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A Somogyi-könyvtárban és az 
»?yeiemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtar&zol-
( l i l a i 

A városi mazenm egész évben 
nyitva. '" 

Szolgálatos gyógyszertárak: Apró 
Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59, Nvi-
liissy A. bérlő dr. Kiss Lajosné Ró-
n.al-kSrnt 32, Salgó Péler béri. Ha-
H*z Klára Mátyás-tér 1, Temcsváry 
József Klauzál-tér 9. 

Városi Színház; R i g o 1« 11«. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
V é r b o s s z ú , Korzó Mozi: K é s ő... 
Széchenyi Mozi: E g y b o l o n d 
s z á z a a t c s i n á l . 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE KILENC ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL ÖT ÓRAKOR. 
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— Dr. Bura László a kolozsvári 
egyrtem jövő év| rektora. Kolozsvár-
ról jelentik: A kolozsvári Ferenc Jó-
zsef-tudományegyetemen csütörtök dél-
előtt volt a rektorválasz'ás A kikül-
dőt,' elektorok az 1943—44. tanévre dr. 
H a z a László egyetemi nyilvános ren-
des tanárt választották rektorrá 

(MTI) 
— Katona István tanácsnok közel 

látási ügyben Orosházára utazott. Dr 
Katona István tanácsnok, aki a Bu-
dapesten tartózkodó dr. Tó ' th Béla 
helyettes polgármestert helyettesi'!, 
csütörtökön délben közellátási ügyben 
Orosházára utazott. A polgármester 
helyettesítését Katona tanácsnok tá-
volléte idejére dr. R f l t h Dezső ta-
nácsnok vette át. 

— A mezőgazdasági terv az Orszá-
gos Mezőgazdasági Tanács előtt. Bu-
dapestről jelentik: Az Országos Mező-
gazdasági Tanács szerdán gróf Khuen-
Jléderváry Károly elnökletével tár 
fcyalia az 1913. évi azonall mezőgaz-
oaságfcjleszlési munkatervet, valamint 
az 1914. évi mezögazdaságfejlesz ési 
munkaterv irányelveit. Foglalkozott a 
Tanács a mezőgazdasági ingatlan elap-
rózódás megakadályozásának mérté-
kével is. A tanács a felmerült kérdése-
ket behatóan megvitatta. 

— Megkönnyítik a középiskolai 
érettségivet rendelkezők tanítói pályá-
ra lé .lését. A hivatalos lap közli a 
•vállá: • és közoktatásügyi miniszter 
rendeletét, amely a gimnáziumi, lyceu-
mi, ipurí és mezőgazdasági középisko-
lai érettségi ulán tanítóképző intézet-
ben folytatja tanulmányait, az a ren-
delet szerint a magyar nemzet törté-
nelméből és mennyiségtanból nem tesz 
képesitő vizsgálatot, magyar nyelvből 
és irodalomból pedig csak szóbelileg 
kell vizsgáznia. Ez a szóbeli vizsgálat 
is csupán a magyar irodalomtörténet 
tárgykörén kivíil eső vizsgálati anyag-
ra terjed, ki. 

— Bartuskn Miksa halála. Régi 
idők katonáját kisérték tegnap örök 
pihenőre. B a r t u s k a Miksa ny. al-
tábornagy, számos kitüntetés tulajdo-
nosa, 87 eres korában elhunyt. Szege 
den nem katonai, banera társadalmi 
szereplése révén ismerték a rugalmas 
járású öregurat, aki más helyeken tól-

- tötte szolgálati idejét, igy utoljára a 
zágrábi honvédkerület parancsnoka 
volt Szegedre még a világháború' elölt 
nyugdíjazottként került s itt vette nőül 
özv. Kóynesicfiné B ö l c s f ö l d y Ró-
zsát. Lob ma ver István néhai főügyész 
nevelt Ie$nvát, aki azonban már évek 
kel ezelőtt elhunyt. 

— Kolbászt, szalonnát. Szappant 
csempészett Baranyai Sándor 33 éves 
makói lakos szállítási engedély nél-
kül akart szállítani Budapes're füstölt 

• kolbászt, szalonnát éj szappant Elfog, 
ták és megindították a kihágási 

eljárást 

MAGYAR HŐSÖK 
Az Ostrogosk és NikolszkiJ kö-

rüli harcok magyar hősei közül vég-
sőkig menő önfeláldozásával ki unt 
B á r d o s István főhadnagy, Ma-
g y a r y Károly hadnagy és To-
pé r e z e r Dezső hadnagy. Bárdos 
főhadnagy az Osztrogorsktól keletre 
lefolyt küzdelemben harcolt orosz-
lánbátorsággal. Az ellentámadások 
egész sorát vezette a nagy töme-
gekben szakadatlanul támadó bol-
sevisták ellen. Több izben kerüli 
egészen elszigetelt helyzetbe de 
minden alkalommal sikerült száza-
dával együtt kitörnie. 1943 január 
17-én maroknyira olvadt százada 
élén ismét szembeszállott a bolse-
vistákkal s azoknak egymást követő 
robamhullámai között a végsőkig 
kitartva, hősi haláJf halt. 

Ezredtársai: Magvarv és Toper-
czer hadnagyok a Nikolszkij körüli 
harcokban viaskodtak bámulatos el-
szántsággal a sokszoros túlerőben 
lévő bolsevistákkal. Magvarv had-
nagy a január 15-én Nikolszkij el-
len intézett szovjet támadás vissza-
verésében szerzett el nem tnuló di 
csőséget nevének. A századának ol-
dalába és hátába intézett ellensé-
ges rohamot személyes példaadással 
állította meg és embereit ismét tá-
madásra vezette előre. Ebben a tá-
madásban gépnisz'olvával végig szá-
zada élén haladva érte az a fejlö-
vés. amely nems életét kioltotta. 

Ugyanebben a küzdelemben vias-
kodott baláltmegvetö bátorsággal 
Toperczer Dezső hadnagy is. A ja-
nuár 15-i bolsevista tömegtámadás 
visszaverésében főként a százada 
oldalába és há'áha előretörő ellen-
séggel való harcban adott minden 
időre emlékezetes példát katonái-
nak. Sikerült is a bolsevisták há-
rom oldalról reátörő rohamát meg-
állítania. A küzdelemben azonban 
három géppisztolvlövéstöl és akná-
tól találva hősi halált balt. 

önfeláldozó hősiességük emléké1 

minden időkre megőrzi a honvédség 
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_ Jelentés a debreceni Nyári Égve. 
tem tavpszi évfolyamáról. A debrece-
ni Nyári Egyelem ebben az évben 
tartja meg XVII. évfolyamát augusz 
tus 1—18 között. Most jelent meg t 
tavalyi évfolyamról szóló jelentés dr. 
Hankiss János államtitkárnak, a Nyá-
ri Egyetem mult évi igazgatójának 
szerkesz'ésében. A 37 nyomtatott ol-
dalt kitevő jelentés bőségesen beszá 
mol arról a nagyjelentőségű munká-
ról, melyet ez az intézmény végez 
magyarság igazi arcának megismer-
tetésében. A Nyári Egyetem Jelentése 
gazdag és szines riport s újra előt-
tünk állanak a rendes tanfolyam mel-
lett azok a jelentős munkálatok, me-
lyeket szintén a Nyári Egyetem kere-
tében rendezett meg a vezetőség. A 
kisebbségi tanfolyam, a német nyelvi 
és irodalmi továbbképző tanfolyam, az 
Országos Magyar Sajtókamara sajtó-
tanfolyama, a lektori konferencia, a 
Debreceni Csokonai-Nap, stb. A Nyári 
Egyetem ezévi augusztusi tanfolyama 
hasonló magas színvonalon fog mo-
zogni és jelentős munkát végez a ma-
gyarság és a magyar sors megismer-
tetésében Az ezéví tanfolyam igazga-
tója dr Milleker Rezső egyetemi nv 
r. tanár és a XVI I évfolyam elő-
adássorozata a magvarságtudománvi 
ismere'ek őszegezésével foglalkozik 
majd s mellette más jelentős tanfolva-
mok megrendezése is várható. A kül-
földi hallgatóság nagyszámú ielcntke-
zése és az itthoniak érdeklődése azt 
bizonvitia máris, hogv a Nvári Egv*-
fem töretlen erővel halad magas célja 
felé. Németországból, Olaszországból. 
Sváieból. Bulgáriából. Finnországból 
sok jelen kező van máris és a megszál-
lott teriiletek magyarsága is nagy ér-
deklődéssel yária az augusztusi tan-
folyam megkezdődését. 

_ A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-

— Kim n tatás a MANBz ebédeltet*- Scblamadínger József né. _ Légköre-
st akciójának adakozói A mult év 
szeptemberében a MANSz elnökségé-
nek egyik tagja megpendite'te, hogy 
a nehéz téli hónapok alatt az asszo-
nyaink egyszer egy héten ebédre ven-
dégül lássanak egy hadbavonult, sok-
gyermekes, vagy arra nagyon rászo 
ruló szülő gyermekét Az eszme meg-
értésre talált a melegen érző asszonyi 
szivekben és megtellek hamarosan a 
gyüjtőivek. Ezúton mond az adomá-
nyokért hálás köszönetet a MANSz. 
Hálásan köGzónik fáradtságukat azok-
nak, akik a gyüjtőivekkn fáradoztak 
és akik a következők: dr. Falkay Gvu-
láné, dr. Fröhlich Pálné, Kosztolányi 
Gyuláné, dr. Meskó Zoltánné, dr. Pál-
fy Józsefné, dr Kosta Lajosné, dr. 
Szilágyi Fcrencné. dr. Sztojka Miklós, 
dr. Széchényi Istvánné, Szentkuti Vik-
torné és dr Tóth Béláné úrasszonyok-
nak. Pénzbeli és lermésze'beni adomá-
nyokkal támogatták az akciót: Ebédet 
adtak: dr. Falkay Gvuláné, dr. Tö-
möry Józsefné, dr. Rónay Dez.sőné, dr. 
Kiss Lászlóné. dr. Bókav Jánosné, dr 
Félegyházv Pálné, Bálványi Dezsőné, 

lebb közöljük azoknak névsorát, akik 
pénzbeli adománnyal támogatták. M 
akciót. 

— Az ország minden részében el-
fogadták a felsöipariskolát végzettek 
egyesületei a münők elnevezést. A ta-
gok részéről igen élénk érdeklődés 
nyilvánult meg a Felsőipariskolát 
Végzettek Egyesülete legutóbbi vá-
lasztmányi ülése iránt, mert várható 
volt, hogy a >mÜDök« név kérdésében 
a válasz mány is állástfoglal. A tiszti-
kari tagokon kivül a választmány 
csaknem minden tagja jelen volt, ami-
kor Gáspár Zoltán gépészmünök, az 
egyesület elnöke az ülést megnyitotta. 
A jegyzőkönyv felolvasása és hitelo-
sitése ulán Honti Ot okár titkári je-
lentése kapcsán felolvasta azokat ar 
átiratokat, amelyek az ország külön-
böző helyein működő társe.gyesülelek 
elnökségeitől érkeztek. Megállapította 
a választmány a levelek tartalmából, 
bogy az országban levő közel tizen-
négyezer felsöipariskolát végzett egy-
ségesen mellett van a >münök« név 

Borcss Dezsőné, Radnóthy L á s ^ ó ^ é t e l é nek Hangsúlyozni kívánta £ 
dr. Nagy Antalné. dr. Csiílag Lász l ó- ' * " 1 " • válasz mány, h o g y , kérdés 
né, Falkay Lászlóné. dr. Konczwald flfósoróan a. felsöipanskolát végzet-
Endréoé, dr. Fröhlich Pálné, dr. Ko-
gutowicz Károiyné. dr Banner János-
né, dr. Gellért Albertné, dr. Rusznyák 
Istvánné, dr. Botár Gyuláné. dr. Dá-
vid Lajosné, dr. Veress Elemérné, dr. 
Halassy-Nagv Józsefné, dr. Farkas 
Béláné, dr. Bnuckner Gvőzőné, dr. Fe-
rencz.i Is'vánné, dr. Koch Sándorné, 
dr. Greguss Pálné. dr. Gárdonyi Gyu-
láné, Szanvi Istvánné, dr. Ráoz Jenő-
né, dr. Zombori Jenőné, Ha-
jász Berta la nné. Kosztolányi Gyu-
láné, dr. Havass Zoltánné, id. Dan-
ner Jánosné, Ilcrke Sándorné, dr 
Ilyés Tivadarné, dr. Pollner Ödönné, 
H. Papp Istvánné, Szotnolnoki Mária, 
Kneffcl Sándorné, vitéz Bajcsy La-
josné, Kolthay Alajosné, Ungvárv Já-
nosné, özv. Vér Jánosné, vitéz Zsiday 
Imréné, Csizmazia Kálmánné, Eckerdt 
Elekné, Merényi Albinné, Bakó Lász-
lóné, Cser Józsefné, Tóbiás Lajosné, 
dr. Szcpessy Aladárné, Ilse Kampf, 
dr. Vén Ferencné, vitéz dr. Meskó 
Zoltánná, jvitéz Szomjas Frigyesné. 
vitéz Potvondi Károiyné. dr. Pataki 
Dezsőré, dr. Heiner Lajosné, dr. Pál-
fy Józsefné, dr. Vinkler Elemérné, Já-
zossy Leóné. Móra Ferencné, Mi-
hálvffy Lajosné, Lovass Jánosné, dr. 
Fehér Gyuláné. Gün'her Pálné. Bán 
Mihályné! Gimes Kálmánné, Havass 
Gézáné. Sidlovits Kálmánné. dr. Ros-
ta Lajosné. Kővágó Anclrásné, Leho 
tay Kálmánné. dr Szilágii Ferencné. 
Erdélyi Julianna, Lehelváry Lajosné, 
Buday Ferencné. Csiszár Sándorné,dr. tott 42 fillér helyett 04 fillérért árulta 
Jambrich Kázmérné, dr Polgár Gasz-fA rendőrség rajtacsípte és bekísérte a 

tek ügye és ilyenképpen nem befolyá-
soltathatják magukaf a kar tagjai kí-
vülállók véleménvétől. Ezt követően 
lelkesen ünnepelte a választmány 
J u n g Péter felsőipariskolai igazgatót 
és R á t k a y Endrét, a Mérnök Egy-
let elnökét, akik szükségét érezték an-
nak. hogy a »münök»-kérdésben a 
napisajtó részére adott nyilatkozataik-
ban a felsőipariskolát végzet ek mellé 
álljanak. A továbbiak során, több fel-
szólalás után a választmány egyhan-
gú döntéssel bizalmáról biztosította 
Gáspár Zoltán gépészmünököt, az 
egyesület elnökét és kcr'e öt. hogy to-
vábbra is éppen olyan bátor kiállás-
sal védje meg a kaf érdekeit, mint azt 
eddig tette. Gáspár Zoltán elnök mon-
dott ezután beszédet, amelyben kife-
jezésre juttatta milyen őszintén saj-
nálja, hogv egyáltalában szükség volt 
arra, hogy védelmébe vegye a felső-
ipaariskolásoK érdekeit Ezután 'ár* 
gyalták meg a »Magvar Münök a Hon-
védcsaládokért* címii akció részleteit. 
Elfogadta a választmány az elnökség-
nek azt az előterjesztésé', hogy ju-
nius elején a Belvárosi Moziban ma-
tinét rendezzenek a nemes célra. Több 
felvétel Iránti kérelem tárgyalása után 
a választmányi ülés a magyar Hiszek-
egy szavaival ért véget. 

— Letartóztatták » tejdrágitó sza-
tócsot és szállítók Ábrahám Istvár 
Katona-utca 35. szám alatti szatócs 
üzle ében a teljes tejet a megállapl-

tonné, dr. Bozsó Tiborné, E. Törők 
Béláné. Juhász Gvuláné, Baesilla Já-
nosné, Nádoty Józsefné. Balogh Mi-
hályné, Balogh Józsefné, Kormány 
Imréné, Karácsonyi Etel, dr Mészá-
ros Győzőné. Sándor Ferencné, Mo-
hácsy Ferencné, Skrainka Frigyesné, 
Virágh Imréné. Ménk Ferencné, Heré-
nyi Mátvásné, Dániel Péterné, Kasza 
Pálné, Végh Józsefné. Nercz Lászlóné, 
Kisbán Sándorné, Cseh Istvánné, Rát-
kay Ferencné, Magyari Nándorné, Ma-
ri Béláné, Gyannathy Pálné, dr. Kiss 
Gyuláné, Klivényi Károiyné, Máté 
Lászlóné, Tóth Gyuláné, Spányi Ernö-
nc, Bakos Béláné, Bánky Béláné, Küz-
dényi Istvánné, Szüts Sándorné, Cső-
ke Mihályné, Munka Jánosné, Simor 
Jánosné. Oltay Lászlóné. Doboray An-
talné. Erdőssy Jenőné, Vishol zer Jó-
zsefné, Árva Jánosné, Rohonyi Lajos-
né, Greminger Dezsőné, Vermes Gá 
borné, Silv Ferencné, Must Andorné, 
Bonyhay Gyuláné, Radnay Gézáné, Ko-
csis ilstvánné. Sáth Sándorné, Szabó 

Zsigmondné, dr. Kovács Jenőné, Papp 
Gypláné, Kerekes Gyuláné, Oltványi 
Józsefné, Kovács Sándorné, Dobó 
Lászlóné, Balugyánszkv Béláné, Zsol-
nay Miklósné, Láng Lászlóné. UjjSán-
dorné, dr. Sztoika Miklós, dr. Széché-

pedi rendőrség révkanitAnysága j*-[nyi Istvánné, dr. Horánszkv Miklósné, 
lentése szerint a Tisza vízállása |Keller Mihálvné, Szirányi Béláné, Tá-
rnáin? 20-án reggel 7 órakor 172 káts Józsefné. dr. Debre Péterné. dr. 
centiméter, a levegő hőmérséklete j Ilenny Ferenc, Kispál Lászlóné, S'zent-
g tok Celzius volt. [kúti Viktorné. Preisenger' Andorné, 

kapitányságra. Ábrahám kihallgatása 
során azzal védekezett, hogv ő is -,-« 
maximális áron felül vásárol'a a te-
jet Savanya Mihálv és Kocsis Ferenc 
gazdálkodóktól, akik naponta 50—50 
liter tejet hoztak be neki, literenkint 
60 fillérért. A rendőrség Ábrahám 
vallomása alapján letartóztatták a hét 
gazdálkodót is. majd csütörtökön mind-
hármójukat átadták az ügyészségnek, 
ahol előzetes letartózta'ásban vannak. 

— Tétlenért cipőtolvaj. Sári István 
27 éves Vág-utca 1. szám alatti lakost 
a rendőr tettenértc, amikor csütörtö-
kön a marstéri piacon Józsa Károlv 
sátráböl t pár cinőt ellopott. A rend-
őr Sári Istvánt előállította a központi 
ügyeletre. 

— • Szened, város árverést csarnok 
1943 május 20 é* 21-én hivatalos he-
lyiségében árverést tart. metv alka-
lommal az összes szegedi záloghá-
zaknál 1943 március vécéig lejárt tör-
gvak kerülnek árverésre és pedig 
20-án délután fél 4-kor ékszerek. 21-én 
ingóságok Az árverési csarnok ma-
gánosoktól is elfogad vételi és eladá-
si meebizásokat. legkésőbb 21-én détt 
12 óráig Keresünk moabizóink részé-
re szőnyegeket, kerékpárokat, irógé-
wket és vászonárukat. A kiállított 
bútorok, disrtárgvak. márkás festmé-
nyek é« egvéb holmik a csarnokban 
naponként délután fél 4-től 6-ig 
megtekinthetők. Igazgatóság. 


