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A Somovy I- Ufinyv'á rhan és az 
egyetemi könyvtárba,, vasárnap fs 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A véJost múzeum egész évben 
nyírva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Bsr-
esav Károly Tisza Lajoft-körut 32, 
Rnleso Barna Kálvária-tér 7, dr. 
T.nbl Imre Gróf Klebelsberg-tér 4, 
Moldován T,ajo« Újszeged Vedres u. 
1., Srlmeezt Béla Sotnogyifrlep IX. 
ii tea 489. 

Városi Színház; N ó r a . 

Mozik mfldors: Belvárosi Mozi. 
Az ö t v e n é v e s f é r f i . Korzó Mó-
ri: S z e r e l m e s a s s z o n y o k . 
S/érhenyi Mozi; E gy b o l o n d szá-
r a t c s i n á l . 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE TTZ ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR 
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— Engesztelő körmenet a békéért. 
Nagv magyar engesztelési körmenete' 
rendez Szeged katolikussága junius 
6-án. Jézus szentséges Szivéhez száll 
n könyörgés a világ békéjéért. A kör-
menet a jövő vasárnapon délután fél 6 
órakor Indul a jezsuiták templomából, 
A Tisza Lajos-kőruton és a Klebels-
berg-téren át a Dóm-téren felállított 
oltárhoz megy, ahol P. C s á v o s s v 
Elemér S. J. teológiai tanár mond 
szentbeszédet. Utána pedig Jézus Szi-
ve-litánia lesz. 

— Az uj Nemzetvédelmi Keresztek 
kiosztása. A Kormányzó ur. mint meg-
írtuk, ujabb szegedi polgárokat tün 
teteit ki Nemzetvédelmi Kereszttel. A 
huszonöt uj nemzetvédelmi keresztesnek 
a Hősök Napja alkalmából vasárnap 
ünnepélyes keretek között nyujtják á ! 

a kitüntetést a Hősök Kapujánál. 

— Az ószerkereskedők megvendé-
gelték a rókusi sebesülteket. Az ószer-
kereskedők Egyesülete kedden délután 
3 órakor megvendégelte a rókusi ha-
dikórházban ápolt sebesülteket. A se 
besült honvédek nagyszerű uzsonnát 
kapták: frissen sült bal savanyu 
uborkával és körítéssel, friss süte-
mények; forró fánk és vajas pogácsa, 
valamint egy-egy üreg barnasör sze-
repeltek a »menűben«, amely béke-
beli ebédnek is beillett volna. A sebe-
sültek között cigarettát ts osztott kl a 
vendéglátást rendező Ószerkereskedők 
Egyesületének vezetősége «, a lelkes 
lagok csoportja, amely jelenvolt a 
kedves ünnepségen. Nyolcvan sebesül-
tet. vendégelt meg az egyesület oly-
képpen, hogy' végigjárták a rókusi ele-
mi iskolában elhelyezett kórház összes 
kórtermeit és csillogó alutniniumsaj-
kákban tálalták fel az uzsonnát. A ró-
kusi csoport ápoltjai egyébként — 
mint értesülünk — a »külső élelme-
zés* tekintetében nagyon is el vannak 
kényeztetve, amennyiben a magyar 
testvéri vendégszeretettől áthatott pol-
gárok s különösen a tanyai és délvi-
déki magvarok állandóan a legfino-
mabb ennivalókat hozzák be 
számukra. A sebesül' honvédek 
hálás örömmel fogadják az ajándéko-
kat és jóízűen fogyasztották el kedden 
délután is az ószeresek kitűnő uzson-
náiét. ' 

— öngyilkosság égő spiritasgZat. 
Megirta a Öél magvarország, hogy Zo-
kob Lajosné 70 éves Pusztaszeri-u'cai 
lakos majuo 17-én öngyilkossági szán 
rlékbót leforrázta magát égő spirttusz-
^..il A forrázás következtében má*od 
es harmadfokú égést sobeket szenve-
dett. A helvszinre kiszállott mentők 
a bőrklinikára szállították. Zokob La-
íosné »z elsnsnvedett égési sebektől 
nálUáu eaU-iufObuit. 

MAGYAR HOSOK 
Példátlanul nehéz feladatok elé 

állították a téli csata küzdelmei a 
honvéd műszaki csapatokat. Ezek 
számtalan esetben műszaki munká-
juk mellett fegyverrel is hatásosan 
avatkoztak bele a harcba. 

Báró schwambergi K r u c h i n a 
százados, egyik utászzászlóaljunk 
parancsnoka Í943 január 16-án Rus-
kaja-Trostjanka mellett az ott elhú-
zódó völgyet védelmezte zászlóalja 
ecyrészével. Eközben műszaki zára-
kat telepitett. Feladatát mintasze-
rűen és rendületlenül teljesítette, 
noha a védőállást már oldalról Is 
átkarolta az ellenség és heves tűz 
alatt tartotta az utászokat. Ekkor 
a közvetlen előttük lévő községből 
visszavonuló német csapatok azt a 
hírt hozták, hogy a községbe már 
betörtek a bolsevista harckocsik, 
sőt kevéssel utóbb a szovje' gya-
logság is megszállta a helységet. 

Az uj helyzet a műszaki zárok 
tervét is megváltoztatta és ezért fel-
tétlen bizonyosságot kellett szerez-
ni az ellerfség csoportosításáról. 
Kruchina százados maga vállalko-
zott e fontos feladatra, ónként je-
lentkező utászok élén vakmerően 
benvomult a községbe és a legheve-
sebb fűzben tájékozódott a bolsevis-
ták csoportosításáról és erejéről. 
Felderítésének eredményeképpen si-
kerűit a műszaki munkákat a leg-
hatásosabb telepítéssel tovább foly-
tatni és befejezni. Kruchina száza-
dos merész felderifővánalkozásá-
bnn különösen kttütitefte magát még 
R é v é s z József hadnagy, valamint 
K r e s s 7. István honvéd. 

Ugyanitt mutatott ragyogó pél-
dát hősi kötclességteljesitésével 
F e n y v e s i János őrmester utász-
szakaszparancsnok. Fenyvesi őrmes-
ter az' a parancsot kapta, hogy sza-
kaszával a legsürgősebben telepít-
sen aknákat s igy zárja le a Rus-
ka ja-Trostjanka-i völgyet, ugyanak-
kor pedig szerelje robbantáshoz a 
völgyön átvezető egyetlen hidat is. 
A feladat teljesítése sziute lehelet-
lennek látszott, mert az ellenség ak-
kor már három oldalról körülzárta 
őket. Fenvvesi őrmester mindamel-
lett haladéktalanul hozzáfogott a 
parancs teljesítéséhez, noha a bol-
sevisták rövidesen minden oldalról 
tűz alá vették az aknatelepítő 
utászcsoportot, sőt az ellenség erő 
szakos felderítés céljából előretörő 
harckocsijai is megkísérelték az 
utászszakasz elűzését. Fenvvesi őr-
mester azonban a legválságosabb 
pillanatokban is olyan rendíthetetlen 
nvugalmnt és hősies magatartás; ta-
núsított. bogv a pé'dáján felbuzdult 
letrénvség a veszedelmet, szinte sem-
mibe véve folytatta és fejezte he a 
munkát. Az aknazár elkészült, a hi-

dat felrobban'ották s ezzel — való-
sággal a bolsevista harckocsik sora 
előtt — vágták el azok útját. E fel-
adat végrehajtásában különösen ki-
emelkedtek még pélóás hősiessémik-
kel: H o f f e r György szakaszvezető, 
B e r t a Dezső tizedes, T a k á c s 
Rudolf őrvezető és B e n y é k Uiügy 
honvéd. 
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— Hangversenyt rendes a MANSz 
a sebesült honvédeknek cigarettáosz 
fással. Hősök napján, délután a sebe-
sült katonák szórakoztatására mű-
soros délutánt rendez a MANSz 5 
órai kezdettel a Párisi-kömt 41. 
szám alatti nagytermében. A hang-
versenyt megelőz.! Vészitsné Móra 
Panka ünnepi megemlékezése. Köz-
reműködnek: Kisházyné Magyar 
Franciska. Bittó János, dr. Némedy 
Gyula és Szilassy Lajos. A rendező-
ség szívesen lát érdeklődőket. Be-
lépődíj nincs, helyette vendégeinktől 
1U—20 cigarettát kér a rendezőség, 
melyet a hangverseny szünetéheni 
kioszt a sebesült katonák közölrt. 

— Ügyvédi hir. Dr. L ó r á n t Lász-
ló ügyved irodáját Kistelekről Szeged-
re, Pallavicini-utca 3. szám alá he-
lyezte át. 331 

_ Vetőburgonya igénylése. Az el-
sőfokú közigazgatási hatóság értesiti 
a gazdaközőnséget, hogy junius 30. és 
julius 2. közötti időben nyári fojtott 
(tarló) vetöburgonyát mázsánkint 27 
pengő 80 filléres árban igényelhet vá-
rosháza, bérház, II. emelet 19. sz. ajtó 
alatt 

_ Lopások. Teleki Aladár Pál utca 

ltb. szám alatti lakos feljelentést lelt 

a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, 

mert baromfióljából hétfőn két tyúkot 

ellopott, — Papdi György Zerge-utca 

27. szám alatti lakos távolléte aiatt is-

meretlen tetles megbízójától kicsalta 

a lakás kulcsát és onnan sonkát, sza-

lonnát, női fehérneműt, pizsamái és 

két férfiinget lopott el 150 pengő ér-

tékben. — Herczeg István Majoros-ut-

ca 3. szám alatti lakos feljelentést tett 

ismeretlen tettes ellen, mert bezáit 

helyiségéből két tyúkot ellopott. A 

rendőrség mindhárom ügyben megindí-

totta a nyomozást. 

Halálra sebezett egy kisgyerme-
ket a talált robbanó töltény. Nyíregy-
házáról jelentik: Darabont Mihály 
nyíregyházi MAV altiszt gyermekei 
egy robbanó töltényt találtak és azzal 
játszadoztak. A töl'énv felrobbant 6? 
az egyik kisfiút, a 9 éves Darabont 
Sándort a szilánkok halálra sebezték 
A gyermek a helyszinen meghalt. 
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BUDAPEST 1. 

5.40: Üzen az otthon. A Yörőske-
resz bajtársi rádiószolgalata. 6.40: 
Ébresztő, torna. 7: Ilirek, köziemé/ 
nyek reggeli zene. 10: Ilirek. 10.15; 
Zenekari müvek. 11.10; Nemzetközi 
vizjclzőszolgála'. 11.15: Tóth Valéria 
énekel. 11.40: Történelek az állatvilág-
ból. Hűséges állatok. Nyárv Andor el-
beszélése. Felolvasás. 12: Harangszó. 
Fohász. Himnusz. 12.10: Országos Pos-
tászenekar. Vezényel Eördögb János. 
12.40- Hírek. 120: Időjelzés, vízállás-
jelentés. 1.30: Honvédőink üzennek. A 
Vöröskereszt bajtársi rádiószolgála-
ta. 2: Szórakoztató zene. 2.30: Hirek, 
műsorismertetés. 3: A Budapest hon-
véd őrzászlóalj zenekara. Vezényel 
I'ongrácz Géza. 3 30: A csodagyerek. 
Szántó Károly nevelésügyi előadása. 
4.20: Hirek neme', román, szlovák é* 
ruszin nyelven. 4 45: Időjelzés, hirek 
5: Dal, tánc, hangulat. Fellegi Teri 
énekel kiséri Horváth Jenő tánczene-
kara 5.40: Magyar tudós a háborúban. 
A technikai kutatás a háboru és bá' 
boni< gazdálkodás szolgálatában. Schi-
manek Emil műegyetemi tanár elő 
adása. 6: Honvédmüsor. 6.50: Hirek. 
7: Ady anthologia. Ady Endre versei 
és megzenésített költeményei, összeál-
lította Németh László. Közreműködik 
Medgvasszay Vilma, Tasnády Ilona, 
Somlay Artúr és Major Tamás és Kov-
rig Emil. 7.40: Se szó, se beszéd — mu-
zsika. Hanglemezek. 8.45: Emléket ál-
lítanak a volt m. kir. szegedi 3. Hon-
védhuszárezred és a 3. Népfölkető 
huszároszlálv hőseinek. Közvetítés Sze-
gedről. 9.05: Magyar nólák. Farkas 
Jóska cigányzenekara muzsikál és 
Hor'i Lajos énekel a Bodó-kávéház-
bó|. 9.40: Hirek. 10.10: Ki mit szeret? 
11.15: A szlovák rádió műsorából. Szó-
rakoztató zene. 11.45: Hirek 

BUDAPEST II 

6.50: Olasz nyelvoktatás. Tarlj* 
Gallerani Ronaventura. 7.15: Hangié* 
mez. 7.45: Bessenyei álomországa. Dr. 
Merényi Oszkár egyetemi magántanár 
előadása Tarimenes utazásairól. 815: 
Beethoven Skót dalait énekli Soly-
mo.ssv Margit hármas kíséretével A 
óra 40: A magyar történetírás meste* 
rei. Dr Joó Tibor epvetomi magánt** 

\nár előadása a 60 éves Szekffl Gyu-
láról. Utána hirek. 

T Ő Z S D E 

özv. Állaga Rudolfné szül. Mondolfo Mária Lujza és fia Egon 
mélységes fájdalommal tudatják, hogy életük mindene, a legdrágább 
férj, illetve apa , . • 

nemes Aliaga Rudolf 
a Haas Fülöp és fiai-féle rt. szegedi fióküzletének diszponense, éle-
tének 46-ik, boldog házasságának 20-ik évében, rövid, de kinos szen-
vedés után folyó hó 24-én hőn szerető szive váratlanul örökre meg 
szűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait f. hó 26-án d. u 
4 órakor a városi közkórház ravatalozó termében a róm. kath. egv 
ház szertartásai szerint történő beszentelés után fogjuk Pécsre 
szállíttatni és ott a családi sirbol'bati örök pihenőire tétetni. 

Adjon Isten nyugodt pihenőt 

özv. Mezei Jó«eefné szül. Paschkess Zsófia szomorú szívvel 

lenti, hogy imádott férje 

ic-

M e z e i J ó z s e f 
85 éves korában, ideálisan boldog házassága 61-ik évében elhunyt. 

Szerettei, barátai és jóismerősei részvételével csendben eltemettük. 

Gyázsolja még unokája dr. Reiter György és neje, sógornője 

özrv. Körmendi Henrikné és a kiterjedt család 

Budapesti értéktözsdezárlat. Élénk 
vételi hajlandóság jellemezte a buda-
pesti értéktőzsde mai forgalmának 
egész lefolyását A részvénypiac vala-
mennyi kategóriájában pénzajánlatok 
érkeztek, áru azonban csak az üzlet-
idő második felében jelentkezett, de a 
folytatólagos keresletet ki nem elégi'ő 
mennyiségben. A zárlati irányzat ba-
rátságos volt. Magyar Bank 95 Hi-
telbank 136.5, Nemzeti Bank 432.—, Ke-
reskedelmi Bank 2395, Pesti Hazai 
108.75, Magyar Kender 74.1, Szegedi 
kenderfonógyár 311.7. 

Zürichi devizazárlat. Páris 4.45, 
London 1730. Newvork 431 —, Briísz-
szel 6925. Madrid 39.75. Milánó'2267 
fél. Amszterdam 229,37 fél, Berlin 
172.55. Szófia 5 37.5. Bukarest 2.37.5. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatal"* 
valutaárfolyamai. Szlovák kor. 11.45— 
1175, lira ' 17 40-1790, svájci frank 
76.60—80.60, svéd kor. 71 70—82 70. 

Budapesti ierméiiyt«izedezárl»». A 
gabonatőzsdén a forgalom csenden 
volt. az árak nem változtak. 

Csikágói termény tör.sdezárlat. Buzn 
szilárd. Máj. 111 hétnyolcad, jul. 145, 
szept. 146.25 Tengeri tartott. Máj. 105, 
jul 105, szept. 101. Rozs szilárd. Máj. 
93 egynyolcad, jul. 95, szept 97 ötnyol-
cad. 


