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A Demeter-templom 
régi orgonáját, segédlelkész* 
és átfáróf kérnek a reszketek 

(A Délmagyarország munkatársától.) A régi 
Szent-Demeter templom orgonáját sokáig az 
uj fogadalmi templomban használták, mig a 
hatalmas u j orgona el nem készült. Amikor az-
után megszólalt a nagy orgona, az öreg templo-
mi zeneszerszámot nyugalomba helyezték. 
Szétszedték, sípjait, alkatrészeit a fogadalmi 
templom pincéjében raktározták el. Eleinte 
szó volt róla, hogy az öreg orgonát valamelyik 
tanyai templomban szere'ik fel, de azután 
megfeledkeztek róla, mert kiderült, hogy az 
orgonanélküli tanyai templomok méretei nem 
felelnek meg a városi orgona méreteinek. 

Most a röszkei egyházközség tagjai gondol-
tak az elraktározott" orgonára. Papp József 
törvényhatósági bizottsági tag és Kopasz An-
tal plébános vezetésével küldöttségileg jelentek 
meg dr. Somogyi Szilveszternél és elmondot-
ták, hogy a röszkei templomban jó helye len-
ne a lebontott Demeter-templom elraktározott 
orgonájának. Mivel a templom kicsi, nem is 
kívánják az egész orgonát, megelégszenek a 
kisebbik felével, szívesen elvállalják a kiszál-
lítás és a felszerelés költségeit is. 

A pogármesternek ni.ies kifogása a röszkei 
kívánság ellen. Azonnal feltelefonálta a mér-
nöki hivatal illetékes osztályát és érdeklődött, 
hogy hol és milyen állapotban van • r orgona, 
van-e technikai lehetőség arra, hogy egyrészét 
a röszkei templomban szereljék f*l mert a fo-
gadalmi templom pincéjében előbb-utóbb 
tönkre menne. Végül közölte a polgármester a 
küldöttséggel, hogy szakértővel vizsgáltatja 
meg az orgonát, a röszkei templom kórusának 
méreteit és ha nincs akadálya az orgonarész 
felszerelésének, örömmel odaadja a szükséges 
orgonái észeket a röszkei egyházközségnek, 
amely azután gondoskodhat az orgona átala-
kításáról és beépítéséről. 

Az orgonaügy elintézése után a küldöttség 
előállt a második röszkei kívánsággal. Azt kí-
vánják a röszkeiek hogy a város szervezzen se-
gédlelkészi állást a röszkei plébániára, mert a 
plébános egymaga nem győzi a szélesterületi 
plébánia munkálatait. 

— Ez már nehéz dolog — mondotta a pol-
gármester —, a mai viszonyok között nincs 
pénze ilyesmire a városnak, hiszen irgalmatlan 
rosszak az utaink, rongyos a kövezetünk és a 
legsürgősebb munkálatokra sem telik. Ezért 
nem engedem meg azt sem. hogy felállítsa vég-
re a város a Klebelsberg-féle szobrokat a Szé-
chenyi-téren. Nincs pénzünk erre sem. Majd 
csak meg lesz valahogy egymagában is a plé-
bános ur, később, nem mondom, ha javulnak 
a viszonyok, majd adunk mellé segítséget, de 
most beszélni sem lehet róla. 

A deputáció erre a harmadik kívánsággal 
állt elő. A röszkei átjáró, amely a kisszivattvu-
telepnél a Holt-Tisza két partja 'özött bizto-
sítaná az összeköttetés lehetőségét, víz alá ke-
rült, elkátyusodit? és így a gazdák csak nagy 
kerülővel juthatnak el földjeikhez. Az átjárót 
a szükségmunkák keretében kellene rerdbe-
hozni. Ehhez a munkához is szívesen adnak 
fuvart a röszkeiek, a munkafelügyeletet is vál-
laliák. A többi három-négyszáz pengőből ki-
telik. ,. 

A polgármester ezt a kívánságot teljesíthe-
tőnek találta és utasította a mérnöki hivatalt, 
hogy a rossz röszkei átjáró helyreállítását is 
iktassa bele a szükégmunkák program iába. 

GfermekMftest az országúton 
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-

tették az ügyészségnek, hogy Csongrád közelé-
ben, a csanyteleki országúton gyermekholttes-
tet találtak. A kis holttest egy vizes árok mé-
lyén feküdt valószínűleg már több nap óta. 
Az ügyészség indítványára Znmbcjrg János 
vizsgálóbíró kiszállott a helyszínére a vizsgá-
lat megejtése végett. Megállapították, hogy a 
gyermeket ismeretlen tettes megfojtotta, azután 
oedobta az árokba. A gyanú az anya ellen 
irányul, azonban az anyát sehol sem találják, 
sőt azt sem tudják, hogy kicsoda az illető. A 
csongrádi csendőrség a nyomozást folytatja. 

A TANÁR ÉS A DIÁK 
A TÖRVÉNYSZÉK ELŐTT 

A főiskolai tanár rágalmazásért feljelentette hallgatóját, aki a bíróság 
előtt visszavonta állításait 

(A Délmaayarország munkatársától.) A ta-
nár és a diák állott szemben szerdán a szegedi 
törvényszék Vild-tanácsa előtt. A diák, Erős 
Piros, tanárképző főiskolai hallgatónő volt, 
akit dr. Jugovits Lajos tanár jelentett fel fel-
hatalmazásra üldözendő rágalmazás vétsége 
miatt. 

A bíróság egyizben, a mult év decemberé-
ben, már tartott az ügyben tárgyalást. Akkor a 
vádiratból a következők derültek KÍ. Erős Pi-
roska a tanárképző főiskola akkori igazgatója, 
dr. Galamb Sándor előtt súlyos kifejezéseket 
használt dr. Jugovits Lajos tanárral szemben. 
Azt állította, hogy a tanár felkereste Bécsben 
az ő nővérét és a'tanár vacsoráját az ő nővére 
fizette ki. Azt is mondotta a diák az igazgató-
nak, hogy a tanár kölcsönt fogadott el a nővé-
rétől. A decemberi tárgyaláson ki kellett volna 

hallgatni dr. Huszti József egyetemi tanárt, 
a főiskolai bizottság elnökét és dr. Galamb Sán-
dort, de a kihallgatást nem lehetett foganato-
sítani, mert a tanárok ekkor még nem kapták 
meg a hivatali titoktartás alóli feloldást. Erős 
Piroska ujabb tanukat jelentett be több irat 
beszerzését kérte. 

A szerdai tárgyaláson az elnök a feleket 
békülésre szólította fel. Az elnök felhívása 
eredménnyel járt, a felek hosszas tanácskozás 
után kibékültek. Erős Piroska nyilatkozatot 
tett, hogy a sértő kijelentéseket visszavonja és 
sajnálkozását fejezi ki. A sértett tanár a nyi-
latkozatot azzal a feltétellel fogadta el, ha fe-
lettes hatósága beleegyezik az ügynek ilyenkép 
való elintézésébe. Az iratokat most felterjesz-
tik a kultuszminisztériumba. 

ffirek 
V I Q Csütörtök. Róm. Eath. Tivadar vt 
stk B c r . p r o t Tivadar. A nap kel 6 óra 55 
perckor, nyugszik 4 óra 32 perckor. 

Szegeden a gyógyszertárak Közöl szolgálatot 
tartanak: Lelnzlnger Gyula: Horváth Mihály-ucca 
9., (telefon 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi, Ved-
res-ucca 1. (telefon 18-46), Nytlassy Ágoston Ró-
mai-körut 22. (teleton 25-49), Salgó Péter Mátyás 
király-tér 4 (telefon 12-96), Frankó Andor Dugo-
nlcs-tér 1. (telefon 17-9?), Zakar örökösök Valé-
ria-tér 1. (telefon 16-95). 

— Kéthly Anna vasárnapi beszámolója. A 
szociáldemokrata párt 12-én, vasárnap délelőtt 
10 órakor a Korzo Moziban képviselői beszá-
mológyülést tart. Felszólal: K é t h l y Anna és 
B u c n i n g e r Manó országgyűlési képviselő. 
Vasárnap délután fél 3 órakor Szentmihály-
telken Muskó Györgyné 392 sz. vendéglőjében 
K é t h l y Anna ugyancsak beszámolót mond. 

— Szeged a rádióban. A magyar városo-
kat ismertető előadássorozatban csütörtö-
kön délelőtt 10 órakor Szeged ismertetése 
szerepel a rádió programján. Az előadás 
felöleli a város múltját, a legutolsó évek 
történetét, kiterjeszkedik a városi politi-
ka legfontosabb kérdéseire, a város ipari, 
kereskedelmi, mezőgazdasági, kulturális 
viszonyaira, szól a város szépségeiről, amit 
minden idejövő idegennek meg kell néz-
nie, épületekről, utakról, templomokról, a 
kultúrpalotáról és behatóan foglalkozik az 
egyetemmel. Rövid néhány szóban a város 
szellemi képét vázol ja, beszél a város kul-
turális törekvéseiről és irodalmi életéről. 
A rádióelőadás szövegét hivatalos megbí-
zásból S z ő k e Mihály városi könyvtáros 
irta meg. 

— Vasárnap filléres gyors érkezik Budapest-
ről. Vasárnap reggel 9 óra 32 perckor 2000 részt-
vevővel filléres gyorsvonat érkezik Budapestről 
Szegedre. A vonat este 8 óra 37 perckor indul 
vissza Budapestre. Az érkező vendégek fogadtatá-
sáról és kalauzolásáról az idegenforgalmi hivatal 
gondoskodik. 

—. Mintaóvóda Szegeden. A kultuszminisz-
ter a hódmezővásárhelyi mintaóvódát Szeged-
re helyezte át. Tegnap leiratot intézett Vásár-
hely városához és közölte, hogy a mintaóvóda 
berendezését Szegedre szállíttatja és a megszün-
tetett mintaóvódában a zsúfoltabb elemi isko-
lai osztályokat helyezik el. 

X Ügyvédi hir. Dr. K á l l a i Emil ügyvédi iro-
dáját Széchenyi-tér 15. sz. alá (Kiss-ház) helyezte 
át. I 

— Polgármesterválasztás Newvorkban za-
vargásokkal. Newvorkból jelentik: Tegnap zaj-
lott le hosszú ideig tartó korteskedés után a 
polgármesterválasztás Newyorkban. La G u a r -
d i a. az egyesült ellenzéki pártok vezére lett 
az uj nolgármester. La Guardia ellenfele a ré-
gi polffármesíeren, Gc B r i e n n e n kívül 
M a e Kee , Roosevelt elnök pártfogolt ja volt. 
A. választás miatt zavargások voltak Newyork-
v,nn amelveknek két halottja és százötven se-
i/cíiültie van. 

4— Menyhárth Gáspár előadása az ügyvédi 
kamarában. Az ügyvédi kamara közli, hogy 
csütörtökön este 6 órakor dr. Menyhárth Gás-
pár egyetemi tanár a kamara nagytermében 
előadást tart az uzsoratörvény magánjogi vo-
natkozásairól. Az előadás nyilvános. 

— Felhívás a szegedi egyesületekhez. A Társa-
dalmi Egyesületek Szövetségének szegedi csoport-
ja csütörtökön délután 6 órakor a DMKE közgyű-
lési termében (Boldogtasszony-sugárut 2.) rendkí-
vüli ülést tart Az ülés fontos tárgysorozata miatt 
az elnökség kéri, hogy lehetőleg néhány taggal va-
lamennyi egyesület képviseltesse magát és a kép- . 
viseltetést az ülés megkezdése előtt a megbízottak 
jelentsék be a titkárnál. 

— Dr. Bartók György előadása. Az egyetem 
barátai egyesületének bölcsészeti szakosztálya! 
szerdán délután az egyetem archaeologiai in-i 
tézetében felolvasó ülést tartott, amelyet dr. 
M é s z ö l y Gedeon egyetemi tanár nyitott 
meg. Dr. B a r t ó k György egyetemi tanár „A 
filozófia történetének feladata és belső alkata 
cimmel tartott magas színvonalú előadást. Azt 
fejtegette az előadó, hogy a filozófiatörténet^ 
rőí, mint tudományról csak Hegel fellépte óta 
lehet beszélni, ö eíőtte a filozófiatörténet a tu-
dósok kiváltsága volt A szellem megismeré-
sére alig van alkalmasabb eszköz, mint a filo-
zófiatörténet tanulmányozása. Az előadásért 
dr. Mészöly Gedeon mondott köszönetet és han-
goztatta, liogy minden olyan mozzanat, amely 
az egyetem epületén belül történik, támaszték 
az egyetem megtartásához. 

— A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet 
a leánytagok bevonásával november lt-én, szom-
baton este 8 órakor az egyesület székházában mű-
soros teaestélyt rendez. Belépődij nincs. 

— Köszönetnyilvánítás. Köszönetünk mindazok-
nak, kik drága anyánk, özv. Csonka Mihályné te-
metésén részvétükkel fájdalmunkat enyhítették. 
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I Nyakkendőket I 
Pol'á'f Te»fvÉreknél. 

Vasat C S O D A J ó Vasárut 

edények, kályhák, tűzhelyek, fürdőszoba berende-
zések, vadászati cikkek és minden vasáru nagy vá-
lasztékban, jó minőségben és ami a fő olcsó árban 
beszerel y a r g a vasáruházbao 
Vargánál szeded, Mid ucca Vásárolunk 

Í» 

ntéxetl, Iskolai harisnyák, 

gye rm e k kötöltkabátok, 

nagy v á l a s z t é k b a n , £ c i s z í i g I m r e 
Sséc f i eny i tér 2. Tisza szálló mellett. 


