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— Snási Lajos Kecskeméten, Antal 
István Szentesen beszél vasárnap. Bu-
dapestről jelentik: Szász Lajos közel-
látási miniszter szombaton délután 
képviselői kerületébe, Kecskemétre ér-
kezik. Vasárnap részt vesz a helyi 
MÉP szervezetek nagyválasztmányi 
illésén és beszámol az időszerű közel-
látási kérdésekről. Antal István nem-
zetvédelmi propaganda miniszter va-
sárnap Szentesen beszél a kormány-
párt nagyválasztmányi ülésé.-*, 

— A protestáns vallása leventék 
ünnepi istentisztelete. A protestáns 
vallású levente ifjúság ma vasárnap 
9 órakor a református templomban 
ünnepélyes istentiszteleten vesz részt. 
Ezt az istentiszteletet a harctéren 
küzdő honvédeinkért tartják. Az isten-
tisztelet után a leventediszszakasz a 
Hősök Kapuja elé vonul, ahol a Hősök 
emlékét megkoszorúzzák, majd a lc-
venteifjuság az emlékmű előtt diszrac-
nctben vonul el. Erre az ünnepi isten-
tiszteletre a gyülekezetek tagjait is 
szeretettel hivja és várja az egyház 
elnöksége. 

— Érettségi eredmény a leányit-
cwurab&n. Az Arpádházi Szent Erzsé-
bet-leányliceumban befejeződtek az 
érettségi vizsgálatok. A vizsgálatok 
eredményét' szombaton hirdették kl. 
Kitűnő eredménnyel érettségizett hat 
tanuló, a jelesrendüek száma ugyan-
csak hat, mig jólérett tizenkettő, érett 
pedig nyolc tanuló lett. Kitűnően éret-
tek: Balassa Judit, Kíkindai Elvira, 
Kolozs Marietta, Lantos Judit, Török 
Edit, Varga Veronika. Jelesen érettek: 
Blgár Erzsébet, Haller Katalin, Má-
rer Zsuzsónna, Müller Irén, Robicsek 
Edit, Vén Judit Jól érettek: Baranyl 
T-enke, Béládi Ilona, Voga Erzsébet. 
Csonka Veronika, Rack Éva, Szász 
Ágnes. Varnyu Erzsébet. Érettek: 
Deutscb Rozália, Ehling Matild, Gányt 
Ida, Karcsai Ilona, Nagysolvmossy 
Mária, Petrár Sarolta, Schwartz Ág-
nes és Strel Katalin. 

— Beiratkozások a reformálna Is-
kolába. A szegedi református népis-
kolában a jövő tanévi beiratkozások 
junins 10—11 és 12-én délelőtt 9—12 
és délután 3—5 óráig lesznek megtart-
va, a Fodor-utca 7. szám alatt 

— öngyilkosságot kísérelt meg egy 
etelédleány. Szombaton délelőtt fél 12 
óra tájban Bucsi Mária 19 éves ház-
tartási alkalmazott az Arany János-
utéa 30. számú házban, ahol alkalma-
zásban volt, világitógázzal öngyilkos-
ságot kisérelt meg Tettét idejében ész-
revették és a kihívott mentők a bel-
^yósvászati klinikára szállították. 

Tdmfirkény fsfvsn a rádióban 
T ö m ö r k é n y István ismét divat-

ba jött. A május 2ti-iki szegedi szo-
borleleplezés ráirányította az iroda-
lomkedvelök figyelmét a méltatlanul 
elhanyagolt szegedi iróra. 

A magyar rádió is megemlékezik 
most Tömörkény Istvánról. Hétfőn 
este 7 órai kezdettel >Gerendás szo-
bákból* cím alatt Tömörkény-estet 
közvetít a rádió. A nagy Íróra emlé-
kező est bevezető beszédjét dr. B a n-
n e r János szegedi egyetemi tanár 
tartja. Közreműködnek a Szegedről el-
származott kitűnő színművésznő: M é-
s z á r o s Agi, valamint B o d n á r Je-
nő. Az irodalmi jellegű est keretében 
a nagy szegedi iró egyik paraszt-
karcolatát adják elő. 

J é g szekrények 
elsőrendű kivitelben kaphatók 

Fekete Nándo rn á l 
Kossuth Laios-sugárut 18. szám 

Lovag ARMENTAKÓ vivótanSr ez 

évben is megrendezi a szokásos 

v i v ó a k a d é m i á i á t , 
ezidén az Ipartestület márványter-
mében rendezi junius 7-én, hélfőn este 
6 órakor. Belépődíj: ülőhely 2 pengő, 
diákjegy 50 fijlér. 190 

— Az olasz fcoltorintézet záróün-
nepélve. Az egyetem bölcsészeti karán 
tartotta meg az olasz kulturintézet 
éwégi záróünnepélyét. Az intézet 
igazgatója, Degregorio Ottone tanár 
(visszapillantást vetett az intézet évi 
működésére. Kiemelte a hangverse-
nyeket, filmbemutatót és kulturelőadá-
sokat, ezek között elsősorban Antos 
Kálmán orgonahangversenyét, melyet 
a közoktatásügyi miniszter is megtisz-
telt megjelenésével. Ezután megkö-
szönte Koltay-Kastner Jenőnek, a böl-
csészkar dékánjának mindenkor oda-
adó segítségét és a tagok munkáját-
Koltay-Kastner Jenő dékán megkö-
szönte az igazgató szavait és beszédé 
ben rámutatott az olasz kulturániak 
európai élharcos szerepére és meg-
emlékezett a bolsevizmus ellen vivott 
közős harcról. A tagok nevében Kő-
rösmezey Tamásné köszönte meg az 
igazgató munkásságát. Az évzáró a 
diplomák kiosztásával ért véget. 

Modell kalapuídonsátfok 
tökéletes szép nlakltások legjutAnyo-

aabban 

özv Iritz Dezsőné 
kalapüzlet. Oroszlán n. 3. 400 

_ A Katolikus Nővédő állatsors-
játékának nyertes számai. A Katoli-
kus Nővédő Egyesület által junius 
3-án rendezett állatsorsjáték nyere-
ményeit a következő számok nyerték: 
főnyereményt, egy tehenet a 3901 szám 
nyerte, egy borjú 3870, egy malac 
1010, egy malac 4691, egy malac 479. 
egy liba 5494, egy liba 916, egy pár 
kacsa 5044, egy pár kacsa 4298, egy 
pár csirke 718, egy pár csirke 4466, 
egy pár csirke 5582. egy tyúk 2799. 
egy tyúk 5622, egy nvul 5992. egv 
nvul 3201 egy nvul 322, egy pár ga 
lámb 852. egy pár galamb 5489. egy 
pár galamb 1574. A nyereményekéri 
a kihúzott számmal a húzástól számí-
tott hat héten belül jelentkezni lehet 
a Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület 
székházában, Korona-utca 18. sz. alatt 

Iparosok enyve és fodrászok 
szappana megérkezett. Utalványozás 
junius 8-tól (kedd) 15-ig az ipartestü-
letben. 

_ Betörő járt egy Mátyás-téri ház-
ban. Fapp János MÁV főmozdonyve 
zető feljelentést tett a rendőrségen is-
meretlen tettes ellen, mert a Mátyás-
tér 24 szám alatti lakásából ellopott 
1 arany karkötőt, 1 aranygyűrűt 3 ék 
kővel, 1 arany arauletlet és 1 arany 
karikagyűrűt 1000 pengő értékben. A 
rendőrség a feljelentés alapján megin-
dította a nyomozást. 

Höleuch és npralúh fiauelmébe! 
• ' Ujbó4 kaphatók a legújabb divata, különböző szicu strand táskák, kézi uta-

zók, feladó itikosarak és mindenenmü kosáráru nagy választékban. NAGY 

JÁNOS kosáráru üzlete. Mikszáth Kálmán utca 5 szám. 194 

— Honvédnap a Városi Színházban. 
Az önkéntes Női Honvédelmi Munka-
szervezet ma, vasárnap délelőtt 11 
órai kezdettel nagyszabású Honvéd-
napot rendez a Városi Színházban. Az 
ünnepség rendezésében valamennyi sze-
gedi társadalmi nőegyesület résztvesz. 
A honvédnap célja az, hogy hadbavo-
nult honvédeinket télire melegruhá-
val, téli fölszereléssel, különösképpen 
pedig speciális alföldi módszerrel ké-
szült tollmellényekkel lássa el. A Ma-
gyar Hiszekegyet az njszegedi kender-
fonógyár énekkara adja elő, utána 
Nagy Piroska főiskolai hallgatónö sza-
valata következik. Ezt követőleg Töl-
gvessyné Renyé Anna operaénekesnő 
adja elő a Pillangókisasszony nagy-
áriáját, majd pedig Respighi: A köd 
eimü szerzeményét. Ünnepi beszédet P 
Borsy Engelbcrt ferences atya mond, 
majd njra Tölgyessyné Renyé Anna 
énekszáma következik. Turry R. Rej 
telmek és Kondela: Magyar Miatyánk 
cimü szerzeményeivel. Befejezésül az 
njszegedi kendergyár vegyeskara ének-
li el a Szózatot. A szép ünnepség 
iránt városszerte nagv érdeklődés 
'nyilvánul meg. Jegyek elővételben a 
Nemzeti Sajtóvállalatnál kaphatók. 

— Mi újság a budapesti élelmiszer-
nagyvásártelepen? A Magyar.. Vidéki 
Sajtó jelentése szerint május 28-tól ju-
nius 2-ig az élő- és vágottbaromfipia-
con az árak nem változtak. A tojás-
piacon a legmagasabb hivatalos árak 
voltak érvényben. A zöldség- és főze-
lékfélék piacán az ujburgonya legma-
gasabb nagykereskedelmi hivatalos ára 
113 pengő q-kinf. A többi árucikk kö-
zül a spárga ára 50 fillérrel emelke-
dett, mig a fejessaláta 8, az apró he-
gyes zöldpaprika 10, a tölteni való 
zöldpaprika 30, az uborka 50, a főző-
tök 150, a vajbab és pardicsom 400 fil-
lérrel csökkent kilónkint. A gyümölcs-
piacon az egres 30 fillérrel emelkedett, 
viszont a cseresznye 100. a sárgadiny-
nye 200, a kerti nemesitett szamóca 
300 fillérrel csökkent kilónkiDt. 

Felhívás a Katolikus Nővédő 
tagjaihoz. A Szegedi Katolikus Nő-
védő Egyesület felkéri tagjait, hogy a 
Jézus Szent Szive körmeneten ma, 
vasárnap délután minél számosabban 
vegyenek részt. Találkozás 5 órakor 
a Szent Ignác-utcában a nő-egyesüle-
teknek kijelölt helyen. > 

_ Büféit árdrágítók. Babarczi Im-
re 32 éves és Szűcs József 66 éves öt-
tömösi gazdálkodók árdrágító vissza-
élés vétsége miatt kerültek szombaton | 
dr. Szarvas János törvényszéki ta-" 
n,ácselnök, egyesbiró elé. A két ötlö-
mösi gazdálkodó a múlt év szeptembe-
rében közösen levágott l hízott ser-
tést és miután kettévágva elosztották. 
Babarczi az ő részét kimérte. A fej-
lábpörköltnek való hust a maximális 1 
pengő 60 fillér helyett 2 pengő 60 fil-
lérért mérte szét. A hus többi részét 
pedig szintén drágábban mérte ki. Ez-
ért Babarczit dr. Szarvas Ján-s egyes-
biró 2 heti fogházra Ítélte, Szűcs Jó 
zsefet pedig, aki a sertést saját csa-
ládja körében fogyasztotta el, a vád 
és következményei alól jogerősen fel-
mentette. Szűcs Józsefet azonban még 
egyszer a vádlottak padjára ültették, 
mert az őttömősi tanítónak 50 kilós 
élő sertést 2 pengő 40 filléres maxi-
mális ár helyett 3 pengő 20 fillérért 
adta. Ezért dr. Szarvas János jogerő-
sen 200 pengő pénzbüntetésre Ítélte. 

— A Szegcdi Izraelita Nőegyesü-
let 1943 junius 6-án, vasárnap délután 
négy órakor a Szentegylet termében 
rendes és tisztikart választó közgyű-
lést tart, melyre a tago-k pontos meg-
jelenését kéri az elnökség Határozat-
képtelenség esetén a közgyűlést ju-
nius 13-án délután négy órakor tart-
ják, 315 

O B L M A G Y A H O R S Z Á G a 
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— ANYAKÖNYVI HIREK. Az el-
múlt héten született 25 iiu és 25 leány, 
liazassagot kötöttek: Fazekas Ferenc 
és Ackermann Erzsébet, Bitó János 
és Csehók Irén, Szabó András és Vin-
cze Éva, Oláh István és Fazeka* Ju-
lianna, Stefandel Ernő és Robicsek 
Anna, Kéri András és Filiáry Júlia, 
Róvó István és Nagy írén, Góböl Pál 
és Bálint Erzsébet, Szabó Illés és Kál-
mán Piroska, Szélpál Imre és Bbli Ju-
lianna, Csókási Illés és Pakai Mária, 
ördög Imre és Dobó Erzsébet, Egyeki 
Zsigmond és Hargitai Anna, Markos 
József és Kószó Ilona, dr. Nagy Sán-
dor és Hollós Magdolna, Mészáros Ist-
ván és Kulincsits Mária, Lengyel Pé-
ter és Horváti Katalin. Elhaltak; Sári 
Márton 96, Fodor János 65. özv Mika 
Gyuláné 70, Klein Dezső 45, ózv. Bö-
röcz Józsefné 81, Mészáros Ferenené 
37, Milos Péter 45, Mezei Gáspárné 59, 
özv. Sándor Józsefné 80, özv. Koh&ry 
ödönné 82. özv. Dobó Miklósné 75, 
Szilágyi Mihály 56. Bokor Mihály 67, 
Lincbaucr Ignác 90. Fischer Jenő 50, 
Reich Sándor 68, Major Cizelle 21, 
Gvuricza Imre 42. Nyitral Jánosné 22, 
Farkas József 41, Rózsa Mihály 61, 
Burghardt Tmréné 00. Arkossy Mik-
lósné 63. Varga Erzsébet 23, ózr Mu-
csi Sándorné 66, Hegedűs Imréné 41 
Kup Béláné 54. Terccskei János 13, 
Gaizer Mihálv 66. Szél János 53 Kie^ 
fer Pálné 59, Horváth Gáborné 90, 
Pálffy József 75 éves korában. 

— Négy fiatalkorút letartóztatlak 
lopásért. A rendőrség szauibaton el-
fogott 4 fiatalkorul. A fiatalkorúak 
13 15 évesek, kisnövésü külvárosi su-
hancok, feltörték a Tisza-pályaudvar 
fáskamráját, onnan fát, cipőt ruhane-
műt loptak, zsákmányukat a Mars-té-
ren értékesitették. Miután a pénz a zse-
bükben volt, tettenérte őket a szolgá-
latot teljesítő rendőr és bekísérte őket 
a kapitányságra. A kapitányságon » 
fiatalkorúak bevallották, hogy az al-
sóvárosi kulturházból kerékpárt is 
akartak lopni, a Harmath-utcai gyö-

mölcskereskedésböl pedijg több ki lő 

gyümölcsöt el is loptak. Kihallgatásuk 
során az egyik azzal védekezett, hogy 
a bűncselekmény elkövetésére az any-
ja ösztönözte. Á fiatalkorúakat átkí-
sérték az ügyészségre, ahol a fiatal-
korúak bírósága Ítélkezik fölöttük. 

_ A TISZA VÍZÁLLÁSA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
junius 5-cn reggel 7 órakor 447 cm, 
a levegő hőmérséklete 14 fok Cel-
sius volt. 

_ Beiratkozás az evangélikus is-
kolában junius 10-11 és 12 én délelőtt 
8-tól délután 5-ig. Első osztályba je-
lentkezőknél a születési lanusitvánv 
felmutatása szükséges. Férőhely ese-
tén másvallásuak is felvétetnek. 
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_ örizelbe vettek egy tolvaj esc-
lédleányt. Bartucz Eszter 22 éves sán-
doríalvi háztartási alkalmazott, mun-
kaadójától, Kolpaszk Bélától ellopott 
1 kabátot, több ruhaneműt május 
20-án. Bartucz Esztert a sáudorfalv! 
csendőrőrs az ügyészségre kisérte, 
ahol előzetes letartóztatásban van. 

— Beiratások. Az állami gyakorló 
polgári fiu- és leányiskolában a jövO 
tanévi beírások folyó hó 11-én (pén-
teken) és 12-én (szombaton) délelőtt 
8—12 óráig lesznek az igazgató irodá-
jában (Boldogasszonv-sugárut 8). 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Mindazon jóbarátaimnak és 

ismerőseimnek, kik boldogult 

férjem 

H i l o s P é t e r 
Végtisztességén megjelentek. k«v 
szoru- és virágadományokkal 
igyekeztek fájdalmamat enyhí-
teni, ezúton mondok hálás kö-
szönetet. 

özv. MILOS PÉTERNÉ 


