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fbgjn könnyíteni éi kölcsönös 
tog tatai Utal-

A lapén csapatok tovább folytatják 
az előrenyomulást Kína belseje falé 

nok a főhadiszá l lás ró l a következőket Jelenti . 
A Japán tüzérsés pénteken 15 órától kezdve 

erői tű* alá vette állásainkat Huan&u mellett. 
A tüzérségi előkészítés után makacs gyalog-
sági támadások következtek, amelyeket éjjelre 
visszavertünk. Shlrakava Japán tábornok ma 
reggeli nyilatkozatában kijelenti* liogy a 30 
kilométeres zónán messze kivülfekvő Huangtü 
megszállása n Jelenleg W a kézben lévő 
Nancshng védelme 'érdekében vált szüksé-
gessé. Világos tehát — fűzi hozzá a kinai 
delegáció —, hogy a Japán hader8k jnost 
ls tovább folytatják etőnyomulásukat Kína bel-
sejébe éa ennek ss eljárásoknak a menlsé* 
géül mindig s legutóbb megszállt város védd" 
mének szükségességét veszik el6. 

(Budapesti tudósítónk tdefonjclcntisej 
Sanghaiból jelentik: A klns! csapatok s va-
sárnap folyamán nagy erősítéseket kaptak. 
Fittig tábornok hadseregéből 32 000 katona ér-
kezett a sanghai frontra. Az utolsó huszon-
négy órában a sanghai fronton teljes volt «r 
nyugalom»<te ennek ellenére a helyrét teszült, 
mert a fegyverszüneti tárgyalást még mindig 
nem kezdték meg. A késedelem oka az* hegy 
a kínaiak a Japán Javaslatokat nem csupán 
elfogadhatatlanoknak tartják, de a Javasltítok 
alapulvételével még a tárgyalóasztalhoz aem 
akarnak leülni-

Genfből Jelentik: A kinai delegáció ma köz-
zétette szombaton este Sanghaiból kapott ér-
tesülést* mely szerint Csiang-Kvrangnai tábor-

Borzalmas ötszörös gyilkosság 
Mezőberényben 

as örökség miatt 
Mezóberény, március 7. Hétfőn délután 2 

óra tájban bestiális módon elkövetett ötszörös 
gyilkosság történt a községben. Bereczky 36-
zsef 40 esztendős csabai gazdálkodó családi 
örökségi ügyben Mezóberénybe utazott és itt 
az örökségi ügyből kifolyólag baltával meg-
ölte Donell Lájosni 92 éves asszonyt^ annak 
3 éves Margit nevű is 5 hónapos Juliska 
njvú leányát, yfilamlnt Bereczky Istvdnné 60 
éves és Csök Istvdnné hO éves astzongt. 

A gyilkos baltával támadt áldozataira és 

addig ütötte őket» amig ki nem szenvedlek n 
csapások alatt. 

gyilkosság elkövetése után kirohant as ud-
borzalmas esd, Boieczky József a 

varra és utt a kaiba vetette magái. A kiálto-
zásokra e kutbos sereglettek s szomszédok^ 
megérkeztek a csendőrök is, akik azután ki-
hozták Eereczkyt a kulből. 

A gyilkosságról értesítették a gyulai ügyész-
séget, ahonnan ügyész és s vizsgálóbíró szál-
lott ki a helyszínre. Bereczky Józsefet a csend-
őrök a községházán tartják fogva. 
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Glattfelder püspök kiírta a pályázatot 
a belvárosi plébános! állásra 

(A Délmagyarország munkatársától.) Bez-
dán József püspöki helynök halálával másod-
szor vált gazdátlanná' a belvárosi plébáiiia, 
amely Szeged legelső katolikus egyházi pozí-
cióját jelenti. A belvárosi plébánosváosztás 
mindig fontos probléma volt és reml.-zerint 
sokáig tartó tanácskozások előzték meg a pá-
lyázat kiírását. Bezdán József halála óta is 
eltelt jó néhány hét és bár nem szivárgott ki 
serarai az állás betöltésére vonatkozó meg-
beszélésekről. mégis több jelölt neve került 
már forgalomba. 

Dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök most 
kiírta Bezdán József őrökére a pályázatot A 
pályázat határideje április elsején Jár le. A 
megyéspüspök a pályóza1 kiírásáról külön kór-

levélben értesítette egyházmegyéjének papjait 
A körlevélben Igen meleg hangon emlékezett 
meg kedvenc papjáról, Bczd Sn Józsefről, akf 
néhány hatét tölthetett c&ak uj állomáshe-
lyén, a szeged-belvárosi plébánián és aki Sze-
ged első prépostjs votL 

Ugyanebben a körlevélben értesíti a megyés, 
püspök a papokat arról Is, hqgy s nemrégen 
megszervezett ujetegedi plébánosi állásra la 
kiírta a válvámtoU amelynek határnapja már. 
cius Sl. Y 

A pályázatokat á püspök Urál ja leiül és 
azután megejti a Jelölést* 'amelynek alapján a 
kegyúri bizottság megválasztja as uj plébá-
nosokat ; 

Csökken a tzegedl Influenzajárvány 
(A Déimagyar ország munkitársőtól.) A szegedi 

influenzajárvány az utolsó három napon mint 
a főorvosi hivatal hétfőn kiadott jelentése mondja 
— enyhülést mutat. Pénteken dél óta egyetlen 
hf szövődményes megbetegedést sem jelentettek 
be f hivatalnak a kerületi tiszti orvosok. Igaz, 
hogy <iz még wem jelenti a járvány teljes meg-
szűnését, mert számos olyan megbetegedés tör-
tént a utóbbi hetekben, amelyről nem tettek jelen-
tést a főorvosi hivatalnak, mert a beteghez sok-
szor még orvost sem hívtak, — mindeneseire 
azonban a járvány csökkenésére icneí következ-
tetni. 

A jelentés szerint a hivatalok és sz iskolák, be-
'.egiétszáma is csókként az utóbbi három nap alatt. 
A főorvosi hivatal a kerületekből beérkezett jelen-
tések alapján megállapította, hogy az idei járvány 
általában enyhebb lefolyásúnak látszik, mint az 
elmúlt évek influenzajárványai, bár a város még 
nem jutott tut a veszélyen. Nagyon sokszor meg-
történik ugyanis, hogy az influenzajárvány ho&z-
szfcbb-rövidebb ideig tartó megszakításokkal lóbb 
(elvonásban zajlik u\ leiül tartani lehet attól. 

hogy a mostani szünet esetleg csak átmenel Jel-
legű. 

As elmúlt három napról Influenzás halálesetet 
sem jelentették be. .. . •.• ; - • j *• a . ^^ 

Diáktüntetés Zágrábban 
(Budapesti tudósilónk Ulejonjelentése.) Zág-

rábból jelentik: Vasárnap a zágrábi egyete-
men a nacionalista diákság tüntetést rendezett 
u belgrádi rezsim ellen. A rendőrség 84 diákot 
őrizetbe veti. 

I magyar—cseh 
kereskedelmi tárgyalások 

(Budapesti tudósítónk telefonjclentése.) Prá-
gából jelentik: Csütörtököd újból megkezdőd-
nek a magyar—cseh kereskedelmi tárgyalá-
sok, még peJig a cseh lapok közlése szerint a 
közeledés reményével. 

N a g y K a t ó 
Wtlly Prittch 
(MÍóWalbura 

a tíjlilim—>» 

Kálmán Imre 
BONNY-ban 

Glattfelder pflsyik aliaiáss 
s badapsstl Misái hsshrn-

cláláa 
Budapest, március 7. A baá^teM Jelkéss. 

kedő papság márdusl konferenciáján hátfős 
délután dr. Glattfelder Gyula essaftdf p 
t a r to t t e l ő a d á s . Fej teget te , b o g y SS 
rendeltetése és fgy s papság hivatása 

ita tehát k k é v t l d i 
hirdeti 

* m 

mészé'fölötti, feladata tehát sz 
ságra Irányul. Az egyház* s paj 
azokat az erkölcsi elveké^ melyei 
mellett, mint méltó Jutalom, az örőkkévaIó8A| 
érhető el. Foglalkozott Leo pápának a zsidó* 
Ságról kiadott enciklikájával, majd s mostani 
válsággal szemben feladatokat Jelölt meg, fe* 
s charltást* a néppel való foglalkozást/a 
resztény optimizmus kiépítését, az áldözatké8S> 
séget és s pi éltányosságot Esek nélkül 
mondotta s püspök — s mai társadalmi iSad 
katasztrófa él nem kerülhető. 

4 Z Idő 
'A szegedi egyetem, földrajzi intézeténél 

teorológlat obszervatóriuma Jelenti: PTüttfr! 
zis a Délvidékre: További lassú hőemelkedés* 
túlnyomóan borult, átmenetileg csapadékra 
hajló idő valószínű. 

A Meteorológiai • Intézel Jelenti este 10 ára-
Kor: As országban változatos volt -
séklet, de általában mindenütt e k _ _ 
tokot Várható idő: változékony, szeles idő, 
fagypont körüli hőmérséklet, időnkint kisebb 
lecsapódásokkal . . . 

A Dugonics-Társaság 
Goeftae-emléküiiiiepe 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A Dugonics*. 
Társaság Goethe halálának, századik évforddáóje 
alkalmából vasárnap délután emlékünnepélyt ren-
dezett. Goethe világirodalmi Jelentőségében képesti 
a megemlékezésnek rendes felolvasó üléseitől 
térőleg ünnepélyes kereteket adott és a Tisxa-
száfló nagytermében, művészek közreműködésév*! 
rendezte meg 

Az ünnepséget dr. Szaüay József, a, Dugonics-
Társaság elnöke nyitotta meg, utána dr . Tonein 
Sándor ^Goethe az ember és az frd« dmmef égf-
órás érdekes és értékes előadás keretében vásblta 
Goethe életét éa működését Előadásában Torfém 
főleg arra törekedett, bogy Goethét, as embert 
állítsa a hallgatók elé és az emberen keresztül 
nyújtson bepillantást a költő alkotó műhelyébe. 
Amint mondotta, a törekvése az, bogy ma filológián 
keresztül vezesse el hallgatóit a s emberen, ha-
nem az emberen k t r asz tűi a költőhöz. Igen ér-
dekes volt fejtegetéseinek as a része, ahol azt 
magyarázta, hogy a Petőfi-ideál kizárólagossága 
miért nehezítette meg nálunk sokáig Goethe meg-
értését. Előadását Goethe legnagyobb költői alko-
tásának, a Faustnak ismertetésével fejezte be. 

As előadás keretében beillesztve Tdrag Ferenc és 
Csobor Imre, a városi szinház tagjai Faust első 
részéből a Faust—Mephistopheles dialógot adták 
elő nagy sikerrel, az előadás után pedig Tárey 
Goethe Erlkönigjét szavalta el. Ugy Tonellinek 
teljesen újszerű előadását, mint a szereplő mű-
vészeket a termet zsúfolásig megtöltő közönség 
perceken át tartó meleg tapssal fogadta. 

Végezetül dr. Bárányt János songoramúvért 
Schubertnek két ismert Goethe-dalát »Gretchen 
am Spianrad< és az Erlköniget adta elő nagy 
tetszéstől ki érvé 
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