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Szolgálatos gyógy Szertárak: Bar-
csay Károly Tisza LA jogkörűt !I3, 
Kulcsú Barna Ká|vária-tér 7, dr. 
Ttöbl Imre Gróf Klebelsberg-tér 4, 
Moldován lAjos Újszeged Vedres-
utca t, Selmecri Bcla Somogyi-telep 
IX. n. 4«». 

Váro©i Színház: S z ö k t e t é s a 
s z e r á l y b ó L 

Mozik műsora: Re|váro«i Mozi: 
I s t e n r a b j a i . Korzó Mozi: A 
l á p v i r á g a . Széchenyi Mozi: A 
t i gr j sie k a ra . 

— 

A/ E»,SÖTETITfiS KEZDETE 
ESTE KILENG ÓRAKOR. 

VÉGE REGGEL ÖT ÓRAKOR, 

i ~ «Oo— 
i 

* — Vasárnap leplezik le Szolnokon 
a Kormáryvóhelyeftes arrképát. Szol-
nokról jelentik: Jász-Nusy-Kun-Szol-
nak vármegye Roldizsár István festö-
iniTvésszel megfest tette vitéz nagybá-
nyai Horthy István, a hősi Imlált halt 
Koipnányzóhelvettes arcképét. Vasár-
nap délelőtt dfszközgvülés keretében 
leplev.ik le a képet a vármegve köz-
gyűlési termében. A közcvö'ésre most 
iwvTsétotta ki A l e x a n d e r Imre al-
ispán a meghrrékat. Az ünnepi Keszé-
,iet dr. Ke l e István jászberényi pre-
Hlns-kanonnk mondja. A közgyűlést a 
rádió is közvetíti. 

— Ma délntán ülést tart a közigaz-
ri'ást bizottság. A közigazgatási bi-
zottság ma délután 4 órai kezdettel 
tartja a városházán április bavi ülé-
sét. 

_ Közös engesztelő szentségimádás 
l#«f. féntckrn a szegedi plébániatemp-
lomokban. Amint ismeretes, hatalmas 
.visszhangra talált a világ katoliku-
sainak lelkében Xll. pius pápa óhaj-
tasa, vogy az idei nagyböjtöt használ-
ják fr i a bivek azoknak a bűnöknek 
ai engesztelésére, amelyek háborús 
időkben valósággal halmozódnak és 
bensői eges áhítattal imádkozzanak a 
népek békéért. Érsckfőpásztorunk leg-
utóbb) körlevelében ugy intézkedett, 
hogy na egyházmegye katolikus hívei-
nek eg az engesztelő ájlatossága áp-
rilis l'riúv pénteken, a Fájdalmas 
".Szűz ünnepén tegyen. E szerint a 
város valamennyi plébánia templomá-
ban e'.észnapos szentségimádás tesz, 
amely az első reggeli misében szent-
ségkitetellel kezdődik, este 6 órakor 
pedig közös keresztúti ájtatossággal 
végződik. Mindnyájunk közös érdeke, 
Ihogv a béke napja minél előbb ránk 
virradjon s amikor azt emberektől 
hiába várjuk, a hivő milliók szeme 
akaratlanul is égre tekint. Az engesz-
telő ájtatosság előreláthatólag nagy 
tömegeket fog a templomokba vonza-
ni. 

— Iparosok enw* megérkezett. 
utalványok április '24-ig az ipartestü-
letben kaphatók. Mult havi beváltatlan 
utalványok érvényesítve lesznek. Ci-
pészek ép csizmadiák árjegyzéke mér-
ték utáni munkákra 7 fillérért kapha-
tó. Minderki saját érdekében szerezze 
be az árjegyzéket. Az elnökség. 108 

Szabadegyetemi előadás. A Hor-
'Tsy Mik'ós-tudománvegvetem Barátai-
nak Egyesülete tt"*- csütörtökön dél-
ntán fél 7 órakor az egvetem nulájá-

szabadegyetemi előadást tart. Blő-
'*d dr. F a l u h e l y ) Ferenc egyetemi 
•tanár (Pécsi: »Kisebbségeink kérdése 
'íekinteftej a Délvidékre* cimmel. Ülés-
einek: dr. HalasV-Nagy József egye-
temi tanár Belépés dij'alan 
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MAGYAR HŐSÖK 
Az önfeláldozó hősiességnek szép 

példáját adta a szovjet ellen vívott 
hadjárat során N. V a r g h a János 
őrvezető, egyik gyalogezredünk raj-
parancsnoka. 1942 szeptember 9-én 
honvédeink elkeseredett harcokat 
vívlak az ellenséggel Uryw birto-
káért- Ebben a támadásban N. Var-
gha őrvezető kiemelkedő bátorság-
gal tört előre s nagy ügyességgel 
vezette raját. Annak élén érte öt az 
a váratlan harckocsi támadás, amely-
lvel az ellenség meg akarta állíta-
ni honvédeink eltínyomulását. Mivel 
a kedvezőtlen terepviszonyok között 
páncélelhárító fegyvereink még nem 
vehették hatásosan tüz alá a bolse-
vista páncélosokat b N. Vargha őr-
veze'ö attól tartott, hogy azok to-
vábbi gyors előnyomulásukkal vál-
ságos helyzetet teremthetnek, habo-
zás nélkül maga szállott szembe az 
egyik harckocsival. Kezében egy tá-
nyéraknával a harckocsi mellé kú-
szott. de közben megsebesült. Sebe-
sülése ellenérc is a harckocsi elé 
tette az aknát s a bolsevista páncé-
los rá is futott, ugy. hogy a robba-
nás mozgásképtelenné tette. A hős-
iéi kü őrvezető azonban a megbéní-
tott harckocsi tűzfegyvereit is ár-
talmatlanná akarta tenni s ezért 
utolsó erejét összeszedve, kézigrá-
nátot dobott a harckocsi belsejébe 
s azt felrobbantotta. Csak ennek 
megtörténte után hagyta abba a har-
cot s kerülhetett kötözőhelyre. 
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_ A bulgáriai németek' bazaköltöz-
tetésj akciója. Szófiából jelentik: Az 
1939 óta tartó általános német haza-
költöztetósi akció keretein belül foko-
zatosan hazaférnek a birodalomba a 
Bulgáriában élő kisebb német népcso-
portok is, 1942-ben mintegy 500 né-
met hagvta el Bulgáriát, mig 1943 ja-
nuár 18ttki kormányrendetet értelmé-
ben most ujabb 800—1000 németnek te-
szik lehetővé a hazatérést. Az ujabb 
csoport legnagyobb része már útban 
is van Németország felé, úgyhogy a 
visszaköl'özési akció a közeljövőben 
lezárul. 

— Vért. adó személyek díjazása. A 
hivatalos lap szerdai számában bel-
ügyminiszteri rendelet jelent meg, 
amely újból szabályozza a vérátöm-
lesztés oéljaira vért adó személyeknek 
kifizetendő dijakat. A rendelet szerint 
a nyilvános betegápolási átalány, il-
letve a kötelező betegségi biztosítás 
intézeteinek terhére közkórházi ápo-
lásba vett beteg részére vért adó sze-
mélyt a következő dijak illetik meg, 
amennyiben a vért nem ingyen ajánlja 
fel: 100 köbcentiméternél kevesebb 
vér után 15 pengő, 200 köbcentiméterig 
25, 300-ig 35, 300 köbcentiméternél több 
vér után 45 pengő. 

Wéber königsberjei professzor 
előadása sz Egyetem Barátai Egyesü-
letében. Az Egyetem Barátai Egyesü-
letének orvosi szakosztálya április 
tő-én, csütörtökön szakülést tart. Elő-
adást tart professzor H. H. Weber 
(Königsberp): *F,iveissmolekülen als 
Riesenionen* címen. A rendkívüli 
szakülés helvc a bőrgyógyászati kli-
nika tanterme. Kezdje délufán 6 óra-
kor. Üléselnök Rávnav Tamás. 

— A TISZA VÍZÁLLÁS V. A sze-
gedi rendőrség révkapitánvsága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
április 14-én rees-ej ? órakor --446 
em. a levegő hőmérséklete 4 8 tok 
Celzios volt, 

— Szikviz áremelés. Tisztelettel 
értesítjük vevőköreinket, hogy a ma-
gyar kir. Közellátási Miniszter 93.500 
számú rendelete folytán április hó 
16-tól kezdve literenkint 2 fillérrel 
felemeljük a szikviz árát. 260 

— Sa, befejeeflZBt a Nővédó leTki-
fjakerUt*. A Sregedi Katolikus Nő-
védő Egyesület lelkigyakorlata ma be-
fejeződik. Reggel 9 órakor szentmise 
és közös áldozás, az utolsó és befeje-
lő szentbeszéd délután 5 órakor lesz. 
amelyről ezúton értesiti az egyesület 
tagjait és a lelkigyakorlaton részlett 
hölgyeket 

_ Mérgezés. Szerdán délután fél 4 
óra tájban a Horthy-telepre hivták a 
mentőket. A 3a. számú bázban lakó 
Sárkány Anna 18 éves gyári munkás-
nő ismeretlen méreggel megmérgezte 
magát. A mentők súlyos állapotban 
szállították a fiatal leányt a városi 
közkórbázba. A rendőrség megindítot-
ta a nyomozást annak tisztázására, 
hogy véletlen baleset, vagy szándékos-
ság okozta Sárkány Anna mérgezését. 

— Kerékpárlopáa. Laczó Károly 
Kuti-dülö 15. szám alatti lakos felje-
lentést tett a rendőrségen, bogy isme-
retlen tettes a Csongrádi-sugáruton le-
vő Tornyai-vendéglő elől ellopta a ke-
rékpárját. A rendőrség megindította a 
nyomozást 

— A Magyarországi EamunkáSná 
Országos Szövetségének szegedi cso-
portja közli, bogy ma. csütörtökön es-
te fél 6 órakor a Munkásotthonban 
(Hétvezér-utca 9. szám alatt) tartja 
évi rendes közgyűlését. Kérik a tagok 
pontos megjelenését. A központi szö-
vetség küldötte Fehér András Buda-
pest. 69 

— Elitéit árdrágítók. Dr. Újvári 
István árdrágitási figyekbeu i'élkező 
törvényszéki egyesbiró szerdán tár-
gyalta Biezók Sándor 43 éves algyői 
fűszeres és cipész árdrágitási ügyét. A 
vád szerint Biezók a petróleum liter-
jét a mntt év decemberében 54 fillér 
helyett 56 fillérért mérte. A vádlott 
beismerte a drágítást, de azzal véde-
kezett. hogy a kétfilléres árföbbld a 
fuvarköltség áthárításából származott. 
Sánta Ferenc 63 éves szegedi napszá-
mos 75 deka kenveret 1 pengőért 
adott el zugban jegy nélkül. F.z a bí-
rói megállapítás szerint kilónkint t 
pengő 33 filléres árat jelent. A vád-
lott. beismerte a cselekményt és szorult 
anyagi helvzetével védekezett A biró 
mindkét vádlottat árdrágító visszaélés 
vétségében mondotta ki bűnösnek és 
Jogerősen fejenkint 50 pengő pénzbün-
tetésre ítélte. 

— Uj módszerrel vágják • barom-
fit Budapesten. Budapestről jelentik: 
A budapes'i háziasszonyok egy része 
vágott baromfivásárlásokon csodálko-
zással, sőt idegenkedéssel vizsgálja a 
levágott, lekoppasztott tyukoi. csirkét, 
kappant, mert annak nyakán nincs 
vágás nyoma. Vannak, akik azt hi-
szik, hogy ezeket a baromfiakat ugy 
ölik meg, bogy nyakukat tekerik ki. Ez 
tévedés. Egyszerűen arról van szó, 
hogy uj vágási rendszert honosítottak 
meg. Az uj rendszer tulajdonképpen 
nem Is uj, mert már évek óta alkal-
mazzák az exportcélokra levágott ba-
romfiaknál, tekintettel arra. hogy kül 
földöm nem szívesen vásárolják az 
olyan rágott baromfit, amelynek nya-
kán vágás van. Az uj vágási módszer 
abból áll, hogv a tvuk, csirke, kappan 
elkábitása "után at állatnak a nyelve 
alatti föűtőeref vágják át és az. átvá-
gás következtében a barimfi elvérzik. 
Megvan az uj vágási rendszernek pz 
az előnye is, hogy a kiömlő vér nem 
szennyezi be az állat nyaktollát. már 
pedig a háborús viszonyok közepette 
a csirketoll egvre fontosabb szűkség-
leti-cikk. Az ortodox izraeliták számá-
ra rituálisan levágott baromfiaknak 
továbbra is a régi módszer szerint, a 
nyakát rágják' cl. 

• _ Lopások. Jurig Tmre városi tiszt-
viselő bejelentette a rendőrség hun-
ügyi osztályán, hogv szerdán délelőtt 
a villamoson ismeretlen tettes kiemelte 
zsebéből 170 pengőt tartalmazó pénz-
tárcáját. éWcgy Kleiber Gvulané 
magántisztviselőnél Katona-utca 16. 
szám alatti lakos bejelentette a rend-
őrségen. bogy szerdára virradó éisza-
ka ismeretlen tettrs feltörte a lakása 
kairiráiát és onnan 1000 pengőt meg-
haladó értékű férfi és női fehérneműt 
ellooott. A nvomozás mindkét lopás 
ügvében megindult. 
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SZÍ N H Á Z 
A szinházi iroda közleményei 

H ET I M Ű B Ő R ; 
Csütörtökön este: Szöktefé* a 

rályból. 
Pénteken este: á Mária főhadnagy 

előkészületei miatt nince előadás. 
Szombat este: Mária főhadnagy (1. 

és II. bemutatóbérlét). 
Vasárnap délután: Mária főhadnagy 

(Rendes helyárak). 
Vasárnap este: Mária föhadnagr 

(A-bérlet). 
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Ma este: Szöktetés a sirályból. Ma 
ünnepi est lesz a Városi Színházban. 
Fél 7 órai kezdettel Mozar! 3 felvo-
násos vigoperája, á Szöktetés a sze-
rályból kerül színre, a Főszerepekben 
Patakv Kálmánnal, Gyurkovils Má-
riával, Szabó Ilonkával, Koréb Endré-
vel és Kishonthv Józseffel. Az cl<6 
adás I. hemutatóbérlelben keriii szin-
re. A zenekart Fricsay Ferenc ve-
zényti. Díszlettervező: Molnár Sándor. 

Pénteken este a Mária főhadnagy 
előkészületei miatt » színház nem tart 
előadást. 

Szombaton este: I. és II. bemutató-
bérletben a Mária föhadnaj-v keríit 
szinre, a címszerepben Fogarass y Má-
riával. 

Vasárnap délután és este: Mária fő-
hadnagy. 

Az A bérlők figvélmébe! Az igazga-
tóság tiszelettel értesíti az A-bérlőket, 
hogy a Mária főhadnagy szombati be-
mutatója miatt az A-bérleti előadást 
kivételesen vasárnap este tartja meg 
a szinház kizárólag azért, bogy az A-
bérlők a második előadási láthassák. 
Amennyiben valaki a hétfői vagv ked-
di előadást óhajtaná megnézni vasára 
nap helyett, tigy ezt az elővételi pénz-
tárral közölni szíveskedjen, 'lelefon: 
26-90 

Bérlök figyelmébe! Az igazgatóság 
tisztelettel felkéri az elmaradt bérlő-
ket. hogv esedékes elmaradt részletei-
ket a szinházi irodában befizetni szí-
veskedjenek. 

KÖNYVEK 
Kolozsvári Grandpierfe Emlí: 

Dr. Csibráky szerelmei 
A magyar kistisxtviselői társada-

lomból kerülnek ki ennek a rfltoény-
nek a figurái Főhőse dr. GsiCraky 
valósággal kórutazásba indul aa utón 
a nő után, akivet társtalan élefe ha-
jóját a házasság boldog révébe Vinné. 
Érzékeny, töprengő egyéniségével, mi-
mózához hasonló lelkiségével azon-
ban valahányszor 0 céi elérése előtt 
ál) s már feldereng 0 megoldás,, meg-
torpan, kapkod, töpreng s mindent el-
ront Finnek a kopasz kistisztviselő-
nek, dr. Csibrákynak gyötrődő, de lé-
nyegében szelíd egyéniségéből ered-
nek el azután a mulatságosabbnál mu-
latságosabb bonyodalmak. ReiuJkivitt 
szerencsés kezű iró Kolozsvári tyrand-
pierre Emil. Alakjai élnek s ápii kü-
lön kiemelendő, kivétel nélkül ? jelle-
mek is. Magával ragadó stilusp egy 
egészen különleges és rokorviienves 
hangulatvilágot teremt Aki hozzáfog 
a dr. Csibráky szerelmeinek elolvasá-
sához. valóban elmondhatja, hogy rit-
kán mulatott olyan Jól, mint e friss, 
szines, érdekes regény elolvasásakor, 
(A Franklin-Társulat második kiadá-

Isa.) - t 


