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A béke harcosai
Ha valaki nem hallana semmit a mai kavargó világ zűrzavaros életének kaotikus
lármájából, csak a világ urainak megnyilatkozásait, csak azokat a beszédeket, amelyekben államfők és kormányelnökök leszögezik
magukat és nemzeteiket a béke gondolata és
a béke kívánása mellé, azt kellene hinnie,
hogy az e g é s z v i l á g a b é k e h a r c o sa l e t t s n e m z e t k ö z i
bűnténnyé
nyilvánították a háborús
készülődéseket.
Akárhol, akármilyen alkalmakkor szólalnak
is meg a politika urai, vagy a világtörténelem
közlekedési rendőrei, mindig csak a béke
húrjain kisérik melodramatikus megnyilatkozásaikat, mintha egyetlen céljuk, egyetlen
törekvésük az lenne, hogy a világ népeit a
maguk békevágyának őszinteségéről és gyökerességéről akarnák meggyőzni.
S ebből a tényből egyetlen irányban leKet
Csak helyesen következtetni. A
nemzet e k v a l ó b a n b é k é t a k a r n a k s írtóznak minden igaztalan háborútól, akár tettesei, akár csak szemlélői lennének is annak.
Minden politikus ösztönszerűen azokkal vezetteti magát, akiknek vezetésére hivatott.
Ha a politikus ma a békevágyát bizonyítja,
akkor csak egy kétségtelen, hogy őszinte békevágy él abban a népben, amelyet a maga
békés szándékairól meg akar győzni. S addig még nem veszett el minden, amig a politika urai a béke sürgetésével és megőrzésének kötelessége elismerésével aratnak tapsot. A nemzeteket sokszor sikerült már háborús pártiakká tenni, sokszor sikerült már
érdekeik és kívánságaik ellenére a háború
megindításának követelői sorába
állítani.
Mintha csak azért volna újság, rádió, mega?
fon s a közvélemény irányitásának minden
más technikai fölszerelése, hogy a tömegléleknek ezt a nagy átállítását végre lehessen
hajtani. Amit a vezércikk, rádiószózat el tud
végezni ezen a téren, azt valóban a kisipar
körét meghaladó közvéleménygyártásnak lehet minősíteni. Nagy üzemekben, gyárakban,
motorositott szallagon készül a közvélemény
s amilyen lemezt játszanak le, olyan melódia
hangzik föl a tömegek torkán.
De ma még a béke himnuszát sóhajtják el
s ma még nincs senki, aki minden föltétel
nélkül a fegyveres leszámolást sürgetné. S
ezért kell abb^n bizni, hogy talán mégis sikerül elkerülni Európa népének azt a szörnyű
pusztulást, a fehér faj hegemóniájának, az
európai kultura uralmának azt a végzetes és
feltailózhatatlan összeomlását, amit egy kontinentális háború jelenthetne
S ma m i n d e n háború e z z e l a veszedelemmel fenyeget. Az érdekszálak sokkal bonyolultabbak
5 az egymásrautaltságok kényszere sokkal
parancsolóbb, semhogy bizni lehetne ennek
a szörnyű pusztulásnak a lokalizálásában.
Megszólal Hitler s a maga őszinte békevágyát manifesztálja, ami — amint mondja —
olyan őszinte és annyira igaz, hogy a legközelebbi pártnapot a béke tiszteletére fogják
megrendezni. Megszólal a francia miniszterelnök s kijelenti, hogy nincs számára nagyobb és sürgősebb feladat, mint a béke
fenntartása. Az angol miniszterelnök s u l y o s jelcntőségü beszédében kötelezi magát
és
nemzetét a béke fönntartására. S nagy barátunk, a Duce, hasonlóan a béke mégőrzése
mellett tesz hitet s békés eszközökkél akarja
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elérni nemzetének kétségtelen jogos kivánságait. Á m h a m i n d e n k i b é k é t a k a r ,
miért kell félni m é g i s a h á b o r ú t ó l ? Senki szavaiban, senki békevágyában
kételkedni nem iehet; miért hallunk mégis
földalatti dübörgéseket? Az emberek nem
akarnak háborút, a nemzetek erősek, elszántak cs fülfegyverzettek akarnak lenni, de
n e m a z é r t , h o g y t á m a d j a n a k , hanem azért, hogy t u d j a n a k v é d e k e z n i .
ITa a nemzetek nem akarnak háborút, akkor
a háborús feszültségek okát másban kell keresnünk. A tények, a helyzet, a gazdasági
viszonyok, egyik állam gazdagsága s a másik állam szegénysége, az elintézetlen politikai. gazdasági, termelési és elosztási problémák, legelik magukból a háborús fenyegetés
levegőjét. E z e k e t
kellene
megold a n i végre. Európa népe elhiszi, hogy mindenki békét akar, de nem tud belenyugodni
abba, hogy e mellett az általános békeakarat
mellett miért dúlja föl az életét mégis a háborús feszültség?

XV. évfolyam 77. szám
Egyszer már le kellene ülni a kerekasztal
mélié s meg kellene kísérelni Európa uj rendezését, nem a fegyverek erejével, hanem
az igazság, a törelem és a belátás követelményei szerint. A szociális igazság ereje nem
törik meg az országhatárokon. Ha egyszer
mindenütt ki akarják egyenlíteni azokat a
nagy különbségeket, amelyek emberi társadalmak között meredeznek, szüntessék meg
ezeket a különbségeket országhatárokra való
tekintet nélkül. A fegyverek ereje egymagában nem fogja megszerezni számunkra
a
békét, forduljunk az igazság eszméjéhez és
a szociális belátás gondolatához s egyszer
már. a győzők, a gazdagok, a hatalmasok
kezdjék el a kiegyenlítődésnek azt a nagy
munkáját, amelyik visszaadja azt, amit elvettek s felemeli azokat, akikre lesújtottak.
Béke csak akkor lesz, ha
országhatároktól
függetlenül is diadalmaskodni fog a gazdasági egyenlőség és szociális igazság s Istentől kapott életét élni tudja majd nemzet, társadalom és egyén.

Beck lencayel külügyminiszter
Londonban
Chamberlain uiabb beszédet mondott Anglia akciójáról
az alsóház külügyi vitájában
»Eijárásunk uj és korszakalkotó fordulatot jelent az angol külpolitika
lőrféneíébeir« - »Ha Lengyelországot fenyegetés érné, Franciaország
és Anglia haladéktalanul segítségére sietne, — a bekerítésről szóló
szóbeszéd a képzelet szü!eménye«
London, április 3. B e c k lengyel külügyminiszter a londoni lengyel nagykövet kíséretében középeurópai idő szerint 3 óra 33
perckor Londonba érkezett. Üdvözlésére
H a 1 i f a x külügyminiszter és a londoni lengyel nagykövetség tagjai jelentek meg a pályaudvaron.
A lengyel külügyminisztert teljes ünnepélyes-

séggel fogadták Londonban. Lord Halifax
állomásról lakására kisérte, később több látó.
gatást tett. .4 döntő fontosságú
megbeszélésekr
kedden délelőtt kezdődnek.
Politikai körökl
szerint a tárgyalások eredménye döntő kiha-)
fással lehet a nemzetközi események
irányáraA lengyel külügyminiszter három napig maradi
Londonban.

Chamberlain beszéde Anglia akciójáról
London, április 3. Nagy érdeklődés előzte
meg az alsóház hétfői külügyi vitáját. Az interpellációk során B u t l e r külügyi államtitkár M a n d e r kérdésére kijelentette, hogy
Danzig problémája szóba fog kerülni
a Londonba érkezett Beck külügyminiszterrel folytatott megbeszélések során.
Price kérdésére kijelentette B u t l e r , hogy
az angol kormány bármikor jóindulatu megfontolás tárgyává tenné annak lehetőségét,
hogy fedezze a román kormány felszerelési
szükségleteit a tengeren és az egyéb haderők tekintetében.
G r e e n w o o d a külügyi vitát bevezetve
kijelentette, hogy a békités cimü fejezet lezárult, megnyílt a kölcsönös segély fejezete.
A háromhatalmi egyezmény legyen tágabbkörü megegyezés magva.
Chamberlain
miniszterelnök kijelentette, hogy
pénteki
nyilatkozatában ő maga hangsúlyozta a nyilatkozat ideiglenes jellegét.

— A minden kockázatra kiterjedő életbiz-'
tosjtási kötvény természete uj és korszakal-4
kotó fordulatot jelent az angol külpolitika íör^
ténetében, — mondotta. Hogy ebben a tekin^
tetben milyen gyökeresen eltértem a hagyoJ
mányos esetektől, az olyan döntő fontossá-^
gu, hogy valószínűleg egymagában ki fos*
tölteni egy fejezetet, amidőn megírják a tör-*
ténelem könyvét. A nyilatkozat oly határo*
zott és világos, hogy alig lehet félreérteni-.
Természetesen
az ilyen fontos nyilatkozat nem v »
natkozhat jelentéktelen határincidqnsekre, hanem csak nagy dolgok,
ra, amelyek esetleg még határincidens mögött is rejlenek.
— Ha a lengyel állam függetlenségét fe-<
nyegetés érné — a lengyel nép bizonyárai
kétségkívül ellenállna az ilyen kísérletnek —•y
ekkor nyilatkozatom értelmében Franciam*
szág és Anglia haladéktalanul segítségére!
sietne (éljenzés).
Chamberlain ezután hivatkozott , régebbi]
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kijelentésére, amely szerint Anglia csak életbevágó fontosságú elv kockáztatása esetén
vállalhat olyan kötelezettséget, amely háborúhoz vezethet. Hivatkozott a sajátmaga és
Roosevelt nyilatkozataira, amelyek szerint
bérmely nemzet világuralmi törekvései általános ellenállást hívnak ki. Akkor még arra lehetett hivatkozni — folytatta —, hogy a német kormány politikája korlátozott és hogy
nem kiván más fajok felett uralkodni, csak
a Németországgal szomszédos területen levő
németeket akarja beolvasztani.
— Ezek a biztosítékok most megsemmisültek' — folytatta. Ez az uj tényező megölte a
bizalmat és az általam pénteken beterjesztett
nagy és fontos újításra kényszeritette az angol kormányt. Lehet ugyan arra hivatkozni,
hogy vannak más okok is, mint történelmi
közösség, a támadásoktól való félelem, stb.
Ezek jó indokok lehetnek, d e nem állnak
összhangban a korábbi indokokkal és azt az
'érzést kelthetik, hogy később újból indokokat fogunk hallani, további terjeszkedések
igazolására. A legutóbbi események hatása a
közvetlenül érintett országok határán mész*
sze túlmenő félelem.

„ M
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Magyarország és Románia
London, április 3. Sir John Ilaslan az alsóházban megkérdezte a miniszterelnököt, félajánlja-e tárgyaló kiküldését Magyarország és
Románia között a köztük fennálló
ellentétek
békés és kielégítő elintézése céljából.
Butler külügyi államtitkár igy válaszolt:
— A kezdeményezés ilyen ügyben mindig
az egyik, vagy mindkét kormány dolga. Közülük még egyik sem fordult az afígol hormámjlioz.

Románia elfogadia
az angol garanciát
London, április 3. A Daily TelegrapK azt
az értesülését közli, hogy Károly király elhatározta, elfogadja az angol garanciát és csatlakozik a védelmi paktumhoz. Lengyelor4

,
j
*

— A legutóbbi események Németország
minden szomszédjába súlyos aggodalmakat'
és bizonytalanságokat keltettek Németország
jövendő szomszédai tekintetében. Ha ez félreértés eredménye volna és a német kormánynak nincsenek ilyen szándékai, akkor
az illető országok függetlensége érdekében
létesült egyezmények végrehajtására nem
lesz szükség, Európa fokozatosan lehűlhet és
lecsendesedhet és az egyezmények feledésbe merülhetnek. Hangsúlyoznom kell, hogy
bármi legyen is az angol kormány és más
l-ormányok között most folyó megbeszélések
eredménye, azok nem tartalmaznak semmiféle fenyegetést Németország ellen, amig
Németország jó szomszéd marad. A bekerítésről szóló szóbeszéd a képzelet szüleménye. Politikánk az önvédelem politikája.
— Szovjetoroszország tekintetében
nem
állítom, hogy nincsenek világnézeti ellenté- .
tek, azonban az ilyen kérdésekben világné" '
zeti ellentétek nem számítanak.
Most függetlenségünk fenntartásáról
van szó
fi ez alatt nemcsak Anglia függetlenségét láüom, hanem mindazokét az országokét, amelyeket támadás veszélye fenyeget, örömmel
üdvözlöm bármely ország együttműködését
— nem a támadás, hanem a támadás elhárítása körül, bármilyen legyen is azoknak az
országoknak belső kormányzati rendszere."
— Nemzetünk és az egész birodalom most
egységes szivvel-lélekkel nemcsak* helyesli
ezt, amit . elmondottam, hanem a kijelentéfcrn mögött rejlő célt és szándékot. Az angol
birodalom tengerentúli tagjai a siker hő reményében figyelték békebiztositó erőfeszítéseinket, jól tudva, hogy
/
tfegt?l7á*t>ó!
olcsón e ' a d * 4 n ó r brilildns függő, 4 drb. brlllláns gvllrU.

Arany női és (érti érák, karérák. Arany ametiszt
köves gytlrO. Alpakka evőszer. Ezílsl kanalak,
yillák. halas késziel
T ó / 6 órásnál.

divat!

választékban
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Nemzeti Takarékosság eladási1 helye

nem élhetnek állandóan a meglepetések és aggodalmak ama légkörében, amely miatt Európa az utóbbi
hónapokban szenvedett.
— A rendes üzleti élet nem folyhatik' ebben a bizonytalanságban. Minden lehetőt elkövettünk a bizalom helyreállítására. Remélem, hogy eljárásunk, amely csak most kezdődik, olyan fordulópont lesz, amely nem a
háborúhoz, hanem egészségesebb időszakhoz vezet.
Az alsóház lelkes
eljenzéssel fogadta
Chamberlain szavait.

Nem túlzás az az állítás, hogy az
egész világ közvéleménye mélységesen megrendült és megdöbbent.
— Angliát egyetlen szilárd egységgé . kovácsolta az a meggyőződés, hogy most félreismerhetetlen világossággal kell álláspontunkat kijelentenünk, bármi legyen is annak
következménye."
— Nálam jobban senki sem sajnálhatja,
hogy most így kell beszélnem. Ma sem vagyok inkább a háború embere, mint szeptemberben voltam. Nem kivánok a nagy német népnek más elbánást, mint aminőt saját
népünknek kivánok.
Most határozott kötelezettséget vállalunk, amelv bizonyos eshetőségekre vonatkozik, tudniillik, a világ feletti
uralom
megszervezésének
fegyveres kísérletére.

ARDRSZÍG

szághoz hasonló mintára fogják megteremteni a román garanciát. A lap szerint az angol kormány felszólítja Romániát, hajlandó-e
Lengyelországgal közös és kölcsönös védelmi kapcsolatba lépni, vagyis támogatni Lengyelországot támadás esetén.
Az angol kormány tárgyalásokat kezdett
arra vonatkozólag, hogy a nyugati hatalmak
hadihajóinak a Dardanellákon való áthaladására adjon engedélyt Törökország. Abban az
esetben, ha erre Törökország hajlandó lenne, ugy a Fekete-tengeren át is lehetne segítséget nyújtani Lengyelországnak és Romániának.

Románia nem kap
biztosítékot!
London, április 3. A Stefani jelenti: A Ro^
mániát illető brit politika dolgában az Evenlng
Standard azt irja, hogy igen
valószínűtlen4
hogy Nagybritannia Romániának hasonló biztosítékokat tudna adni, mint amilyeneket Lengyelországnak adott.

A lengyel kereskedelmi
miniszter Rómában
Róma, április 3. R o m á n lengyel kereskedelemügyi miniszter, Beck lengyel külügyminiszter személyes barátja, vasárnap Rómába érkezett. Diplomáciai körökben ugy tudjak, hogy Román miniszter politikai megbeszéléseket folytat.
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Kedden aláírják
a maduar szlovák hafármegállapitásokat
Budapest, április 3. A magyarszlovák ha-'
tármegállapitó bizottság legutolsó ülésén —•
mint ismeretes —, körvonalazta, hogy a magyar ajánlat folytán milyen községek visszacsatolását fogadták el. Hétfőn délben a szlovák-magyar bizottság ismét összeült a külügyminisztériumban, hogy a részletes határmegállapitás ügyében tanácskozzanak. A helyi adottságokat figyelembe véve állapítják
most meg az uj határt.
A tárgyalás után a következő közlést adták ki:

Teleki miniszterelnök
köszönőlevele
Tukais Sándor dr.
főispánhoz
(A Délmagyarország munkatársától.) Annakidején megirta a Délmagyarország, hogy
vitéz I m e c s György dr. főispán a miniszterelnök hivalalbalépcse alkalmából üdvözlő táviralot intézett T e l e k i Pál gróf miniszterelnökhöz. A miniszterelnök hétfőn délelőtt köszönőlevelet intézet Tukats Sándor dr. főispánhoz és hivatali elődje táviratát meleg szavakkal viszonozta. A levelet alább szószerint
közöljük:
„Méltóságos Főispán Ur?
Méltóságod hivatali elődje Szeged sz.
kir. város közönségének nevében miniszterelnökké történt kinevezésem alkalmából jóleső üdvözlő táviratot intézett hozzám.
_ „ Szeged közönségéhez és városához ne-

1

— A magyar—szlovák határmegállapitó bi-j
zottság délben 12 órakor ülést tartott A mai
ülésen részleteiben is megállapították
a kár-i
pataijai magyar—szlovák
határt. A határmeg-i
állapításról jegyzökönyvet vettek fel, amelyet
4-én délben fognak mindkét részről
aláírni]
Az uj határvonal megszállása még a húsvéti,
ünnepek előtt meg fog történni.
A Budapesti Értesítő jelenti: A' magyar—3
szlovák határmegállapitó bizottság mai üléséni
jegyzőkönyvbe vett határvonal csaknem teljed
sen azonos a tegnap közölt vonallal. \

héz idők sok szép emléke ?s köteléke füz,
amiért különösen jól esik nekem a kedves
megemlékezés. Kérem Méltóságodat, hogy]
az üdvözletért a város közönségének őszinte köszönetemet tolmácsolni szíveskedjék.
Hazafias üdvözlettel: Teleki Pál sk.'4

Az i d ő

A Meteorológiai Intézet jelenti este tó
órakor. I d ő j ó s l a t : Mérsékelt déli,
délnyugati, majd átmenetileg
nyugati
szél. Helyenként, főleg Dunántúl és a)
Felvidéken eső, vagy zivatar. A hőmérséklet keleten alig változik, nyugaton
kissé csökken.

Perzsaszőnyeget*
valamint
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Torontáliszőnyeget

jutányos . árak mel'ett vásárolhat. Szőnyegjavilés,
nyírás, rojlozás, lisiiil&s szakszerű vezetés mellett

G á b o r

szőnyegszövő

"Szosed, Nemestakács-ulca 30. szám. Telefon : 29-36-]

Kedd, 1 9 3 9 . április 4.

A szegcdi Katolikus Kör is fOlháborodássol
otüsllfa vissza a maguar püspöki kart ért
külföldi saftótámadást
Tóth Imre dr-l választottók meg elnökké a vasárnap megtartott közgyűlésen
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi Katolikus Kör vasárnap délután 5 órai
kezdettel tartotta közgyűlését. A közgyűlésen
Vinkler Elemér dr. kormányfőtanácsos elnökölt,
aki gondolatokban gazdag megnyitóbeszédet
mondott. Utalt arra, hogy a Katolikus Kör
közgyűlése ezúttal
virágvasárnapra esett, a
Megváltó diadalmas bevonulásának napjára.
Hangsúlyozta ezután, hogy a katolikus társadalmi alakulatok célja csak egy lehet: a társadalmi erőknek a katolikum szellemében való
összefogása azzal a céllal, hogy az ország jól
fölfogott érdekében, hazánkban minden vonalon a keresztény, a katolikus életfelfogás érvényesüljön. Ezután ismertette a magyarországi katolikus körök rövid történetét és kidomborította, hogy a nemzeti megújhodás előkészítésében és megvalósításában a szegedi Katolikus Körnek is része volt.
A beszéd legkimagaslóbb része volt, amikor
« társas együttlét előfeltételéhez
szükséges
lelki cfiszpozició elhalványulásáról beszélt.
— Napjainkban bizonyos lelki félszegség és
hasadtság mutatkozik — mondotta. Nem is
olyan régen a mi akciónk, a Katolikus Akció is,
úgyszólván az egyedüli ellenség, a rnetarializmus hatásainak leküzdésére, vagy ellensúlyozására irányult. Ma uj ellenséggel kerültünk
szembe, a materializmus és a spirituálizmus
csodálatos keverékével, amely egyszerűbb lelkekben könnyen gyökeret verve zavart idéz
elő, de magasabbrendü intelligenciákban is hol
türelmetlen kritikai szellemben, hol közömbösségben és nem egyszer ellenséges érzületben
nyilatkozik meg annak az irott és nemirott
kódexnek szellemével szemben, amelyet a mi
meg nem alkuvó egyházunk reprezentál.
Vinkler Elemér dr. igy fejezte be nagyhatású
beszédét:
— És ha valaki azt mondja: íme, éppen
ezért van szükség intenzív, katolikus társaséletre, hogy a lelkekben ezt a félszegséget,
zavartságot, hasadást megszüntessük, hogy
megértsük és megértessük, hogy a szociális
igazságkeresők számára az evangéliumnál nincs
klasszikusabb jogforrás, hogy egyház és állam; az egyház hü papjai és az állam hü polgárai között itt, a szentistváni Magyarországban nem lehet ellentét, ha valaki ezt mondaná,
annak én azt válaszolnám egyszerűen és meggyőződéssel: igaza van!
— Próbáljuk hát naggyá tenni ezt a kört,
keressük meg ehhez a megfelelő eszközöket,
hogy e falak között és e falak közül az egész
városra a Zichy Nándorok, Prohászka Ottokárok és Glattfelder Gyulák szelleme áraszthassa
Világító, melegítő, termékenyítő napsugarát.
Az elnöki megnyitó után a közgyűlés mély
tisztelettel adott kifejezést a Katolikus Kör
fővédnöke iránti ragaszkodó szeretetének azzal, hogy
mélységes fölháborodását
hangsúlyozta a magyar püspöki kart és különöBe.városi Mezi
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Glattfelder
Gyula dr. csanádi
püspököt ért támadás fölött,

amelyet az egyik külföldi sajtótermék a közelmúltban követett el. A közgyűlés egyhangúlag, nagy lelkesedéssel ünnepelte a megyésföpásztort.
Ezután a főtitkári jelentés következett. Kövessy Jenő dr. nagyszerűen kidolgozott, részletekre kiterjedő titkári jelentésében áttekintést
nyújtott a politikai és társadalmi helyzet katolikus vonatkozásairól és körvonalazta az egyház jogos igényeit szociális és egyéb viszonylatban. A főtitkár beszámolója során vázolta a
Katolikus Kör multévi működését, majd Dékány Sándor pénztárnok mutatta be a multévi
zárszámadást, vitéz Csetneky Árpád, a számvizsgáló-bizottság elnöke a számvizsgáló-bizottság jelentését olvasta föl.
A közgyűlés végül megejtette az uj választást. Ennek értelmében a Katolikus Kör uj
vezetősége a következőképpen alakult meg;
világi elnök: Tóth Imre dr. kormányfőtanácsos,
egyházi elnök: Raskó Sándor dr. prelátus, világi alelnök: Bakonyi Imre dr., egyházi alelnök: Becker Vendel főigazgató, főtitkár: Kövessy Jenő. Tiszteletbeli tag lett Vinkler Elemér dr., akinek érdemeit meleg szavakkal méltatták. Ezenkívül megválasztották "a tisztikar
többi tagjait és a hatvantagu választmányt
Örökös választmányi tagokká választották Fekete Ipoly piarista atyát és Somogyi István kereskedelmi iskolai igazgatót

MA

kezdődik az oszláIysors|áiék
I. h a z ó s a.

Ne feledkezzék
meg
ha van

SOJSjegye,

azt

megújítani,
ha nincs, ugy megvenni

Pető Ernő
főárusilónál,

Szeged, Széchenyi-tér 2a. sz.
A közgyűlési terembe küldöttség hivta be az
újonnan megválasztott világi elnököt:
Tóth
Imre dr.-t, aki elmondotta székfoglaló beszédét. Köszönetet mondott a személye iránt megnyilatkozott általános bizalomért, majd viszszapillantást vetett az előző elnökök munkásságára és vázolta azokat a terveket és törekvéseket, amelyeket a jövőben, mint elnök meg akar
valósítani Végül meleg szavakkal emlékezett
meg Vinkler Elemér dr. érdemeiről, amelyeket indítványára a közgyűlés
jegyzököryvben örökített meg.
A közgyűlés az uj elnök lelkes éltetésével
és Bakonyi Imre alelnök buzdító szavaival véget ért.

\ Szcöcdi Gondolat emlékművének
fölállítását tervezi a város
r

Érdekes tervek a hétfői értekezleten - Horthy-íovasszobrot, vagy
Horliiy-emlékmüvet készítsenek a nemzeti hadsereg megteremtésének huszadik évfordulójára?
(A Délmagyarország munkatársától.)
Ismeretes a Délmagyarország
olvasói előtt, hogy
a Szent István-év alkalmából a kultuszminisztérium nagyon értékes magyaros gobelint adományoz Szeged városának. A gobelint a newyorki világkiállításon a magyar pavillonban teszik közszemlére s a világkiállítás végeztével
hazahozzák Szegedre. Ezzel kapcsolatosan Hómon Bálint kultuszminiszter azt kívánja, hogy
a város a nemzeti hadsereg szegedi, huszévelötti elindulása és a Felvidék visszatérésének
megörökitésére művészi alkotást készítsen. A
kultuszminiszter kívánsága nem érte váratlanul a várost, hiszen ^ legutóbbi közgyűlésen
,

vitéz lm ccs György dr. akkori föispán már fölvetette az eszmét a Szegedi Gondolat
megörökitésére.

Ennek megvitatására hétfőn délelőtt értekezlet volt a városházán Pálfg József dr. elnökletével. Miután az elvben az értekezlet tagjai megegyeztek, a távol lévő Tukats Sándor
dr. főispán elgondolását tárgyalták, hogy
. Szegeden Horthy Miklós bronzlovasszobrát állítsák föl a nemzeti hadsereg megszületésének
húszéves
évfordulójára.
A szobor talapzataként használják föl azt a
márványt, amelyet Mussolini olasz miniszterelnök küldött Szegedre s a szobor két oldalán egy-egy relif a nemzeti megújhodás elindulását és a Felvidék visszatérését ábrázolja.

A Horthy-szobrot egyébként a Gizella-téren állítanák föl a főispán elgondolása szerint a Turul emlékmű helyén.
Az értekezlet egyhangúlag helyesléssel fogadta Tukats Sándor dr. főispán elgondolását,
csupán a Gizella-téren való elhelyezést
nem
találta célravezetőnek. Ez a tér kicsi és zsúfolt.
A Dugonics-tér alkalmasabb volna olyan átalakítással, hogy a Dugonics-szobor visszakerülne eredeti helyére az egyetem elé s a
Horthy-szobor a tér központjába esne.
Az értekezleten érdekes tervek merültek föl,
hogy Horthy Miklós-lovasszobrot, vagy Ilorthyemlékmüvet készítsen a város, mintegy megörökítését a manapság sürün emlegetett Szegedi Gondolatnak. Egyes bizottsági tagok monumentális emlékműre gondolnak azon a pontján a városnak, ahol a gondolat nagyszerűségét legjobban ki lehet hangsúlyozni.
Az kétségtelen, hogy Szeged városának köte-

SZÉCHÉNYI MOZI

Premier! Keddtől kezdve
5, 7, 9
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Női kalapot márkás férfi' kalapujdonságokat
férfi ingót, nyakkendőt, pizsamát, é s minden Ifnjff nlnál
Kárász u. 5. Nemzeti
egyébb uri divatárut l e g o l c s ó b b a n
I L I I I l H í l l l u l Takarékosság é s U n i ó tag.
lessége a nemzeti megújhodást s a nemzeti
hadsereg megszületését és elindulását olyan
műemlékben megörökíteni, hogy a késő utókor
áhítattal és csodálattal tekintsen vissza nemzeti történelmünk hősi küzdelmeire s vezető
férfiaira. Ez a város már eddig is számtalan
tanújelét szolgáltatta a nagy idők és nagy emberek iránti hódolatának s bizonyára ezúttal is
meg fogja találni a legméltóbb megoldást a
Szegedi Gondolat ércbe-köbeöntésére. Akár a
Horthy Miklós-lovasszobrot állítják föl, akár
a Horthy-emlékmüvet, a legelső szempont a
grandiózitás mellett a művészi kivitel kell legyen. Sok szobor van Szegeden, de művészi
szempontból nem mindegyik méltó ahhoz, akit,
vagy amit ábrázol. A nemzeti hadsereg újjászületésének és a Szegedi Gondolat elindulásának

húszéves évfordulójára
mindenképpen méltó
műemléket kell állítani.
A város a hétfői értekezletet mielőbb ki fogja szélesíteni, hogy a Szegedi Gondolat emlékmüvének megalkotásával kapcsolatban minden
tervet meghallgassanak. Yégső fokon a város
kikéri az Országos Irodalmi é s Művészeti Tanács véleményét is.
Az értekezleten Sopsich János prépost, püspöki irodaigazgató indítványozta, hogy a Szent
István-év emlékére a város
festessen m e g
legalább egy freskót a fogadalmi templomban.
Cs. Sebestyén Károly javasolta, hogy a v á r
kapujánál, ahol Szeged legrégibb katolikus temploma épült Szent István korában, emléktáblát
helyezzenek el. A bizottság a javaslatot elfogadta és ezzel az értekezlet véget ért.

Megkezdődlek a szerb-horvát megbeszélések
Belgrád, április 3. Cvetkovics jugoszláv miniszterelnök hétfőn délelőtt hosszabb megbeszélést folytatott Mgcsekkel, a horvát parasztpárt elnökével. A megbeszélés 9 órától fél 12-ig
tartott. Utána Cvetkovics miniszterelnök Macsek
jelenlétében fogadta az újságírókat és kijelentette, hogy a tárgyalás igen szívélyes
légkörben folyt le. A további megbeszélésekre előre-

láthatóan a jövő kedden kerül sor,
A miniszterelnök és Macsek találkozása jugoszláv körökben igen nagy érdeklődést
keltett.
Most már nyilvánvalónak látszik, hogy a jugoszláv kormánynak elhatározott szándéka, hogy
végleges megegyezést
hozzon létre a szerbek
és a horvátok
között.

Széleskörű kulturprogramot kiván
megvalósítani
a DMKE-Kulturközpont
(A I)é|inagyar»rszág munkatársától.)
Vasárnap tartotta a Dclmagyarországi Magyrr Közművelődési Egyesületnej ősszel alakult „Kulturközponf'-alosztálya Széchenyi István dr. kir. közjegyző elnöklete alatt első közgyűlését, amelyen
Dakó Gábor dr. államvasuti fogalmazó, alosztályi
titkár számolt be arról az igen dicséretes é s figyelemreméltó munkáról, amelyet az alosztály a
tiszlvisclőtársadalom, de más kisebb javadalmazásu egyének kullurigénycinek kielégítése tekintetében is. ilyen rövid idő alatt kifejlett.
A következőkben S z é c h e n y i István dr. Alosztályi elnök vázolta a ..Kulturközpont" megalakításának történetét és ecsetelte további célkitűzéseit is.
— Az alosztály megalakítását — mondotta —
fiz tette szükségessé, hogy azok, akik anyagiak
hiánya miatt a kulturjavakból eddig szinte ki
loltak zárva, ebbeli igényeiket olcsó pénzen kielégíthessék. Ebből a célból adta ki a már városszerte jólismert és közkedveltségnek
örvendő
DMJíE-kulturpengflt, amelyek igénybevételével az
alosztály tagjai 50 százalékos kedvezménnyel látogathatták a színházi előadásokat és a hangversenyeket. Ennél azonban többet is óhajtott a
„Kulturközpont" megvalósítani, de az a szándéka
raila kívülálló okokból, főként a feszült európai
helvzelokozln általános izgalom miatt eddig nem
volt megvalósítható. A Kulturközpont vezetői
nzonban időt és fáradságot nem kiinélvc, mindent
elkövetnek, hogy a további célok is remélhetőleg
nyugodtabb légkörben mielőbb megvalósuljanak.
Minden remény megvan -arra. hogv az ősztől kezdve a kullurpergök a mozielöadásokra is érvényesrk legyenek. 'A tavasz és nyár folvamán egyelőre Szeged környékére és a közelebbi vidékekre
vasulon, gőzhajón, vagy autóbuszon egésznapös
társcskirándulások rendezésével kíván a napi
munkában és az élet gondjaiban elfárgdl egyéneknek csekély anyagi áldozat árán fölfrissülést sze-

rezni. Tervbevette azonkívül a ..Kulturközpont'' a
város nevezetességeinek szakavatott művészet- és
irodalomtörténészek által a helyszinen, az élőszó
varázsával való megismertelését é s a város Európaszerte nevezetes gyárainak, nagyüzemeinek'
és más gazdasági és technikai javainak csoportonként a helyszinen való megismertetését is. Az
őszi és téli hónapokra ezenkívül magasszinvonalu
kullurdélutánok rendezését készíti máris elő.
Azonkívül az eddig is igen jól sikerült esti társasösszejövetelek tartásával továbbra is szórakozást kivan nyújtani tagjainak.
Ezután mint a távolabbi jövő célkitűzését megemlítette az is, hogy föltett szándéka a „Kulturközpont'' vezetőségének, hogy „Ismerd meg hazádat'* jelige alatt miejőbb az egyesület tulajdonát képező autóbuszon az alosztály tagjai 40—50-es
csoportokban 8—10 napos kirándulások keretében
szinte az üzenú költség fejében fölkereshessék a
gyönyörű magyar tengert, a Felvidék bérceit, a
Hortobágy végtelen rónáját és hazánk egyéb szépségeit és ezáltal is a fárasztó munka után valóban felüdülést nyerjenek.
Mindezeknek a céloknak eléréséhez bem elegendő a vezetőség jóakarata és fáradságot nem
kímélő nagy munkája. Ehhez az is szükséges, hogy
minél többen valóban értékeljék és fölismerjék a
DMKE-Kulturközpont nagy horderejű vállalkozását és azt a saját érdekükben és sokszoros ellenérték fejében évi csekély 1 pengő tagdíjfizetési
kötelezettséggel a tagok sorába való belépéssel
támogassák. K tekintetben G y a r m a t i Mihály
pénztáros, a Magyar-Oiasz Bank fisztviselöje minden érdeklődőnek szives készséggel szolgál fölvilágositással.
A hatalmas tetszés! ?s elismerés! kiváltót! Ismertetés után a tisztikar megválasztása következelt, amelynek során alelnökké G á b o r Lajos
R.yógypedagógiai igazgatót, titkárrá K o v ' á t s János telekkönyv-vezetőt, pénztárossá G y a r fn a t i

Kedd, 1 9 3 9 . április 4.
Mihály banktisztviselőt é s ellenőrré B o h d a <
n e c z k y Imre dr. felsőkereskedelmi iskolai tanárt választotta meg a közgyűlés. A társadalom
minden rétegéből 20 tagu választmányt is választolt a közgyűlés, majd meieg elismerését fejezte
ki a Szegedről elköltöző Dakó Gábor dr. eddigi
titkárnak, aki munkájával maradandó érdemeket
szerzett.
— Ideges embereknél és lelkibetegeknél az
igen enyhe hatású, mindig megbízható természetes, jFerenc József*' keserűvíz — reggel éhgyomorra egy pohárral bevéve — kiadós bélürülést, jó
gyomoremésztést és elegendő étvágyérzclet hoz
létre. Kérdezze meg orvosát.

Elítélték a soproni
magyarellenes röpcétEuiák
terjesztőit
Győr, április 3. F e b r u á r b a n példátlan h a n g ú
magyarellenes röpcédulákat osztogattak Sopron utcáin. A terjesztőket a rendőrség e l f o g t a
a nyolc vádlott ügyében hétfőn hozott ítéletet
a győri törvényszék. A vádirat szerint a vádlottak Sopron utcáin és Kismartonban litográfiái
uton készült, a m a g y a r állam megbecsülését
sértő és hitelét sértő tartalmú röpiratokat szór-<
tak szét. Volt olyan röpcédula is, amely hamis
térképpel,
Sopront és vidékét
tendenciózusan*
mint idegen államhoz
tartozó várost,
illetve
országrészt
tüntette
fel. A vádlottak között
szerepelt Nikó József külföldi állampolgárságú
detektív, aki Hauer N á n d o r n é vádlott szerint
a röpcédulákat tartalmazó csomagot átadta.
N i k ó német nyelven, tolmács segítségével
tette
meg a vallomását. Azzal védekezett, hogy Kismartonból gyakran küldtek vele csomagokat
Sopronba Haueréknak; ő soha sem kérdezte
meg, hogy mi van ezekben.
Kárpátiig ügyész a vádlottak súlyos megbüntetését kérte. Mattgasovszky
István védő hangoztatta, mint magyar ember, nem a k a r j a menteni, illetve védeni a röpcédulaosztogatókatj
de meg kell állapítania, ebben az ügyben
nem ezek a vádlottak a bűnözök, hanem Nikó
József detektív és a Kismartonban lakó Gottschling Lajos. Horváth L á s z l ó dr., N i k ó v é dője, akit az egyik állam követsége küldött ki,
kijelentette, a detektív a szomszédos
államI
tudta és beleegyezése
nélkiil folytatta
milkö-{
dését.
A biróság a vádlottak közül Preisninger Sa"
mut 5, Fleck Károlyt 6, Wolfbeiss
Mihályt 3,
Hammerl Nándort, May Ferencet,
Gotfschling
Mihályt és Dresser Lajost 2—2 hónapi fogházra
itélte, Nikó Józsefet és Hauer N á n d o r n é t bizonyítékok hiányában felmentette
a törvényy
szék.
Az ügyész súlyosbításért, a vádlottak felmentésükért fellebbeztek. A biróság ugy h a t á rozott, hogy N i k ó Józsefet és a többi vádlottat
szabadlábra
——————mmmmmm
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Ggyonlőtte magát Slavek
volt lengyei miniszterelnök
Varsó, április 3. Vasárnap Lengyelország
egyik legismertebb politikusa, Valerjan Slavek
ezredes öngyilkos lett és meghalt. Slavek ezredes háromizben miniszterelnöke volt Lengyelországnak. Pilsudszki
tábornagy
legbizalmasabb
munkatársai
közé tartozott. Slavek az utóbbi
években a politikai élettől visszavonultan, birtokán élt- Öngyilkosságának inditó okait homály
fedi. Az öngyilkosság Slavek varsói lakásán
történt, revolverrel.

Egyetlen autótulajdonos sem nélkülözheti
autóiéra vonatkozóan a szavatossági

biztosítást I

Kedd, 1939. április 4.
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P. Merényi Vince előadása
a lélekkulluráról
(A Délmagyárország munkatársától.) Magasszínvonalú, értékes előadás hangzott el vasárnap a felsővárosi kultúrházban. A Felsővárosi Katolikus Népkör nagyböjti kulturdélutánjáinak záróelőadását P. M e r é n y i
Vince
minorita házfőnök tartotta meg. Előadásának
tárgya a lélekkultura fejlesztése volt. Mindenekelőtt foglalkozott a modern lélektannal
kapcsolatos kutatáskról, az ébertudat és a tudatalatti világ szerepéről és kifejtette, hogy
ezeknek a modern kutatásoknak eredményét ismerni kell, ha sikerrel akar valaki lélekgyógvilást végezni.
— Ismernünk kell bizonyos módszereket —
mondotta az előadó —, amelyek szerint az előállolt lelki defektusokat eltávolíthatjuk.
Utalt a továbbiakban az orvosi kezelésben
alkalmazóit beszedkurára, valamint a hipnózisra, amely a tudatalatti világ fölszinrehozása az álom mesterséges előidézésével.
— Szükséges — folytatta —, hogy az orvos
egyidejűleg pap legyen és a jó pap egyúttal
oi vos is legyen.
Kifejtette ezután, hogy a léleknevelés, a lélek gondozása nagy szerepet játszik a családi
életben is, ha erre nagyobb gondot forditunk,
akkor sokkal kevesebb katasztrofális eset következik be a család életében. Rátért végül
arra, hogy az egyház a leghatásosabb lelki nevelést biztosilotla hivei számára a szentgyónás szentségében.
— A gyóntalószék a lélekkullura őrháza! —«
mondotta P. Merényi Vince, majd hangsúlyozta, hogy már a protestáns egyház kimagaslóbb egyéniségei is rájöttek arra, hogy a
lélekgyógyilás, a lélekkultura milyen fontos a
vallásos éleiben és igyekeztek úgynevezett bizalom-házakat fölállítani, ami a
katolikus
egyház szenlgyónását helyettesíti. Az előadó
hangsúlyozta, hogy nagyon fontos az értékérzet kifejlesztése az emberekben s ezt leginkább a családi éleiben lehet erősíteni, de helytelen nevelési módszer által gyengíteni is. Ott,
ahol az értékérzetet leszállítják, legtöbbször
előáll a családi élet fölbomlása.
P. Merényi Vince előadását a nagyszámú,
hálás közönség lelkes tetszésnyilvánítással köszönte meg.
A kuliurdélután keretében egyébként F r c e o l T. Imre mondóit rövid megnyitót, majd
Kr. c s k a Tibor két Juhász Gyula-verset szavalt cl nagy hatás mellett. K e c s k é s István
dr. hegedüjáléka emelte még a kulturdélután
művészi ériékét, P é k Sarolta pedig mély átérzéssel szavalt. B ö r ö c z Mariska énekszámai
is nagy sikert arattak. Befejezésül a Katolikus
Dolgozó Lányok és a Kolping Legényegylet
őszinte tetszésnyilvánítások közepette adták
eiö a „Barátnők" cimü vallásostálgyu szindaíabol. Az ének- és hegedüszámokat B. S z e l e s Istvánné zongoraművésznő rutinosan kísérte. A közönség ugy az. előadókat, mint a
színjáték szereplőit meleg tapsokkal jutalmazta.

Cipőt ELIT-néi vegyen
ízlésének megfelelő nagy választék
az összes színekben és f o r m á k b a n

Saiát é r d e k e

Széchenyi-tér 16.

erről
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meggyőződni
U n i ó k ö n y v r e is.

Lebrun lesz
Franciaország köztársasági elnöke
Hétfőn elvállalta a jelölést
Páris, április 3. A jövőheti elnökválasztással
kapcsolatos tárgyalások döntő fordulathoz érkeztek. Ilétfön délelőtt az Havas Irodát íelhaatlmazták annak közlésére, hogy Lebrun elnök engedett a napok óla tartó sokoldalu unszolásnak és hozzájárult az ujravaló
jelöléséhez. Ebben az esetben a választás már nem
kétséges. Semmi esetre sem akarta szorgalmazni jelölését, sőt már megtette az előkészületeket
arra, hogy hétéves elnöksége után visszatérjen
a magánéletbe. A mult héten Jeannency, a szenátus elnöke tolmácsolta előtte a szenátusnak
úgyszólván egyhangú óhaját, hogy tekintettel a
nehéz helyzetre, az ország érdekében maradjon meg továbbra is a nemzet élén.

Ilerriot, a képviselőház elnöke a képviselőház nagy többségének állásfoglalását fejtette ki
Lebrun előtt, amely szerint a képviselőház is
osztja a szenátus óhaját.
Végül vasárnap Daladier beszéde során a
kormány nevében felhívást intézett Franciaország minden fiához a béke fennmaradásáért
való összefogásra« és világosan megérttette,
hogy a nemzet összefogását Lebrun
elnöklete
alatt óhajtják megteremteni. Lebrun nem maradhatott érzéketlen e kívánság által hangoztatott érvekkel szemben és ennek megfelelően
megváltoztatta elhatározását és hétfőn délelőtt,
mint hazafias kötelességét, elvállalta az ujravaló jelölést.

T A V A S Z H A

divatkesztyüt, füzöt, harisnyát olcsón vásárolhat

Höfle kesztyűsnél

Klauzál-tér 3.
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Galambosnál

Kárász-utca 3.

Elütött az autó egy fiatal házaspárt
Alsóközponton
Az a s s z o n y koponyaalapi törést szenvedett
(A Délmagyarország munkatársától.)
Súlyos
szerencsétlenség történt vasárnap délután 6 óra
tájban a fekeszeli tanyák közt, ahol egy személyautó elgázolta
Papp Miklós Feketeszél
625. tanyaszám alatt lakó fiatal földművest és
feleségét.
Papp Miklós és felesége a városból jövet hazafelé tartott az országúton, amikor a 10-es
kilométerkőnél, körülbelül Fülöp Pál dr. tanyájának irányában utolérte őket az AB 052 jelzésű személyautó. Pappék, hallva az autó közeledtét, az ut baloldaláról, ahol szabályosan
haladtak, jobbra kanyarodtak, hogy a legkö-

zelebbi dűlőúton tanyájuk felé menjenek.
Ugyanekkor az autó az előzési szabályoknak
megfelelően szintén jobbra kanyarodott és elütötte az elötie haladó két embert. Pappot és
feleségét Fülöp Pál dr. orvos részesítette első
segélyben, aki a szerencsétlenség megtörténtekor éppen arra haladt el kocsin. Az autó utasai
ezután kocsijukra vették a két súlyos sérültet
és a városi közkórházba szállították őket. A
kórházban megállapították, hogy Papp Miklósné koponyaalapi törést szenvedett. Férje könynyebb sérülések árán úszta meg a szerencsétlenséget és kötözés után nyomban elbocsá-

N Y I L A T K O Z A T .
A KALÁSZ hiteliroda, ugy a maga mint cca. 100 legjobb szegedi cég
nevében kinyilatkoztatja, hogy

pénz nélkül, költség nélkül, előleg
Külföldi rádió hallgatásá- nélkül, kamat nélkül, f e l á r nélkül
—oöo—

-

ért - kétévi fegyház

Bukarest, április 3. A' romániai lapok a félhivatalos Rador-ügynökség
alábbi közleményét
hozzák:
Berlinből jelenti a Rador: Az igazságügyminiszter rendeletben közölte a birodalom lakosságával, hogy mindazok, akik külföldi rádióállomás híreit hallgatják és a-t tovább adják,
két évig terjedhető fegyházbüntetéssel
sújtják.
Ha a hir köztudomásúvá válik, akkor a büntetés ötévi fegyházig fókozhato. /

nyújt félévi
lefiseiésre
bárkinek, aki közvetlen az irodához fordul
H I T JE C T. A Kalász szelvény olyan törvényesen védett vásárlási lehetőséget nvujt, amelynek népszerűségét mindenki ismeri. — Aki Kalász szelvényekkel vásárol, annak nem kell olyan írásokat felmutatni az üzletekben, amelyekből személyi adatait, összes vásárlásait és az is kitűnik, hogy milyen fizető.
Kalász szelvények mellett a hitelkeretet sem firtathatja senki.
A Kalász szelvényeket nem kell érvényesíteni. — Kalász szelvényekkel csaknem
teljesen névtelenül vásárolhat.
Hivatkozzék erre a. nyilatkozatra cs
minden f t ö l / s é g nélkül
élvesz&eii a Kalász:
orsxágssrerte ismert össsses
előnyeitKAC4SZ Ht JECmong,
Takaréktár u. 1. sz.
Telefon 33-57,

-

DECMAGYARORSZ&G

Tavaszi

cipöszükséglete

beszereése
előtt okvetlen
tekintse meg

tották. A szerencsétlenséget
jelentették
a
rendörségnek, ahonnan Jelenffy
Szilárd rendöiföfclügyelö jelent meg a kórházban és kihallgatta a szerencsétlenség áldozatait, l'app Miklós elmondotta, hogy az autó nem tülkölt, a
kocsi közeledtét csak későn vették
észredamikor már nem tudták elkerülni a
szerencsétlenségei. A vizsgálat megindul az autó vezetője
ellen, akinek személyazonosságát ezután fogják megállapítani.
••;, '

Még

ma

vehet

osztálysorsiegy£t

O s v á t h

föelárusitónál

Tábor-utca 3. szám. (Adóhivatal épülete.)
HUEAS ma éa holnap! Főnyeremény 700.000 F!

Fölolvasó ölés
a Dugonics-Társaságban
(A Délmagyaroiezág munkatársától). Több
közönséget és nagyobb érdeklődést érdemelt volna a Dugonics-Társaság felolvasó ülése, amelynek műsorát] magas sziavonalu tudományos értekezések és egy fiatal szegedi iró remekbekészült
elbeszélése szerepeltek vasárnap délután. V á r a d y Irmc dr. professzor elnöki megnyitójában
ismételten rámutatott a szellemiseg iránt érzett
k'özöny egészen
speciális
szegpdi válfajára,
amelyben a szélsőséges attitűd csupán kibúvó. Ha
nz előadások színvonala igyekszik a szélesebb réteget kiszolgálni, a „nehéz" irodalmi és tudományos problémákat kedvelők emelnek kifogást és
viszont. Mindenképen az a helyzet, hogy az egyre
jobban fölfelé ivelő s ma már „budapesti" értelemben vett fémjelzés nélkül is magas színvonalú
Dugonics-Társaság fölolvasó ülései sokkal nagyobb érdeklődésre tarth ílnának számot.
Z o l n a l Béla dr. egyetemi tanár készülő tanulmánya nyomán adott izclitőt elmélyült és sajátosan egyéni tudományos
történelem-szcmléletéböi. Előadások cimc: Az ókor-szemlélet változásai s ennek tömény tartalmát már az elején egy
mondattal igy fejezte ki: a jelen folyton építi a
1
multat.
• •
Az ókor-szemlélet talán a legérdekesebb és
fegtanulságosabb a kultura fejlődése során. Szent
Ágoston vallásos fölbáborodással fordul a pogány ókorral szemben s Petőfi Sándor a népszai idság kiteljesülésének klasszikus példájáért rajong ókori szemléletében Baudelaire: „Meghalt
i nagy Pán!" fölkiáltásában megtagadja az ókort
s a háboruuténi német kommunisták még nevükben: ..Spartakus-mozgalom'' is szolgálják
a
„modem" ókori szemléletet; de már Paul V-Rery
látomásszerűen, arehitechturában vázolja Görögországot.
.
.
.
Fiz után B ó k a László tartotta meg előadását
k szellemi élet hatóköre Magyarorszagon címmel.
Sötét szinekkel vázolta a magyar középosztály
közönyét a magyír szellemi termeléssel szemben.
Szerinte a magyarság nem érdeklődik sem az irodalom, nyelvészet, képzőművészet és zene iránt,
csupán elenyésző töredékében. Tanulmányát azzal a megállapítással zárta, hogy a niagyír szellemi földkérdést ma még bizottságokban sem tárgyalják.
,
Az előadásban szereplő statisztikai adatok és
íz ehhez fűzött keserű megállapításokkal, ha nem
is mindenben értünk egyet, mindenesetre tisztelel remr.ltór.ak tartjuk az előadó javitó törekvését.
Bár ezzel a módsz.errel — nézetünk szerint —
lobh közönséget nem lehet a magyar szellemi termelésnek szerezni. Nincs a világon olyan kulturközösség, amely a lorz tükörért rajongana.
R i l l a Sándor Börcsök és a halál c.imü elbeszélését olvasta föl. A fiatal szegedi iró minden
ujabb munkája, ujabb fejlődéséről tanúskodik.
Börcsök figurájában Balla társadalmi és szociá-

Szántó

K e d d , 1 9 3 9 . április 4.

C Í D Ő " 'Kirász-u. 19.( kirakatait.
«
Legkiválóbb divatkülönlel I Z I C l gességek minden igénynek

lis szemlélete tükröződik s nem is az köti le a
hallgatót, amit mond, hanem az, ahogyan elmondja. Szinte axióma-szerü-bátor kiállása Börcsök
mellett, amikor azt mondja, hogy a társadalom
fiktív humanizmusa csak akkor siet az elesett segítségére, ha a segélynyújtás szerepvállalással
van egybekötve.
Végezetül annyit, hogy a Dugonics-Társaság
nagytudásu QS széleslátókörü elnökének némely

Szolid

árak!

Nemzeti Takarékosság és Unió
kiszolgáló tag

megállapításával sehogyan sem tudnunk egyetérteni. Kétségtelenül izgatja az olvasó fantáziáját
az iró magánélete, dc mitsem változtat a lényegen az, hogy Villon, Poe, söt Petőfi is nyomorgó
csavargók voltak és mí'g az ujabb korban is
Ady Endrének 95 pengőnyi akkori valutát sem
számoltak )c elsején a nagyváradi redakcióban.
Ezen nem múlik egyetlen örökbecsű mii sem. A
költő a borsón is szépet álmodik.

Ellopott 1540 pengőt és megszökött
egy szállodai szolga
(A Délmagyarország
munkatársától ') Hétfőn
reggel 9 óra tájban lopás történt a Kölcseyutcai fío.í/zf/-szállodában. Schill József battonyai földbirtokos, aki feleségével a szállodában
bérelt szobát, tett jelentést a lopásról. Elmondotta, hogy felesége az egyik mellékhelyiségben
felejtette kézitáskáját- Mintegy negyedóra múlva jutott eszébe, hogy elhagyta a táskát. Keresésére indult, meg is találta, ekkorára azonban

hiányzott

a téiskába

tett

1540 pengő,

A rendőrség rövid nyomozás után megállapította, hogy a lopást a szálloda egyik alkalmazottja: Csonka Mihály szolga követte el, aki
a pénz megszerzése ulán nyomban eltűnt a
szállodából.
A rendőrség körözést adott ki
kézrckeritcsc erdekében.

— Székrekedésnél és emésztési zavaroknál,
— Megy szombaton nem jelennek meg a la- I
valamint az ezekkel kapcsolatban fellépő vértópok. A miniszterelnökség sajtóosztálya rendelkezése szerint a régi gyakorlatnak megfelelően ' dulásoknál, fejfájásnál, álmatlanságnál cs általáa nagypénteki munkaszünetié való tekintettel nos rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy
Nagypénteken a déli lapok, Nagyszombaton a
pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet,
reggeli lapok nem jelennek meg.
mert annak hashajtó hatása gyors, biztos, ala— Gazdaküldöttség; a polgármesternél. Baktói
pos
cs mindig kellemes. Kérdezze meg orvosát.
gazdaküldöttség jelent meg hétfőn Pálfy József
dr. polgármesternél cs azt kérte, hogy a polgármester akadályózza meg a baktói városi hagymakertészei bon a munkások nyolcórás foglalkoztatásút. A gazdák szerint éz veszedelmes precedensül
szolgálhat. A polgármester tanulmányozni fogja
a gazdák kérését.

— Egyperces munkaszünet nagypénteken.
Budapestről jelentik: Szendy károly.
Budapest
polgármestere
elrendelte,
hogy
nagypénteken
délután három órakor ai Ur Jézus
halálának
emiékezeiére
a forgalom és a munka mind a
Beszkártnál.
mind a városi üzemeknél
ismét
egy percig szüncléljcn.
4z Aetio Catholica csoporlbi zottságéinak kérésére a Gyári párosok Országos Szövetsége,
a Baross-Szövetség,
a katolikus összetartás
Szövetkezet
is
csatlakozott
a mozgalomhoz,
az üzemeket,
vállalatokat
és
üzleteket
szintén felszólítják
a
csatlakozásra.
— Volosin visszatér Magyarországra. Budapestről jelentik: Hétfőn az a hir terjedt el,
hogy V o l o s i n-Ágoston, a volt ukrán miniszterelnök engedélyt kapott Magyarországra
való visszalérésra. Illetékes helyen a liirről a
következőket mondották: Kárpátalja
visszacsatolásával Volosin Ágoston, akinek
egyik
kárpátaljai faluban vn illetősége, magyar állampolgár lett. Ilyen körülmények közölt tehát. mint minden magyar állampolgárnak,
neki is joga van Magyarországra jönni és itt
tartózkodni. Természetesen ez a visszatérés
nem történhetik külföldi útlevéllel, sem a diplomatáknak járó formaságok szerint, hanem
csak ugy, mint ahogy minden egvszori'j magyar állampolgár utazhatik cs tartózkolhatik
Magyarország földjén.
—oQo—

BekiitdöH hírek

A Kotolikus Legényegylet húsvét vasárnap este nagyszabású táncestélyt rendez a Felsővárosi
Kullurház nagytermében.

Húsvétra
h a r i s n y a ,

h e s / í u ü ,
legolcsóbban

r e ü k f l l

Szász latosnál Szecheiml-ter 16. sz.
— Halálozás. Ordögh János Árpád vendéglős,
Kálvária-u. 16. sz. lakós f. hó 2-án 52 éves korában váratlanul elhunyt. Gyászmise a fogadalmi
templomban 1-én 9 órakor. Temetése f. hó 4-én
d. u. 5 órakor lesz a belvárosi temclő kupolacsarnokából. Minden külön crtesücs helyett.
— Kávépörkölés naponta reggel 7—9-ig Kocsisnál.
176

Kassai

húsvéti

sonkák

Márkusnál,

Kigyó-u. 1.

— Esernyőt, kezlyüt Pollák Testvéreknél.
Internáltak egv paprikaharoisitót. B u d a pestről jelentik: A főkapitányság toloncházában internáltak egy paprik&hamisitót,
ak;
néhány nappal ezelőtt került a IV. kerületi
elöljáróságon működő élelmiszerbiróság elé. Á
Géderlákról származó R i e t z i n g e r István
kétizben kapott büntetést
paprikahamisitás
miatt, mind a kétszer 60 napi elzárásra és 600
pengő pénzbüntetésre ítélték. Legutóbbi b ü n tetősének kitöltése után átkísérték a toloncházba. miután megállapították, hogy a gazdaság!
életre káros működést folytat. Az élelmiszerbiróság rendörbirá ja indítványozta internálását, amelyet a rendőrség elrendelt, ngy, hogy
Reilzinger a foloncházban maradt.
— Húsvéti tojások, nyuszik Kocsisnál
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ORön
AZ EMBER ELETE.""
H A RENDES AZ EMÉSZTÉSE

Prohászka Ottokár emlékezete
Vasárnap volt 12 esztendeje annak, hogy
Prohászka Ottokár meghalt. Az évforduló napján Székesfehérvár kegyeletes ünnepséget rendezett főpásztora emlékére abban a templomban, amelyet róla neveztek el. Az emlék-íemplomban szentmisét tartottak, az oltár elé járulók elhunyt föpásztoruk lelkiüdvére ajánlották fel lelki áldozásukat. Az ünnepi szentbeszédet Kriegs-Au Emil pápai kamarás mondotta.
— Prohászka Ottokár halála évfordulójának alkalmából az ország számos részén emlékeztek
meg munkásságáról. A budapesti egyetemi
templomban emlékbeszéddel emlékeztek meg
az évfordulóról.
—ooo—V
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Különös szerencsétlenség
egy domaszéki tanyán
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Különös szerencsétlenség történt v a s á r n a p este egy
domaszéki tanyán. Kalmár Ferenc gazdálkodó
13 éves Ferenc nevü fia este 7 óra tájban a
tanyaház eresze alatt időzött bátyjával együtt.
Az udvaron egyszer csak heves ugatásba kezdett Kalmárék kutyája. A kis Kalmár Ferenc
elővette zsebkését, kenyeret hozott a konyhából és szelt egy karéjjal, hogy elhallgattassa
a kutyát. Amikor a kenyeret leszelte, bátyja elkérte tőle zsebkését. A fiatal fiu bátyja felé
tartott, hogy a bicskát átnyújtsa, eközben elcsúszott, mégpedig olyan szerencsétlenül,
hogy
a kezében lévő kés a jobboldalába
fúródott.
Kalmár Ferencet a mentők a Domaszék 521.
szám alatti tanyáról a közkórházba szállították. A szerencsétien
fiu állapota súlyos, de
nem életveszélyes.
—oOo—'
v

Brüsszel,
április 3. A vasárnap megtartott
választások a katolikuspárt
és a
libeiálispárt
nogy győzelmével
végződtek.
A rexista tábúr
teljesen
letört.
A katolikuspárt 73 mandátumot szerzett (eddig 63), szocialistapárt 64 (70 , liberálispárt 33
(23), rexista tábor 4 (20,, kommunistapárt 9
(9;,
flamand nacionalisták 17 (16).
161.
A
választási harc győztesei a katolikusok és
— Kassai finom húsvéti sonkák Kocsisnál.
a liberálisok, vesztese pedig a rexista tábor. A
— Rendezik a tanyai közvilágítást. A hélfőkatolikus- és a liberálispárt most már egymagáJélelőtti referáló ülésen C s o n k a Miklós dr. ta- i ban is kormánytöbbséget
jelent, amivel szemnácsnok bejelentette, hogy a költségvetésben szeben eddig csak a szocialistapárt részvételével
replő évi 800 pengős tanyai közvilágítási összegből Alsótanyán hét, Felsötanyán két és Szatynia- lehetett biztosítani a koalíciós kormány többségét. A rexisták vereségét nem tudta feltartózzon három közvilágítási lámpát szerelnek föl. A
tanyai központok figyelmét nyomatékosan fölhívtatni az a körülmény sem, hogy a pártvezér,
ják arra, hogy a világítási lámpákra fokozott felLeon Degrelle is jelöltséget vállalt, noha eddig
ügyeletet gyakoroljanak. Az utóbbi hónapokban
hallani sem akart arról, hogy képviselő is leugyanis ismételten előfordult, hogy az égőket isgyen.
meretlen tettesek ellopták.
—oOo—•
— Vctitettképes előadás
a külmisszióról.
G o e b e 1 Tina kümlisszionárius ma este háromnegyed 7 órai kezdettel a református egyház gyülekezeti termében vetitettképes előadást tart a Mánusz-szigeti pápuák között végzett evangéliumi
szolgálatról. Goebel Tina a magyad Molnár Mária munkatársa, mindketten Krisztus követei a po(A Délmagyarország munkatársától.) Nagyszegány keleten.
rűen sikerült műsoros délután színhelye volt va— Másfélévi börtön és háromévi szigorított
sárnap az alsóvárosi kulturház. Az Alsóvárosi
dologház — tyúkokért. S z ű c s Antal 27 éves fiaKatolikus Legényegylet és a Kis Szent Teréz
talember 11 rendbeli lopás bűntettével vádolva ál- Leány egyesület műkedvelő gárdája nagyszabású
lott hétfőn délelőtt a szegcdi törvényszék U n g - keretek között hozta szinre S c h a f f e r Gyulánc
v á r y - t a n á c s a előtt. A 11 esetből kilencet ismert
hatásos színjátékát, a Legenda cimü misztériumot.
be. Bevallotta, hogy 12 darab széket lopott -gy
A darab valóban megkapó fölépitésü, mélységesen
nsztalosmübelyből, nyolc különböző helyről pedig vallásos tárgyú színjáték, amelynek minden jeletyúkokat vitt el. A törvényszék tekintettel bünte- nete nagy és őszinte sikert aratott. Az előadás
tőit előéletére, 3 évi szigorított dologházra Ítélte gördülékeny, folyamatos volt és a kitűnően összeSzűcsöt. — T a j t i Ferenc 28 éves kiskundorozs- tanult mükedvelőgárda meglepő színjátszó készmai lakos 9 rendbeli tyuklopással volt vádolva. A
séget árul! el. Különösen kitűntek alakításukkal
lopásokat a mult év decemberétől február végéig Annon Rózsi Jobbágy Kata szerepében, valamint
kövelte el a dorozsmai tanyákon. Büntetett elő- Steuibeek János mint föpasa és rajtuk kívül a köéletére való tekintettel másfélévi börtönre ítélvetkező lelkes és tehetséges szereplők: Kálmán
ték. Mindkét Ítélet jogerős.
Béla, Szücsborus Piroska, Akszer Ilonka, Máthc
János, Apró Julka, Szélpál Manci, Odr.v Károly,
A D É L M A G Y A R O R S Z A ö 3 hónapos
Pópjty Péter, Hegedűs László, Kenderessy Sándor, Tótb Ervin. Szalay Márton, Kurucsay Lajos,
Kökény Balázs, Lakatos Béla, Bózsó István, Ftizák István, Ágoston Boriska, Savanya Ilona. KálJNYIf L V K U R Z H / A I
lai Magdi, Császár Juri, Szabó Panni, Bite Erzsi,
megkezdődnek. Jelentkezés a
kiadóhivatalban.
Kiss Mária. Rujrsek János. Kószó Frzsébet, Virág
Ilona, Dobó Júlia. Ballá .Tulia. Balla János. Sza.
Dé'manvarorszáa
jeoy'roda
bó Erzsi, Szabó János, Csala Ica és Csala Ferkó.

Nagysikerű műsoros
délután Alsóvároson

angol— német

MflZZICUMTI
GORDONKAEST

fteriiit

A Z B E S Z T C E M E N T NAGYLEMEZ.
Könnyen tisztán tartható.

ETERNIT MÜVEK
Budapest, V, Berlini tér 5.

II rexisták teljes veresége NAKO tv. 4.
{Makót sxerhesalbaég
6a
kiadóhivatal:
Varost bcrpaioia.
Icicton.- 2-70)
a belga választásokon

-1 MAVAUT-garázst építenek Rckuson. Pálfy
József dr. polgármesternél hétfőn délelőtt megbeszélés volt, amelyen részt vettek Tóth Tibor, a
szegedi MÁV-üzletigazgatója, Szekerke Lajos dr.
városi tisztifőügyész, valamint Mihályffy László
műszaki tanácsos. A megbeszélésen a MÁVAUT
rókusi garázsépítése szerepelt. Szó van arról,
hogy a MÁVAUT Szegeden kirendeltséget állit

HOLNAP

a töm védjegyű

A rendezés fáradságos és körültekintő munkáját maga a szerzőnő: Schaffer Gyuláné látta el
bravúrosan. A színpadok hatásos, szép képet nyújtottak és az egész előadás túlnőtt az átlagos műkedvelői színvonalon. A közönség tolkes lelszésnyilvánitásokkal kisérle az öt képből álló színjáték minden jelenelét és bálás tapsokkal jutalmazta ugy a szerzőnőt. mint a szereplőket. Az előadást. amelyet a Szentkorona Szövetség az alsóvárosi zárdatemplom javára rendezett, a közönség köré.ben megnyilvánult óhajra a közeljövőben
valószínűleg megismétlik.

Csanádmegye kisgyülése ünnepelte Kárpátalja
visszatérését. Csanádmegye kisgyülése hétTőn délelőtt R i n g Béla alispán elnöklésével ülést tartott. Az ülés napirendje előtt az alispán megemlékezett Kárpátalja (visszacsatolásáról kiemelve
azt a hősies teljesítményt, amelyet a
magyar
honvédség végzett. Utalt arra a tanulságra, hagy
erős akarattal, céltudatos törekvéssel igazságos
ügyünkben mindenkor sikert érhetünk el. Az alispán indítványozta, hogy a kormányzó urhoz, a
miniszterelnökhöz és a külügyminiszterhez távirati uton juttassa el a vármegye kisgyülése hódolatát és ragaszkodását jelentő üdvözlelét.
A csanádi főispánváltozás ügyében R i n g BéLi
alispán bejelentette a vármegye kisgyüélsének,
hogy a belügyminiszter ideiglenesen őt bízta mag
a főispáni teendők ellátásával. Jelezle azonban
az alispán, hogy a vármegye uj főispánjának k'»
nevezése küszöbön áll. A vármegye vezető köreiben elterjedt hirek arról szólnak, hogy Jász-NagyKun-Szolnok vármegye tiszai alsó járásának főszolgabírója szajoli F e j é r Miklós dr.. a csanádi főispáni szék jelöltje, akinek kinevezését a
legrövidebb időn belől várják.
Betörés. P i n t é r Gyula főtéri vaskereskedésének kirakatablakát vasárnap éjszaka ismeretlen tettes betörte s a kirakatban volt Aruk közül
50 pengő értékű holmit ellopott.
A makói képviselőtestületi tagválasztások közül a vármegye kisgyülése az igazoló választmány
határozatának feloldásával igazoltnak vélte Bogdán József IX. kcrüclti mandátumát, visz.ont elutasította E r d e i Ferenc dr. XIII. kerületi mandátumának megsemmisítése ellen beadott fellebbezést.
Anyakönyvi hirek. Házasságot kötöttek: Sulyok János Frunz Rozáliával. Elhaltak: Szentpéteri Rozália (Tanya 1012) 53 éves. Szőke Antal 23
éves (Berzsenyi-utca 4.), özv. Ilévézi Jánosné Karácsonyi Etel 76 éves (Szent Gellért-utca 34.5. Bárányi Antal 81 éveg (Jókai-utca 3.), özv. Boros
Istvánné Szabó Mária 33 éves (Uj-utca 5.), özv.
Küsz Ferencné Raffai Rozália 90 éves (Jókai-utca
13.). Szalay Ilona 1 hónapos (Sas-utca 19.),
Uj gyógyszertár Medgyesbodzáson. Csanád vármegye kisgyülése javasolja, hogy Medgyesbod/.ás
községben önálló szemelv jogú gyógyszertár állíttassák fel és annak jogát J e z s ó Artúr gyógyszeres? kapja, aki ezidöszerint a medgyesbodzási
fiókgyógyszertár vezetője.
Éjszakai ablaklieverés. J e n c i Sándorné Klapka-utca 4. szám alatti lakos feljelenlést tett E l e k '
István Bethlen-utca 10. szám alalt lakó napszámos
ellen, aki az éjszakap Jeneiné házának összes ablakait beverte.

Nötisztviselőt

keresek

egyik

szegedi iisjvfelem számára!

mielőbbi belépésre. Irodai teendőkben j
való alapos Jártassá*, gyors- é s gég^.ta j
fndísa szükséges. Ajánlatok: Petrik Anta [
Szeered, Széehenvi-tér 7, szánj küldendők. I
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Tartós ondolálás
haffestés a legtökéletesebben
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Z á I ) 1 a I hölgyfodrásznál
Dugonics-térit. Te'.: 14-51.

__ uiinliáz és
mtivéfzcr •
HETI

MŰSOR:

Kedden délután: Hadik-huszárok. Filléres helyár.ik.
Kedden este: Havasi napsütés, Muráti
Lili
felléptével. Fremierbcrlet, 37.
Szerdán: Havasi napsütés. Muráti Lili föllépné vei. Páratlanbérlet 33.
Csütörtökön délután: Hadik-huszárok. Filléres
hclyárak.
Csütörtökön este: Utolsó tánc. Ketten egy
Jeggyel.
Szombaton este: Katinka (Huszárcsók). Operettbemutató.

KÖZGAZDASÁG
Szegedi fogat sikere
a mezőgazdasági kiállításon

Külkereskedelmi Hivatalnál, a Kereskedelmi
és Iparkamaráknál beszerezhetők. A bejelentés
elmulasztása kihágási eljárást von maga után.

Budapest, április 3. Szép eredménnyel szerepelt
a Szeged és Vidéke Lótenyésztő Egyesület a mezőgazdasági kiállításon megtartott fogatversenyeken. K r e k u s k a István, az egyesület tagja,
sándorfalvi kisbérlő és szorgalmas
lótenyésztő
két négyéves Gidrán-ménjéve.l eredeti, régi szegedi szerszámmal, sárgalőesös kiskundorozsmai
könnyű kocsibi fogva, amelyet az egyesület igazgatója nagy gonddal és hozzáértéssel állított öszsze, a bírálóbizottságnál általános nagy föltűnést
keltett és megnyerte a kisgazdafogatok szépségbemutatóján az 1. dijat. Kár, hogy az egyesület
igazgatójának minden fáradozása ellenére szegedi
gazdáink idegenkednek a kiállításon való részvéletlől és az igazgató által kiválasztott 6 darab
hároméves kancacsikó nem volt fönt a kiállításon, holctt valószínűleg hasonlóin szép eredmény-,
nyel szerepelhettek volna a kiállításon.
—oOo—

-oOo—

Április 7-ig kell bejelenteni
a készleteket

A Külkereskedelmi Hivatal felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az egyes anyagkészletek bejelentéséről szóló 990—1939. M. E.
= Jnrik Julcsi és Misán István mégvált a szeszámú rendelet értelmében minden olyan terrcdi társulattól. A szegedi Városi Szinház kötelükéből megvált Jurik Julcsi, a kitűnő szubrett és
mészetes, vagy jogi személy, aki akár saját,
Misán István, a tehetséges énekes. Mindketten a
akár más részére az idézett rendelet I—VIII.
Vgbékésebb hangulatban váltak meg a társulatszámú mellékleteiben felsorolt anyagok valatői. Jurik Julcsinál a távozás oka az, hogy a
melyikéből az illető anyagra vonatkozóan megművésznő nagyszerű szerződést kapott a Moulin • határozott mennyiségű, vagy annál nagyobb
Rougeban, ahol egy revüben lép fel és első felkészletet tart, köteles azt a készletet a meglépésére már kedden sor kerül. A szerződéshez a
állapított időközökben (a március 3l-l állapot
társulat tagjai melegen gratuláltak a művésznőnek. Misán István állami állással cseréli föl a , szerint legkésőbb április 7-ig) a Külkereskein padot; a jólmngu énekes behívót kapott Szol- delmi Hivatalnak bejelenteni.
nokra, ahol a MAV-mühelyben kapott alkalmaA bejelentésre szolgáló nyomtatványok a
zást. Misán mielőtt a szinipályára lépett volna,
négy évig a MAV-alkalmazottja volt, 1929-ben
s -ónban megvált a vasúttól, ahová nemrégiben ismét beadia kérvényét, amelyre azután most megérkezett a behívó. Misán kedden éjszaka utazott
. aj állomáshelyére.
—oOo—

—oOo—*

Harmónia Hangversenyek

Holnap Tisza 8.

X. mcsterbérlct,

Mazzacurati gordonkaest
Zongoránál: Kosa György
zongoraművész.
Gyönyörű műsor. Jqgy Dclm agyai ország-jegy ii ódában
—oo—

A színházi iroda hirel
Közkívánatra ma délután utoljára a nagy sikert aratott Hadik-huszárok vannak műsoron.
Szombaton este: Katinka, nagyoperett premierjeMinden ellenkező híreszteléssel szemben Muráti Lili kedden este fellép a Havasi napsütés-ben.
Katinka. A budapesti Városi Szinház újdonsága remek kiállításban kerül szombaton bemutatásra.
Katinka. A húsvéti műsor nagy eseménye.
Havasi napsütés. Szerdán este utoljára Muráti
Lilivel.
A legszellemesebb francia vigjáték csütörtökön
délután: a Francia szobalány.
Utolsó táre. A „Ketten egy jeggyel"-akcióban
csütörtökön este.

gilgoi diákok , diáklányok
a nyári szünidőre

vendépül

jönnek

le családokhoz, 'kik az angol nyelvben gyakorlalof óhajtanak szerezni. Vendégigénylés
Délmngyarország kiadóhivatalában.
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Budapesti értéktőzsde zárlat. A várakozásnak
megfelelően barátságos iranyzattal nyitott a tőzsde. A világtőzsdék kedvező jelentései fedező vásárlásokra buzdították a spekulációt Mivel a nehézipari részvényekben az érdeklődés megjavult,
a részvények emelkedő áron cseréltek gazdát. A
tözsdeidö további folyamán véleményes vásáriások nyomán a kereslet mindjobban fokozódott, az
irányzat megszilárdult. A legtöbb részvény számottevő árnyereségre tett szert, az érdeklődés
középpontjában a Rima, Salgó, Kőszén, Izzó állott. Zárlat előtt a napi játékosok nyereségbiztositó eladásai nyomán az általános árszint
kissé
csökkent, a tőzsde azonban igy is barátságos
irányzattal zárt. Magyar Nemzeti Bank 154, Kőszén 268, Ganz 13.10, Izzó 91.50, Szegedi kenderfonógyár 35.50.
Zürichi devizazárlat. Páris 11.79, London 20.84,
Nevvyork 445, Brüsszel 74925, Milánó 23.41, Amszterdam 236.35. Berlin 178.50, Szófia 5,10, Varsó
83.75, Belgrád 10, Athén 3.90, Bukarest 3.37.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos valutaárfolyamai. Angol font 16 00—16.20, belga 57.35-57 95,
cseh korona 7.50-11-80, dán kor. 71.30-72 10. dinár
6.00—7 50 (500 é« 1000 din. cimletek kivételével*
USA dollár 310.75—344.75, francia frank 9.009.20. kanadai dollár 332.00—337 00. hollandi forint
182.30-:84.30. lengyel zloty 60-00-61.4o, leu 2.403.45, leva 3.00-3.60, lira 16 90-17.90, (az 500 és
1000 lírás bankjegyek kivételével-*, német márka
— . - , norv. kor. 80.25-81.15, svéd kor. 82.25—83 50,
svájci frank 76.65—77.55.
Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru piaeen a kereslet tartózkodási miatt kissé gyengébb
volt a búza irányzata, árát 5 fillérrel leszállították. A rozs üzlettelenül tartotta legutóbbi árfolyamát. A takarmányárpa javult 15—20 fillérrel,
gyengült a zab 5—10, a tengeri 10 fillérrel. A forgalom esekélv. A határidős üzletben az irányzat
gyengébb, a rozs 11. n tengeri 13—11.fillérrel olcsóbb.

II segédmunkások legkisebb
munkabérei
A kereskedelemben foglalkoztatott
segédmunkások legkisebb munkabérének megállapításával kapcsolatban egyes szakmák részéről
elvi kérdések merültek fel arra nézve, hogy.
az általuk foglalkoztatott segédmunkások ipari,
vagy kereskedelmi segédmunkásoknak tekintendők-e. l'gyancsak felmerült egyes szakmák
részéről az a kérdés, hogy a kihordási, stb.
munkával foglalkoztatott női munkaerők,
a
legalacsonyabb munkabérekről szóló rendelkezések alá tartoznak-e. A minisztérium a kamarát bizta meg ezeknek a kérdéseknek megvizsgálásával és megfelelő javaslat előterjesztésével. Már megindultak a tanácskozások a legkisebb munkabérekről szóló rendelkezések
olyan reviziója tekintetében, amely alkalmas
a felmerült kérdések tisztázására.
—oOo—

Április 14: Csekkilleték, részletügylctek ille»
tékc, fixlombardügyletek illetéke március
hóra
befizetendő.
Április 15: Értékpapirforgalmiadó,
szállítási
okiratok illetéke, csomagillctek befizetése március hóra. Általános- és fényűzési forgalmiadó
(adóátalány, adóváltság) befizetése március bóra
Textilipari vállalatok által fizetendő mezőgazdasági és nyersanyagbeszerzési hozzájárulás elsö.
negyedévi részlete befizetendő.

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza tiszavidéki, fejérmegyci, dunántuli 77 kg-os
20.60—20.85, 78 kg-os 20.80-21.05, 79 kg-os 21.00—.
21.25, 80 kg-os 21.10—21.35, rozs pestvidéki 14.70-14.85, takarmányárpa I. 17.00—17.35, sörárpa I.
19.25—19.75, zab I. 22.65—22.80, tengeri tiszántúli
16.35—16.45.
L'sikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig taitott. Májusra 67.25—háromnyolcad, juliusri 68
egynyolcad—egynegyed, szept. 68.
Tengeri alig
tartott. Májusra 47, juliusra 48 ötnyolcad, szept.
19.5. Rozs alig tartott. Májusra 40.75, juliusra 12
egynyolcad, szept. 43.5.

PÁRISI NAGY ARUHAZ Rl.
H E G E D , CSEKONICS és KISS UCCA SARO..

BÖJTI ÉLELMISZEREK
Torta cstyalap szegletes 3 drb
—21
Torta ostya lap kerek 6 drb
—.2-1
Szaidella paszta kicsi
—.47
Trappista s a j t la 10 deka
.21
Emenlhali sajt 10 deka
—-38
Figaró blokk sajt 1 drb cea fél kg.
—.58
Ömlesztett sajt 1 doboz 6 drb
—08
Szardínia l(5-ös doboz 1 doboz
—G8
Szardínia 1/10-cs doboz 2 doboz
—.68
líingli 2 doboz
—.08
Oroszhal 1 literes üvegben
(üvegbetét —.20)
1.34
Oroszhal 3 decis üvegben (üvegbetét — .10) —.74
HÚSVÉTRA
Tojás drazsé cukorka 10 deka
Húsvéti locsoló bakalit dugóval
Húsvéti locsoló különféle figurás
üvegekben
Husvcti locsoló jelvény
Csokoládé tojás alumínium és virágdiszitéssel 9 cm-es
Litografált bádog tojás 3 drb

—.17
—28
—.22
—-22
—24
—24

»
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Eredménytelen csatárjáték Zürichben

Svájc-Magyarország 3:1 (1:1)
Zürich, április 3. A magyar válogatott vasárnap Zürichben régi hibájába esett; sokat kombinált és keveset lőtt kapura, de szerencséje sem
volt. A magyar futball technikai fölényét ezuttai
is csillogtatta, a kemény svájciakkal azonban
nem boldogult. Különösen az I. félidőben volt a
magyar gárda fölényben, de nem sikerült semmi

A kiegyenlítés után is nekünk állt a meccs, végűi
mégis alulmaradtunk a racionálisan, futballozó
svájciakkal szemben. így ezévi első KK-mérkc'zésü.nket 1:3 (0:1) arányban elvesztettük. Góllövők:
G, Aebi, P. Aebi, Nalacek, illetve Déri. Vélelmünk
és a haifsor megfelelt, a csatársorban azonban
csak Déri játszott kifogástalanul

Déli kardbajnok: Vigh (KEAC)

A hölgytőrbajnokságot Bereczky Baba (Vasutas) nyerte
Kecskemét, április 3. Vasárnap bonyolították
Te Kecskeméten a KAC rendezésében a déLkeriileli férfi kard- és a női tőrbajnokságot. Mindkét
versenyszámban szegedi győzött és általában is
a szegediek dominállak a küzdelemben, amelyből
a bajnokságot Vigh Ferenc (KEAC) megérdemelten nyerte meg. A döntő asszeban 5:0-ra győzte
le Körmöczyt. Reálisan nyerte a törversenyt a
Vasutas tehetséges vivóhölgye: Bereczky Baba.
A tavalyi bajnok, a hódmezővásárhelyi Kusz Margti idegileg összeroppant és eszméletlenül eseti
össze a planszon.
Amikor a verseny eredményét méltatjuk, nem
«Ü3bad figyelmen kivül hagyni a szegedi egyetemi vivók kitűnő szereplését; a KEAC versenyzőinek győzelmi sorozata most sem szakadt meg

és ezzel az ujabb diadallal is dicsőséget szerez'ek
Szeged egyetemének.
Külön elismerést érdemel Szabó Béla dr. is,
az SzVE veterán sportolója, aki a respektábilis
mezőnyben -a l i k helyet szerezte meg.
Az újoncok közül Janicsek (SzTK) szép szereplése figyelemr-eméltó, aki egy luss miatt nem
tudott a döntőbe kerülni.
Az eredmények a következők: 1. Vigh (KEAC)
7 gy. 2. Körmöczy (Makó) 6 gy. 3. Zuber (Makó) 3 gy. 4. Szabó dr. (SzVE) 4 gy. 5. Papp
(KEAC) 3 gy.
7. Szobonva (KEAC) 2 gy.
8.
Buócz (KEAC) 2 gy. 9. Frőlich (IIISC) 1 győzelem.
A női tőrbajnokságot Bereczky Baba (Misutas) nyerte 8 győzelemmeL

Az egyefemitták nyerték a rangadót
Pontot vesztett az SzTK és a KAC, biztosan győzött az
Újszeged és az MTK a vasárnapi amatörfordulón

(A Délmagyarország munkatársától). A vasárnapi szegedi I. osztályú forduló nem hozott különösebb meglepetést, föilünést (keltett azonban,
hogy az SzTK pontot adott le a Sylvaniának.
Nem számit meglepetésnek, hogy a rangadót a
KEAC nyerte meg, mert az ilyen jellegű meccseken bármelyik együttes győzhet, ezúttal az egyetemistáknak sikerült a küzdelmet a maguk javára dönteni.
Az eredmények a következők:
KEAC—Vasutas 3:2 (0:1). Az egyetemi stadionban mintegy 1000 ember előtt játszották le a
rangadót, amelynek szinvonala lényegesen gyengébb volt a megszokottakénál. Sajnálattal kell
megállapítani a vasárnapi
mérkőzés
alapján,
hogy a szegedi I. osztály két legjobbnak látszó
együttese, nem képez olyan nagy játékerőt, mint
azt a szegedi reprezentánsaktól el lehetne várni.
Bár a rangadókon rendszerint csak küzdelem van
és nem annyira játék, mégis sok fogyatékosságot
láttunk a meccsen. Amíg a* egyetemistáknál öszszeállitási, taktikai hibák voltak, addig a Vasutasnál mintha a kondíció körül lettek volna hiányosságok. A játék alapján az eldöntetlen eredmény inkább megfelelt volna, azt azonban el kell
ismerni, hogy a KEAC három gólja nem szerencséből esett, viszont a Vasutas első gólja óriási
les volt, a második pedig nagy kapushibából szülelett meg. Azért felelt volna jobban meg az eldöntetlen a mérkőzés eredményének
mert az I.
félidőben a kevésbé eredményes Vasutas jobban
futballozott, mint a II -ikbgn többet támadó és

határozottabb egyetemi együttes. A Vasutas első
gólját a 21. percben lőtte lesből, miután Antal
handszét elnézte a játékvezető. A gólt a leálló
KEAC-védelem mellett Péli lőtte (0:1). A II.-ik
félidőben a KEAC-ot átcsoportosították és most
jobban ment a játék az egyetemistáknak, akik a
győzelmet elsősorban a határtalan lelkesedéssel
küzdő Tóth II. dr.-nak köszönhetik. A 13. percben,
amikor már a KEAC kerekedett felül, óriási kavarodásból Tihanyi kiegyenlített (1:1). Nagy küzdelem indult meg a győztes gólért és amikor a
23. percben Tóth II dr. egyéni akcióból, nehéz
szögből dugót lőtt (2:1), még mindig nem volt
eldöntve a meccs, mert a csatársorba
rukko'ó
Sajtos váratlan és szerencsés lövése a 31'. percben meghozta a kiegyenlítést (2:2). Most már
mindenki döntetlenre számitolt, azonban a 39-ik
percben Tóth II dr. nagy lendülettel kiszökött
és a kifutó Pappal összecsapva, belőtte a győztes gólt (3:2).
Gruileh Ernő sok jóakarattal, de annál kevesebb szaktudással vezette a rangadót.
Sylvánia—SzTK 4:4 (2:1). A teraesváriköruli
pályán lejátszott meccsen a jobb futballt a kékfehérek játszották, az eldöntetlen eredményt
a
Sylvánia elsősorban nagy lelkesedésének, másodsorban az SzTK tartalékos voltának köszönheti.
A gólokat Halasi (2), Juhász, tfzeglédi, illetve
Dobra (2), Herbich és Tormay lőtte. Farkas kitűnő játékvezető volt.
Újszeged-IITVE 4:1 (3:1). Az Újszeged saját
pályáján játszva, biztosan győzött a fiatalokkal

kiálló hódmezővásárhelyiek ellen. Góllövök: Pintér II., Pintér III., Pintér IV., Rácz. illetve Bcrkovics.-Liliom körültekintő játékvezető volt
MTK-SzTE 2:0 (0:0). Megérdemelt győzelem,
gyenge színvonal a Makón abszolvált meccsen.
Szikora és Ponyecz volt a góllövő. Emmerliag
kifogástalanul bíráskodott.
KAC—Szentesi MÁV 2:2 (1:0). Nagy küzdelem
után, reális eredményt hozott á szentesi meccs.
Góllövők: Barakonyi (2), illetve Fazekas és Szabó. Juhász dr. játékvezető kifogástalan volt.
II. osztályú bajnoki meccsek; Sze.Ted: Alsóváros-MAK II. 3:1 (1:1). Góllövök: Szekeres (2),
Kállai, illetve Majoros (11-esböl). rászán dr. pontosan vezette a játékot.
Postás—^zAK II. 2:1
(1:0). Góllövők: Solvmosi (2), illetve Biczók (11esböl). Lapu II. játékvezető megfelelt. Zrinyi—
Kistelek 4:0 (3:0). Góllövők: Hun (2) és Czakó
(2). Vezér II. kitűnően vezette a mérkőzést. Kiskundorozsma: Kiskundorozsma—Felsőváros 1:1
(1:0). Géllövők: Hajabács, illetve Veres. Jódal
közmegelégedésre vezette a mérkőzést. Sándorfalr a : Sándorfalva—HTVE II. 3:2 -(0:1). A sándorfalvi gólokat Tóth (2) és Szirányi lőtte. Schmödl
jó! bíráskodott. A Szegedre kitűzött KEAC II.—
Honvéd mérkőzés a katonák távolmaradása miatt
elmaradt. Az egyetemisták a Pick-kcl játszottak
és 4:0 arányban győztek. — Szövetségidijas mérkőzés: Sylvánia II—SzTK II 3:2 (1:0). Góllövők:
Csóti I., Kalona, Fodor, illetve Almási és Kakuszi. — Ifjúsági bajnokság; Szeged: SzAK—Ujszezed 4:3 (0:2). Góllövők: Vági. Énekes. Tóth, Gulyás, illetve Szekeres, Torma és Hcger. Kaufmarm
játékvezető megfelelt. Móraváros—Felsőváros 1:1
(0:1). Góllövök: Báló, illetve Tormay. Baros játékvezető ismét bebizonyította tehetségét- SzTK—
Alsóváros 2:0 (1:0). Góliövök: Tóth és Wilk. Gaál
ügyesen bíráskodott.
—oOo—
Szegedi I. osztály
1. KEAC
15 11 3
2. Vasutas
16 11 2
3. Újszeged
16 10 2
4. SzTK
17 9 3
5. KAC
16 8 2
6. MTK
17 8 1
7. MAK
15 7 2
8 SzTE
16 7 1
9. HTVE
16 5 3
10. Szentesi MÁV
15 4 3
11. Sylvánia
15 4 2
12. KTK
22 2 -

1
3
4
5
6
8
6
8
8
8
9
20

35:19
44:12
36:29
54:38
-16:24
35:40
32::>6
23:47
27:35
32:38
27:42
11:15

25
24
22
21
18
17
16
15
13
11
10
4
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Rosszul játszott
és megérdemelten vesztett
a SzRK Csepelen
Csepeli M O V E - S z A K 3:1 (1:1)
Csepel, április 3. A fiatalokkal fölfrissíted
SzAK vasárnap Csepelen szerepelt az NBB-küzdelmek. során és a Csepeli MOV'E-val játszott. A
piros-fefcelék nagyon rossz napot fogtak' ki és
reálisan szenvedték el a 3:1 (1:1) arányu vereséget.
Az I. félidőben még tartotta magát a SzAK é»
ekkor Lendvai huszmétercs bombaszabadrugásából a vezetést is megszerezte (0:1), a Il.-ikban
azonban nem tudott ellentállni a csepeli rohamok-'
r-ak. A Csepeli MOVE még az I. félidő 44. percé-1
ben kiegyenlitelt Moszt révén (1:1), majd szünet
után Diemer két góljával megérdemelten nyeri
(2:1, illetve 3:1).
A SzAK-ban kifogástalanul csak Ilajdu ját
szolt.

oOo—
X Szegediek a Ml Sz tisztikarában. Vasárnn)!
volt a MUSz országos közgyűlése. Az uj tisztikarba, a/ alelnökök sorába beválasztották a sze-*
gediek közül Fehér .1. Istvánt, a tiszteletbeli elnökségi tagok közé Kueífcl Sándort (VasuUsVJ
Az ea\ik titkár Wanie András dr. leit-

DK C M A

OLCSÓ HAZAK, 87Ö1ló, gyümölcsös é» szántó tanyásbirtokok, Alkalmi vételek !
1 jszegeden családi báz,
s/oba,
konyhás 1300
öles gyümölcsös bérfölddel 1400 P. UJ családi ház 2 szobás lakással 320 n. öles gyümölcsössel.
részletre
fele. 4000 P.
Ma Kasföldszintes 4 szobás uri
villa, diszpark és 600 n.
öles gyümölcsössel főfasorban 8000 P. Uj csa
ládi ház 4 szobás, nagy
kerttel, hid közelében
14.000 P. Háztelek közmüvekkel,
Boldogaszszony sugárutnál 4000
P. Emeletes báz 3x1 és
2 szobás lakással, kerttel. Berlini körút mellett 8500 P Belvárosi
magasföldszintes családi ház 2 szobás fürdőszobás, 2x1 szobás lakással, pince garageval Tisza Lajos kőrútnál 12.500 P. Szép emeletes báz 7 lakással für
riöszobás,
kerttel tanárképzőnél 18.500 P.
Kétemeletes bérhíz,
belvárosi. 5200
P évi
Jöv. 40 000 P. Belvárosi
bérház komf. lakásokkal 7000 P évi jöv. 65
ezer P. 4 holdas szöllő
és gyümölcsös, tanyával kisvasutnál 5000 P.
10 holdas szöllő és gvümölcsös. . tanyával kisvasutnál 18.000 P. 32
holdas szántó tanvával
müutnál 32.000 P. 50 h.
szántó és gyümölcsös
tanvával müutnál 32 000
P. Nagv választék, alkalmi vételek. MÉZEKKÉ F. M. ingatlan irodánál. Iíorthv M. u. 2.
(Kullurpalotánál.V

Két úriember keres huzamosabb időre nagyobb, Ízlésesen bútorozott szobát azonnalin; lehetőleg fiirdöszolm használati il és diszkrét bejárattal, Marstér közelében. Cini: —
Cserzy M. u. lb. Késig vár.
Pulorozott
szoba kiadó azonnali beköltözéssel vagv április lőre. Párisi körút 8 sz.

Száraz
TÖLGY AKAC BÜKK
VAGOTTFA
dorongból
4 20 házhoz szállitva —.
Berlini körút 33 FATELEP. Csekonics utca 3, fá spinné.
177

Hölgyfodrász segédleányt jó ondolálót azonnal felveszek. Kecskeméti, Fodor u. 36 sz.
Perfekt vizondoláló fod
rásznöt felveszek „Modell"' hölgyfodrász. Jelentkezés
mindennap
12—2-ig. Gróf Apponvi
u. 3.
Varró és tanulólányok
felvétetnek azonnal. —
özv. Francz József né
varrodájában. Oroszlán
u 6 sz. Nádor utca sarok.

m i városban 1 szoba,
konyhás lakás. viz. villannyal máj. l-re kiadó
Vidra u. 3, Ligeti ház

Idomitott aircdale terrier tiszta fajkutya eladó. Érd Tisza "szálló
portásánál. .
KaiJngallaA

Eladó

a gázgyárral szemben
a villamos megállótól
100 méternyire a Szatvmaz u. 5 sz. a ház 500
n, öTes telekkel.
Kertésznek vagy gazdálkodónak előnyös. Bővebbet dr. Engel Imre ügyvéd irodájába ti. Dugonics tér 2 sz. a délutáni (4—6) órákban.

a£ha
Bejáró takarítónő azonnal jelentkezzen Széche
nyi tér 15, I. ajtó 2.
Bejáró takarítónő felvétetik. Felsőtiszapart
1, I. lépcső.

Itan-WM
Száraz

vegytisztitást

szakszerven

Szecsődy

vegytisztlió
végez
Ipartelep: Feketesas-u. 20.
Keresse fel bizalommal
Igényes vevő részére
megfelelő és egyszerűbb

dlófahálöszoba bu»
for olcsón eladó

Wirth és Rengey asztalos ipartelepén Zákány
utca 44.
Gummibarisnya, fiiss
áru jutányos áron: —
Okularium Kellner gyógyászati osztályán, Kárész u. 3.

F0T0K0PIA
okmányról

UIEBMANN

fényképésznél, Kelemen
ucca 12
HÚSVÉTI ILLATSZEREK, szép loosolóüvegck nagy választékban
Ugolcsóbbau a Vénusz
•Drogériában. Mikszáth
K u. 5. Tekintse meg
áras kirakatainkat. —
Unió, Kalász érvényes.

MAI
ÉR BEADÓ
Kárász utca 11 szám
ejntti emeleti. udvari,
bármilyen irodának alkálin is központi fűtéses helyiség május 1töi. íJrdeklődni: Szegedi Kézniüvcsbanknál lehet.
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ElsörendU muma, olcsA Ar 1
llsia la)oa-k0rai 39. uám
t» Birt jcsika-ulca 22. szAn
Ritka alkalom; y:ép fűszer berendezés, sáros
üzlethelyiség lakással
azonnal olcsón . átvehető, biztos
megélhetés.
Bővebben Gliick. Attila
u. 16.

Diót tS
dlóbelei

1
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

Kedd, 1939. április 4.

DESZKI 41 HOLDAS
legelő és nádas kitűnő
altalajjal 450 pengőért
holdanként elaaó. Múlt
évi nádtermés 10.000 kéve á 35 f. Halastónak
is alkalmas.
Kolauch
faiskola, Szeged.

KÜlŐNÍÍIÉIf

Elveszett egy
tömör
arany tiszti lánc. A
megtaláló
nyugodtan
leadhatja illő jutalom
ellenében a Tisza-szálló portásánál.
Tizezer pengő kölcsönt
keresek priina vételhea Kamat fejében háromszobás komfortos
lakást vagy pénzt adok
Sürgős jeligére.
250 pengő kölcsönt keresek biztos
üzletre.
Becsületes jeligére a
kiadóhivatal továbbítja.

NEMZETI BAJNOKSÁG
A) Liga
16 13 1 2
Újpest
16 12 3 1
Ferencváros
17 10 3 4
Kispest
16 9 4 3
Hungária
16 6 6 4
Phöbus
16 5 7 4
Nemzeti
16 5 6 5
Szeged
16 5 6 5
Budafok
16 4 6 6
Szürketaxi
16 6 2 8
Szolnoki MÁV
16 4 4 8
Elektromos
17 3 3 11
Bocskai
16 2 2 12
ZSE
' 16 2 1 13
SSE

64:18
59:29
39:26
37:24
34:28
35:29
30:24
24:27
47:42
27:38
23:32
21:44
22:52
20:69-

27
27
23
22
18
17
16
16
14
14
12
9
6
5

—oOo—
B) Liga
nyugati-csoport
18 15
1 Haladás
18 11
2. Lampart
3. Sopron
17 12
18 9
4. Egyetcrlés
5. UTE
17 9
16 6
6. Tokod
18 8
7. BSzKRt
18 6
8. Postás
16 5
9. Pécsi DV
18 6
10. Rákoskeresztúr
11. Tatabánya
16 4
18 5
12 Pénzügy
. 18 4
13. Vasasok
16 4
11 Alba Regia

4
o
3
o

1
3
4
6
7
5
9
10
8
11
8
11
11
10

56:17
56:17
49:42
32:35
35:21
28:20
31:10
33:50
28:31'
32:60
23:30
29:50
21:11
41:10

32
26
25
21
19
17
17
14
13
13
12
12
11
10

3
1
2
2
4
2
4
4
2
1
4
1
1
1

2
3
3
4
4
8
7
8
10
10
10
12
12
16

67:19
64:27
63:21
50:26
39:20
41:43
29:25
32:38
23:32
31:47
38:55
21:18
30:74
15:71

29
29
28
26
21
18
16
16
14
13
12
11
11
3

2
4
1
3
1
5
1
2
3

1

x A Vasutas-ökölvivók a harmadik helyre
kerültek. A Vasutas vasárnap a Törekvés ökölvívóival vette fel a küzdelmet az országos vasutasbajnokság második helyéért. A meccset a szegedi csapat 6:10 arányban elvesztette és igy a
harmadik helyre került.
x Elmaradt a tékemcccs. A Vasutas-stidionban vasárnap kellett volna megrendezni a Vasutas—Makói TE tekebajnoki találkozót, amely
ozonban a vendégek lemondása folytán elmaradt,

RÁDIÓ

Állandó leadások Budapestről hétköznapokon:
6.45: Torna, 7.20: Étrend. 10: Hirek. 12: Déli harangszó, időjárásjclentés. 12.40: Hirek. 13.20: Időjelzés, időjárásjelentés. 14.40: Hirek, étrend, éleimiszeráiak. 16.45: Időjelzés, időjárásjclentés.
Kedd,
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Törekvés
SBTC
D MAVAG
FTC
Pereces
SzAK
DVSC
B. MAVAG
Szentlörinc
Csepeli MOVE
Mezőtúr
Reménység
VSE

BUDAPEST TI.
18.15: Mit olvasnak az angolok. Előadás. 19:
Mezőgazdasági félóra. 19.30: Gordonkamüsor zongorakísérettel. 20: Hirek. 20.20: Hanglemezek. I.
rész: Szórakoztató lemezek. II. rész: Magyar nóták és csárdások.
KASSA
11.10: Hanglemezek". Közben: Csevegés. 1135:
Hirek magyar, szlovák és ruszin nyelven. 152-5:
Cigányzene. 18.10: Szlovák félóra. 19.30: Kisfaludy Sándor versei.
KÜLFÖLD
Bécs. 22.35: Könnvü és tánczene. Belgrád.
2010: Filharmonikusok hangversenye. Berlin.
21.20: Köunvü fuvószene.
Bukarest. 19.25:
Templomi énekkar. Droitvich. 22.25: Részletek
operákból. London Régiónál. 22.15: Dalos, zenés nevető est. Milánó. 21: Szimfonikus hang-verseny. Róma. 17.15: Régi olasz dalok. Vár*
só. 21: I.embergi filharmonikusok.
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x A Bocskai uyerte a kicsök helyosztóját. A
Nemzeti A) Ligában vasárnap csak egy mérkőzés
volt, az NBB-ben azonban komplett fordulót játszottak a csapatok. Eredmények: Bocskai—SSE
1:0 (1:0) NBB; keleti-csoport: Törekvés—DVSC
1:1 (3:0), WMFC-VSE 7:0 (4:0), Szentlörinc— Keretes 2:0 (2:0;, D. MÁVAG-B. MAVAG 2:1 (1:0),
FTC-Reménység 4:3 (2:2), SBTC—Mezőtúr 2:0
(0:0); nyugati-csoport: Haladás—Lampart 0:0. Vasas—Tatabánya 2:2 (20). Pécsi DV—Álba Regia
1:0 (1:0). Pénzügy-Egyetértés 1:0 (0:0), BSzhRt
—Rákoskeresztúr 3:2 (2:1), UTE—Tokod 2:1 (2:0'.,
Sopron-Postások 3:2 (2:1 \
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BUDAPEST I.
12.10: A rádió szalonzenekara 13.30: Cigány,
zene. 16.10: Asszonyok tanácsadója. 17.10: Katónazenc. 17.50: Édes anyanyelvünk. Előadás. 18.50:
A Nemzetközi Vásár és a megnagyobbodott Magyarország. Előadás. 19: Hozsanna — Feszítsd
meg. Szemelvények a nagyheti szertartások énekeiből. 19.45: Az őr játék. Dráma egy felvonásban. 20.30: Budapesti Hangverseny Zenekar. 21
óra 40: Hirek, időjárásjclentés. 22: Hanglemezek.
23: Cigányzene.
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április

Régi előfizető: Szendvics teával, esetleg sütemény és likőr.
A rejtvény fejtök figyelmébe. Vasárnapi számunkban a LXIV. számú betürejtveny hibásan je*
lcut meg. A rejtvény helyesen igy fest;
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Felelős szerkesztő:
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Felelős kiadó:

HUNYA
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Szerkesztőséi
Szeged, Oroszlán-utca 6 szám; telefon: 23—3^
éjszaka: 13-06. - F o g a d ó ó r á k : 11.30-13,
Kiadóhivatal
Szeged, Aradi-utca 6; telefon: 13—06.
Egy kisebb

női kerékpár
e ((én nfadó
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olelüs üzemvezető: KLEIN SÁNDOR.

