü verseit. Az ügyes es 
hangulatos szavalatot dr. Balányi La-
jos felolvasása követte: >Magyarok, 
tanuljunk magyarul!? cimmel. Felolva-
sásában rámutatott az üldözendő nyel-
vi idegenszerűségekre és követelte 
minden kpmoly értéket nélkülöző fel-
kapott közhelyek ajánlatos kiir'ását 
beszédünkből. Ezután három székfog-
laló köve kezett: F. Korény Lívia, az 
Országos Gárdonyi Irodalmi Társaság 
ügyvezető-titkára verseiből adott elő. 
Dr. Sándor István főiskolai tanár >Táj 
és lélek a magyar irodalomban? cimü 
értekezését olvasta fel, ezt Kutas ödön: 
• János a homokkal? cimü elbeszélése 
követte. Az elnök zárószavai zárták 
be az ülést 

_ A TISZA VTZALLÁSA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánvsága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
március 22-én reggel 7 órakor —291 
cm, a levegő hőmérséklete +1 fok 
Celzins volt 

— Hódmezővásárhelyi ékszerto|vaj 
» szegcdi ügyészségen. Dávid István 
29 éves hódmezővásárhelyi földműves 
a mult év decemberében Domoki Irér 
hódmezővásárhelyi lakostó1 1 nikkel 
női karórát és különböző női holmikat 
ellopott 100 pengő értékben, G. Molrár 
Pálnétól pedig két aranvgyürüt. Hor-
thy ötpéngösőket és 1 öi'óny férfiru-
hát Elfogatása alkalmával bevallotta. 
Iingv az ékszereket eladta, de hogy a 
ruhát ellopta é* eldugta volna, ta-
gadta. A kihallgatás után átkísértek 
az ügyészségre, ahol előzetes letartóz-
tatásban van. 

— Megfricskáztak egy fiatalembert 
a Tisza Lajos-küruton. A Tisza La-
jos-körut csendjét vasárnap este fél 
10 ora tájban hangos jajveszékelés 
verto fel. A kétségbeesett segélykiál-
tásokra elősiető járókelők megdöbben-
ve látták, hogy egy fiatalember fet-
reng a kövezeten és arcából vastag 
sugárban ömlik a vér. Csakhamar 
rendőr is került elő, aki intézkedett, 
hogy orvos részesítse első segélyben a 
fiatalembert, aki csak annyit tudott 
mondani, hogy egy alsóvárosi ismerő-
se rántott bicskát és szúrta azt az ar-
cába. A véres utcai támadásról sem a 
rendőrség, sem a mentők nem adlak 
ki jelentést. 

— *Ruhasikkasztó« szabósegéd. Du-

da Sándor 19 éves szegedi lakos sza-

bósegéd március 6-«m lamás Imre 

roórahalmi lakostól átvett két darab 

csikós ruhaszövetet átdolgozás vé-

gett, de csak az egyiket csinálta meg, 

a másikat elzálogosította Dudát a 

rendőrség elfogta és átadta az ügyész-

ségnek, ahol a napokban előállítják 

sikkasztás miatt. 

Értesítjük a tisztelt utazóközön-
séget, bogy március 24-től, szerdáiéi 
kezdve, amig a MAV a forgalmában 
megfelelő változást eszközöl, kizáró-
lag betipiacos napokon a szeged— 
szatymazi és szeged—kisteleki vona-
lainkon az alábbi járatokat indítjuk 
meg: Szegedről Szatymazra indul reg-
gel 8 órakor, Szatymazról Szegedre 
visszaindul reggel 8 óra 45 perckor. 
Szergedről Kistelekre indul reggel 8 
órakor, Kistelekről Szegedre visszain-
dul reggel 9 órakor. Egyúttal közöl-
jük, hogy március 27-tóÍ, szombattól 
kezdve a Szegedről Sándorfalvára he-
tipiacos napokon közlekedő reggel 5 
óra 45 perces és esteli 7 óra 15 peres 
járatainkat mindkét irányban ideigle-
nesen megszüntetjük. Igazgatóság. 

— Ellopták az álkulesos ruhatol-
vajt Pickert János szegedi lakos Te-
réz-utca 7. szám alatti lakásába mos-
toha testvére, Pauli Péter a«ztalosse-
géd március folyamán több izben ál-
kulccsal behatolt és onnan egv öltöny 
férfi posztóruhát és más rubnnemüe-
ket ellopott. A sértett feljelentése 
alapján elfogták és átadták az ügyész-
ségnek, ahol előzetes letartóztatásból 
van. 

— Tetőtfia volt Szentmihálytejokco. 
Hétfőn délután fé! 1 órakor telefonon 
jelentették a tűzoltóságnak. hogvSzent-
mihálvteleken a 604. számú ház istál-
lója kigyulladt. Mire a tűzoltók kivo-
nultak, már a kocsiszín és a paprika-
szántó is lángokban állott, azonban 
megfeszített munka árán negyedóra 
alatt sjkerült a tűzoltóknak a tűz© el-
oltani. A kár 3000 pengő, amely azon-
ban biztositás utján megtérül. 

özv. Engel Jánosné, szül. Sonnemvirlh Bözsi fájdalomtól 

porig sújtva jelenti, hogy imádott férje 

E N G E L J A N 0 S 
a legjobb férj. gyermek, lestvér és rikon áldásos életének 52., 

boldog házasságának 22. évében elhunyt. 

Gyászolják: szülei Engel Lipót és neje (Klein Regina), test-

vére Sohaffer Ernóné szül. Engel Juliska, sógornői, sógorai, ki-

terjedt jnkonsáca ós hűséges ápolónője Kiss Lajosné, szül. Hor-

thv Rózsik a. 

Temetése f. hó 23-án délután fél 3 órakor. — Különviüa-

mns indul a Dugonics-lérről délután 2 órakor. 

A Párisi Nnzy Áruház rt. 
igazgatósága, felügyielőbizotlsá-
ga és alkalmazottai fájdalom-
mal jelentik, boev a részvény-
társaság elnök-igazgatója 

Engel János 
úr 

a legjobb főnők és kolléga ál-
dásos. munkás életének 52. évé-
ben elkunvt. 

Folyó hó 23-án délután fél 
3 órakor kisérjük utólsö ntjára. 

Klünövillamos indul 2 órakor 
a Dugonics-térrőL 

Öt százalék szemeskávénak 

kell lenni 

a kávépótanyagokban 
Budapest, máricus 22. A földmű-

velésügyi miniszter módosította a 
kávé, kávépótanyagok és kávékon? 
zervek minőségének és forgalmá-
nak szabályozásáról kiadott koráb-
bi rendeletet. Az uj rendelet lehető? 
vé teszi a szöllő magjának kávépót-

szer gyártására, történd felhaszná-

lását azzal a megszorítással, hogy, 
bármilyen anyagból készült kávé-
pótszer vízben oldható kivonat-
unyag cxukttartalma legalább 39 
százalék legyen. A kávékonzerM 
szemcskávé tartatnának alsó hatá-
rát a rendkívüli viszonyok a való 
tekintettel az eddig 10 százalók he-
lyett 5 százaiéban állapította rrieg. 
Ez az uj rendelkezés azonban csak 
30 nap múlva lép hatályba.. (MTI) 
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Elmarad a lőgyakorlat. A sze-
gedi gyalogezred a lövészetet március 
29-én és 30-án nem tartja meg. 

_ üzenet Oroszországból A 293 15 
számú tábori postáról « Délniagvar-
ország utján közös tábor: lapon 'küld 
üdvözletet családtagjaiknak és roko-
naiknak honvédetek egy csoportja. A -
tábori lapot Dani Mátyás sznkaszve-
zelő, Halász István tizedes, Palkó La-
jos tizedes, Valkai Fe.-enc tizedes, Ka-
tona Ferenc őrvezető, Gárgván András 
őrvezető, Riesz János őrvezető Lip-
pai Ferenc, Rozsnvai ta'ván. Baknesi 
Mihály, Hugvccz Pál, Kis László hon-
véd, Bánfi Ferenc szakaszvezető. Kur-
gyis Sándor, Hegedűs János, Gulicska 
Imre, Gülácsi Gyula, Nacs9 Ferenc 
honvéd és Horváth Béla őrvezető irta 
alá. 

T Ő Z S D E 
Budapesti crtéktozsdezárlnt. Ba-

rátságos irányzattal, tartott árakon 
indult a hétfői értéktőzsde üzleti for-
galma. Nem sokkal nyitás után élén-
külő üzletmenet mellett a kinálat 
egyes részvényekben megjavult, a 
részvények azonban igy is jelentékte-
len változásoktól eltekintve, a leg-
utóbbi árhatáron belül cseréltek gaz-
dát A kötvénypiac általában csendes, 
üzlcttelen. Árfolyamok Hitelbank 127— 
tx., Magyar Bank 93.—, Nemzeti Bank 
130.75, Kereskedelmi Bank 2395, Pesti 
Hazai 16S.75, Magyar Kender 71.5, Sze-
gedi kenderfonógyár —.—, Szikra 513.5. 

Zürichi devizazárlat. Páris 4.17 fél, 
f.ondón 17 32.5 Newyork 431 3rüsz-
szel 69.25. Milánó 22.66 fél, Am-
szterdam 229.375. Berlin 172.55, Szófia 
5.37.5, Bukarest 2 37.5, Madrid 39.75. 

A M/utynr Nemzeti Bank hivatalos 
valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.45—• 
1175, líra 17 40—17 90. svájci frank 
76.0"—80 00. svéd kor. 71 70-8270. 

A budapesti terménytőzsdén cse-
kély forgalom mellett az árak válto-
zat tanok. 

Csikágói terményőzsdezárlat. Buza 
lanyhuló. Máj. 145 egynyolcad, jul. 146, 
szept. 147.5 Tengeri szilárd. Máj. 101, 
jul. 103, szept. 1Ó1. Rozs lanyhuló. Máj. 
86.75, jul. 89.5, szept. 91 ötnyolcad. 
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Megtört szivvel tudatjuk, I 
hogy drága jó Édesanyánk és 
Nagyanyánk 

özv. Susula Jánosné 
folvó hó 21-én váratlanul el-
hunyt. Teme'ése folyó hó 23-án 
d. u. 3 órakor lesz a rókusi te-
mető halottas názából. 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD 


