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Hogyan üdvözölték a síéke'y főváros
uj, magyar polgár ji«i tarét ?
Vasárnap öanepe vo!t Erdély egéss magyar
kisebbségének. A székelység fővárosának, Marosvásárhelynek u], magyar polgármesteré), Bernddy
Györgyöt iktatták
b e állápba.
Bírnád/
György polgármesterségét Erdély magyarrá a
elvi jelentőségű kisebbségi eredménynek tekinti. Az ünnepélyei beiklatón Jiross Béla apátplébános klasszikus veretű beszédben üdvözölte az uj, magyar polgármestert és többek
közt ezeket mondotta:
— Amikor Domilianusf, aki alatt a rőmai nép
súlyos szolgaságban szenvedett, a jó és bölcs
Nerva váltotta föl a caászári trónon, a változást
Tacitus, a kor történetírója jilletnző tömörségével
Igy örökítette tneg: „Emlékezőtehetségünket is elvesztettük volna szavainkkal
együtt, ha annyira
hatalmunkban állana feledni, mint hallgatni. Most
végre föllélegzettünk:«
— Most végre föllélegzettünk, mondjuk mi is e
történelmi pillanatban. Érezsük, hogy lélegzethez,
mert szóhoz jutottunk s mert nem áll hatalmunkban feledni, tehát emlékezünk. Emlékezünk arról
az időről, amitor ez a terem nem diszterem, hanem műhely volt, amelyre hétköznapi szükség
volt. EmlékezA ik arról az id5ről, mikor egyetlen
kézbe, agyba és szivbj futott össze a város közönségének minden helye3 érdeke. Ne engedjük
azonban megíesztegettetni magúikat a mutttól.
Zárjuk le az ügynek személyi vonatkozásait, maradjunk a tény elbírálásánál és állapítsuk meg,
hogy hét esztendős raedd) kísérletek után, Marosvásárhely a mai napon magyar
polgármestert
kapott.
— Hídfő lett a mai nappal Marosvásárhely, a
dolgozó front hídfője, hídfője a kultaráért küzdő
magyar frontnak, amelynek katonája mlndin romániai magyar ember. Ha Marosvásárhely lakosságát túlnyomó nagyrészében magyarok is alkotják, laknak mások is e városban. Nekünk azonban iskolapéldát kell teremteni arra, hogy bö'cs
vezetés, jóság, tapintat, megértő szívesség, egyenlőség, igazság és törvényesség mellett mindenki boldog lehet.
Vigűl Cosmn Jánoi helyettes polgármester
román nyelven k3»öntö,te a magyar polgármestert. (Ha n e n csalódunk, ezt a C israáí
ezelőtt Koitnának híviák.)
— Iámét elnapolták a Kelemsn—Stakíís
p ö i t . A szerdai Kelemen—Szaká's pór tá gyalásra ismét nagy tömeg tanút idéitek be. A
tárgyalás megkezdésikor Kelemtn Béla ügyvédje utján bejelentette, hogy édisatyjt megszállott szerb területen váratlanul elhunyt s igy
családi okai miatt nem jelenhet meg a főtárgyaláson. A bíróságot láthatólag konaternálta
a főtárgyalás további elhilasztása, mivel á p i l i s
másod k felében a bíróságoknak már ki űzött
más tárgyalásai vannak. A bíróság a bejelentés
u á n a fdlekfee! k ö . ö s m április 15 ében állapodolt meg, hogy e napon folytatják tovább á
félbeszakított főtárgyalás*.
— Oörögkatolikus mise. Húsvét hétfőn délelőtt fél 10 órakor a R izália kápolnában görög
szertartású katolikus szentmisét mond dr. Torna
László makói görögkatoiikus esperes plébános.
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— lAs lő Gyula negyvenéves saiaésxi
J a b i i e n n n . Dibrccenből jelentik: Debrecen vá
ros közönsége á p i l i s tizedikén ünnepli i m g a
magyar színészet egyik réji hirco'ának, László
G/u'ának negyven éves színészi jubileumát.
László Gyula valamikor régen, még fiatal kezdő
színész korában a szegedi szinhSz kedvsne
tagji vo't, mé£ ma is sokan emlékíznek számos alakítására, A jubiláló müvésr ünneplésében réssívesx Debrecen város egész társadalma.
— Csak városatyák lehessenek a közgyűléseken a teremben. Franki Antal gyógyszerész,
törvényhatósági bizottsági tag a legközelebbi közgvü'.és elé a következő indítványt nyújtotta be:
„S eged szab. kir. város szervezel szabályzatának
32 § a szerint közgyűléskor a hallgatóság egyedüli
helye a karzaton van. Mégis rendszeresen tapasztalható, hogy különösen választások alkalmával
nem törvényhatósági tagok tömegesen lepik el a
közgyűlés termét s a leghevesebb agirációkat é s
korteskedéseket folytatnak egyes jelöllek érdekében
a bizottsági tsgok között. D.: minden más közgyűlés alkatmával is a hallgatóság közül többen a
közgyűlési teremben tartózkodnak, sőt a padsorokban is helyet foglalnak. 0 t tartózkodásukkal nemcsak a közgyűlés méltóságát sértik, de azért is
kifogásolható, mert ha a szavazások fölállás, vagy
ülvemaradás által történnek, az illetéktelenül ottlevök
a szavazatok pontosságát veszélyeztetik. Hogy ezen
visszásságok végre megszűnjenek, de a közgyűlés
méltóságának megóvása érdekében is tisztelettel
indítványozom: mondja ki határozatitag a tek.
közgyűlés, hogy a szervezeti szabályzat 32 § ának
érvényt szerezni kiván és utasítja a Tanácsot,
hogy közgyűlések tartásakor terembiztost rendeljen ki."
— Mfghalt őzvagy Pisztor
G/aláné.
H íd nezőváaárhelyről je'entik: Szerdán váratlanul elhunyt özvegy Pásztor G/uláné, nyugalmazott állami óvónő. A hetvenhat éves köztisztele b x i álló úrnő édesinyja volt Pásztor
Józsefnek, a neves irónak és PJsttor Jánosnak,
a kiváló szobrásznak. Nemrégen ünnepelte meg
a város társadalma ötvenéves óvónői jubileumát.
x A DélmagyarofSzág jegyirodája a Klauzáltéri Európa házban van. Bejárat Aradi uccán.

Humoros .lavag'ai ügy*
a kamarai választások után.
N agy és szokatlan izgalmakat váltott ki a legutóbbi kamarai választás és a választás — amelynek eredményére az egész ország figyelt — nem
mult el lovagias ügy nélkül, habár ez a lovagias
ügy kissé mosolyt fakasztóan humoros. A választások előtt ugyanis tárgyalások voltak a Lloydban
a lis'ák összeállítása tárgyában. A tárgyalások
során rés?.iveit mindegyik szakma képviselete és
nemsokára nemcsak a hivatalos jelöltek névsora
bontakozott ki, hanem az önjelöltek listája is, akik
mindenképen be akartak kerülni az uj kamarába.
A többi szakmák között megjelentek ezen az értekezleten az ő s z e s e k , a piaci árusok, a szatócsok
képviselői Is. Ekkor történt azután, hogy az egyik
szakma képviselője egy könnyelmű kijelentést tett,
amelyet egyesek viccnek fogtak föl, mig mások
komolyan mérlegelték. Amikor a könnyelmű kijaleníés elhangzott, az asztal mellől fölállott a szegedi kereskedők régi és érdemes vezére, aki kijelentette, hogy a Kijelentés után nem ül le mindenkivel egy asztalhoz. A tárgyalások pedig tovább
folytak, a könnyelmű kijelentést meglévő Kereskedő
persse nem lett hivatalos jelölt. Most azu'án ennek
a kereskedőnek fia levelet intézett a kereskedők
érdemes és régi vezéréhez és szinte elégtételt, magyarázatot kért, amiéri fölállott az asztal mellől az
apját ért sértés miatt. Az elégtételt negyvennyolc
óra alatt kérte a kereskedő fia, de választ nem
kapott 72 óra múlva sem. A kereskedők régi vezére ugyanis azt tartja, hogy a történtek után nem
siükséges választ adnia. Kereskedői körökben mo •
soiyog/a tárgyalják ezt a kissé szokatlan „lovagias
ügyet" és várják, mi lesz a vége most, amikor
már soksior eltelt 48 óra. H ába, választás nincsen
affér nélkül...
— UJ K Ö N Y V E K A D É L M A G Y A R O R S Z Á G
KÖLCSÖNKÖNYVTARhBAN.
A n d r é Gide :

Meztelen Sárközi György: Angyalok harca.
— Tiltott közlésért elítélték a kurzuslap
egyik munkatársát. A törvényszék Kis Biiázstanácsa tárgyalta a tiltott közléssel vádolt Wittig
R:zsőnek, a szegedi kurzuilap munkatársánas
pőrét. A vád szerint W.ttig Rezső a lap mult év
október 18 iki számában egy törvényszéki tárgyalásról adott hírt, amelynek szereplői fiatalkorúak
voltak. A tudósítás lekötésére engedélyt nem kért
s igy az ügyészség a tiltott közlés vétségét állapította meg. A szerdai főtárgyaláson a vádlott azzal
védekezett, hogy a fiatalkorú csongrádi lakos s
azzal véleménye szerint nem ártott a fiatalkorú
vádlottnak, ha Szegeden irta meg a róló szóló
tudósítást. Nagy G5za ügyész vádbeszédében kifejelte. hogy a törvény nemtudása nem enyhitő
körülmény s egy újságírónak különösen isuernle
kell a sajtótörvényt. A biróság ítéletében bűnösnek
is mondotta ki a kurzuslap munkatársát tiltott
közlés vétségében és az enyhitő szakaszok alkalmazásával 800 ezer korona fő és 200 ezer korona
mellékbüntetésre itélte. Az Ítélet végrehajtását azonban három évi próbaidőre fölfüggesztette. Az ítélet
jogerős.
— K a t o n a Nándor festőművész azon kérelemmel
fordul ahhoz a szegedi családhoz, akinek birtokában
a következő leírású képe van: .Gyermek ül egy lejtőn,
előtte folyóvíz, mögötte hagyek", ho*y fényképezés,
esetleg csere céljából címét adja le a Dilmagyarorszdg kiadóhivatalába.
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Női ing, jó vászonból hímezve 31.000

Saját gyártmányú kötött áruk meglepő olcsó árakon.
Valódi pécsi Hamerli-féle bőrkeztyük.

Lampel és Hegyi

férfi és nöi divatáruháza
Tisza Lajos körút Püspökbazír-épület

