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KLAUZÁL TÉR 
LeíTijabb tavaszi cikkek: ö l t önyök , Fel-
öltők, Burbpr ry Rag ián , Trenéh-Coats, 
Bőrkabátok . Fin öVön-ök, felöltők, 
nadrágok. Hubertu«oV l-g—en és m"é~et 

titán n n ^ ' '•nlfl-zTékhm! 

JXfrefc 
Az idő 

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-
lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása +2.4 
C, a legalacsonyabb — 0.6 C. A barometer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 770.4 
mm, este 773.6 mm. A levegő páratartalma reggel 
80, délben 47 százalék. A szél iránya északnyugati, 
erőssége 3—7. A talaj 16 cm-ig fagyott. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Északi szél, változó felhőzet. Nappal eny-
he idő, itt-ott jelentéktelen hószállingózás le-
hetséges. 

— Bárányi Tibor főispán Ba ján. Bárányi Ti-
bor főisnán szombaton másik törvényhatóságá-
nak székhelyére, Bajára utazik, ahonnan hét-
főn, vagy kedden tér vissza Szegedre. A főis-
pán szerdán ismét átveszi szegedi hivatalát. 

— Herczeg Ferenc elnököl a DMKE mai ülé-
sén. A Délmagyarországi Magvar Közművelő-
dési Egyesület igazgatósága és elnöki tanácsa 
szomhaton délután 6 órakor az egyesület ülés-
termében ülést tart. Az ülésen B e r e z e g Fe-
renc elnököl, aki délután fél 6 órakor Tubán 
Tibor államtitkár és Klug Péter országos 
szakfelügyelő társaságában érkezik Szegedre. 
A pályaudvaron a vendégeket a DMKE. a Dél-
vidéki Otthon és a Szent Gellért Konviktus ve-
zetősége fogadja. Vasárnap Herczeg Ferenc 
részt vesz a délelőtt fél 11 órakor tartandó Szent 
Gellért Konviktus felfigyelőbizottsági ülésén, 
maid délután utazik vissza Budapestre. A 
DMKE elnöksége felkéri az igazgatóság és el-
nöki tanács tagiait. hogv az ülés határozatké-
pességének biztosítása végett az ülésen ponto-
san jelenjenek meg. 

— Eltemették Homor Tstvánf. Nagv részvét 
mellett temették el pénteken délelőtt a Mars-tér 
17. szám alatti gvá«zházhól H o m o r Istvánt, 
az állami főreáliskola érdemes, volt {gazsató-
iát. A temetésen a diákok tanáraik vezetésével 
jelentek meg — a jóharátok. az ismerőeök nagy 
tömege búcsúzott az elhunvt kiváló iskolaigaz-
gatótól. A főreáliskola tanári testülete nevében 
dr. F i r h á s Oszkár i?nzgató hursuztatta a 
halottat, a Dugonics-Társaság részéről B a n-
n e r János egvetemí magántanár, a volt tanit-
vánvok nevében oedig E r d ő s Arond hírlap-
író búcsúzott el Homor Istvántól, akit az egy-
ház? szertartás után a gyászolók nagv tömege 
kisért ki a belvárosi temetőbe. A sírkertben a 
családi sírboltban helvezték örök nyugalomra 
a reáliskola érdemes igazgatóját. 

-r Dr. Fabro Henrik emlékezete. Dr. F a b r o 
Henrik, az országgyűlési gvor«iroda volt fő-
nöke halálénak 10 éves fordulója alkalmából 
pénteken reggel 9 órakor a szegedi fogadalmi 
'emplom főoltáránál gyászmise volt, amelyet 
R a s k ó Sándor belvárosi plébános celebrált. 
Szeded város képviseletében dr. vitéz Gombos 
.Tóz'-cf jelent meg, a gyorsíró egvesü'et részé 
ről dr Dobav Gvula tb. elnök. dr. Pap Róbert, 
dr. Tólh Imre alelnökök, dr. Roross D^zső ny. 
kir. főfiP\é'z, dr. Katona Dávid igazgató, Eck. rt 
Elek főtitkár, Orsrágh József háznagy, dr. Kál-
lay Emil ügvész, dr. Vadász Imre, a tanintéze-
tek gyorsírás tanárai és a tanulók küldöttsé-
gei. Budapesten délután koszorúzták meg dr. 
Fnbro Henrik sirját. a Szegedi Gyorsírók Egye-
sületének koszoruiát Kozma Bernát helvezte 
cl emlékezőbeszéd kíséretében. Vasárnap dél-
előtt fél 11 órakor az országház delegációs ter-
mében emlékezik meg az országgyűlési gvors-
iroda Fabro Henrikről, amelven a Szegedi 
Gyorsírók Egyesületét dr. Széli Gvula és dr. 
Kállai Emil képviselik. A Szegedi Gvorsirók 
Egyesülete február 25-én, vasárnap délután 4 
órakor a kereskedelmi és iparkamara díszter-
mében emlékülésen hódol Fabro Henrik emlé-
kének. amelven dr. Sikló«sv László, az or-
szággyűlési gyorsiroda főnöke, valamint a sze-
gedi gvorsirási élet reprezentánsai emlékeznek 
meg á vitairás mesterének érdemeiről. 

— Razziák a j ó^műhelyekben. A 
rendőrség az elöljárósággal karöltve, ismét 
megkezdte a pékmühelyek ellenőrzését, hogy 
nem dolgoztatnak-e a pékek az éjszakai tilalmi 
időben, öt pékmester ellen indult kihágási el-
járás, mert a rendőrség megállapította, hogy 
éjszaka is dolgoztattak. Kihágásért vonják fele-
lősségre azokat a pékmestereiket is, akik lezár-
ják a kaput és az ellenőrzőket megakadályoz-
zák abban, hogy az éjszakai órákban bejuthas-
sanak a pékmün elvekbe. 

— A Magyar Nők és Férfiak Szent Korona Szö-
vetségének szegedi szemesztere vasárnap délután 
S órai kezdettel a városháza közgyűlési termében 
gróf A p p o n y i Albert emlékét méltató előadást 
rendez Az emlékülés keretében dr. S z ő k e Grttla 
lelsőházi tag és Nem es-Czikéné L o v l c h 
Iiona tart előadást 

Móra Ferenc halála 
Az országos részvét 

A gyászbaborult Móra-családhoz még min-
dig tömegesen érkeznek az országos részvét 
megnyilatkozásai. Itt közlünk belőlük ismét 
néhányat: 

A Szegedi Zsidó Hitközség, ennek intézményei, 
a szentegylet, árvaegylet, n<" egylet, leányegylet ve-
zetőségei és tagjai bánafos sziwel, fájó érzéssel 
értesüllek arról, hogy dr. Móra Ferenc ur, az igaz 
ember, a jó ember, a nagyember, aki életében 
örökkévalót teremtett, átköltözött a mennyei 
örökkévalóságba. A világszerte ismert tudós, az 
országosan beérkezett és szeretett iró, a koszorús 
költő írásaiban, müveiben, alkotásaiban azokat az 
elveket hirdette, amelyek minden jóérzésű ember 
előtt a legszentebbek: az egyetlen egy Istenben 
való hitet, a családi élet szentségének szeretetét, 
embertársainak egyenlő megbecsülését. Városunk 
büszkesége volt dr. Móra Ferenc, akit Istenadta 
ragyogó elméjének bájos alkotásaiért, kiapadha-
tatlan szivének jóságos megnyilatkozásaiért, min-
den hivalkodás nélküli közvetlenségéért és felül-
emelkedő, Őszinte, gerinces emberszeretetéért hit-
községünk és intézményei is n.agyrabeesültek, 
amelv közületek és ezek vezetőségei most a kifür-
készhetetlen isteni akaratban való bölcs meg-
nyugvással, de könnyező lélekkel osztoznak a fáj-
dalmas csapás elviselé«ében. A Mindenható jósága 
adjon Nagyságos Assronvnak és a gyá«r.babomlt 
családnak erőt a nagv bánat elviseléséhez. Hit-
községünk Móra Ferenc emlékét mindenkor ke-
gyeletesen megőrzi és arra kéri Nagyságos Asz-
szonyt, hogy őszinte együttérzésünk és bensőséges 
részvétünk nyilvánítását fogadni szive« legyen. 
Őszinte nagvrabecsüléssel és mély tisztelettel: Dr. 
Katona Dávid jegyző, Varga Mihály elnök. 

Engedje meg Nagyságos Asszonyunk, hogy 
mélységes bánatában egvesületünk minden egyes 
taeia nevében osztozva kifejezhessük ««zinte rész-
vétünk hazánk nagvnevü fia, szeretett férje elhuny-
ta alkalmából. A fájdalom oly mély, » veszteség 
oly nagy, hogy arra a mi őszinte együttérzésünk 
tsak envhet hozhat. Kérjük a Mindenhatót, hogy 
legyen Nagyságod mellett a nehéz időben s adjon 
vigaszt ö. a mindenek adója, kitől min ién jó ndö-
dik. őszinte részvéttel a Szegedi Kato'ikns Nővé-
dő Egyesül««* nevében kiváló tisztelettel dr. Csikós 
Nagy Józsefné elnökhelyettes. 

Mélyen tisztelt Nagvságos Asszonyom! A Ma-
jrvar Pen ülni), mely büszke volt arra, hogv Móra 
Ferencet is tagjai sorába ik'attiatta, mélységes 
gvásszal siratja a megdicsőültet, akinek neve 
mindenkor fényes betűkkel fog ragvogni a magvar 
irodalomtörténet lapjain. Egyesületünk: részvété-
vel együtt hadd tolmácsoljam a magamét is, aki 
őt nem csak mint irót becsültem meg, igen nagyra, 
hanem mint kristálytiszta IfllemÜ embert, mint 
nemes jóbarátomat végtelenül szerette is. Nagy-
ságos Asszonyomnak készséges szolgája, Radó 
Antal. 

Bpnes Párisban 
Pár is, február 16. Bcfi.es cseh külügy-

miniszter pénteken délelőtt felkeresi e 
Doumerquc m in i ztcrclnököl , akivel csak-
nem háromnegved óra hosszat tárgyalt A1 

tanácskozáson résr.tvett Barthou k ü l g y -
miniszter is. 

A tanácskozásról távozóban Bencscsak 
annyit jegyzett meg, hogy megtár iv í í l ák! 
azokat a kérdéseket, amelyeket Ba r t hou 
külügvminiszterrel va ló tegnapi tanácsko-
zásaik során m á r megvitattak. 

—• A Doumergue miniszterelnökkel foly-
tatott eszmecsere — mondot ta Benes — 
csak még megerősítette kedvező benyomás 
saimat. 

Döumergue miniszterelnök Bcncsseí 
folytatott eszmecseréje u tán hosszasan ta-
nácskozott Olaszorszáa párisi nagyköve-
tével. 

— Szociáldemokrata pártvacsora Somogyi-
telepen. A szociáldemokrata párt Somogyi-te-
lepi pártszervezete szombaton este 8 órakor 
Somogyi-telepen XXIV. u. 887. szám alatti 
vendéglőjében pártvacsorát rendez. Felszólal 
K é t h 1 v Anna, vagy E s z t e r g á l y o s János 
országgyűlési képviselő, dr. V a 1 e n t i n y 
Ágoston és 01 e j n y i k József. 

— Evangélikus egyházi hirek. Szombaton dél-
után 5 órakor tartja a Szegedi Luther-Szövetség 
első böjti vallásos előadását a templomban, előadó 
dr. Gerley Ferenc egyetemi tanársegéd. Utána a 
szegedi É. L. Sz. tagjainak Ufvacsorája, amely 
előtt előadás tart Kimer Gtisztáv békéscsabai val-
lástanár. Vasárnap délelőtt 10 órakor böjti isten-
tisztelet (Egyed), utána Úrvacsora, 11 órakor 
rendes évi egyházi közgyűlés a belmissziós te-
remben, délután fél 4 órakor gyülekewti biblia-
óra, 5 órakor liturgikus istentisztelet. 

— Egészségtani előadás. A szegedi népmü-f 
velési bizottság legközelebbi egészségügyi elő-
adását szombaton délután pontosan 6 órai kez-> 
dettel tartja, amikor is dr. W a l t n e r Károly 
egyetemi rk. tanár: „A gyermek helyes táplálá-
sának egészségtana" cimén ad elő, dr. Széki Ti-
bor egyetemi tanár I. számú vegytani intézeté-i 
nek tantermében (Templom-tér). Az előadás 
díjtalan. 

— Ciohista ünnepségek. A Magyar Cionista 
Szövetség szegedi csoportja ünnepségeket ren-
dez Szegeden. Vasárnap délelőtt féltizenegy órai 
kezdettel tartják meg a diszgyülést, melven 
résztvesz dr. Friedmann Ignácz. a Pro Palesz-
tina Szövetség elnöke, dr. Fried Frigyes, a szö-
vetség ügyvezető elnöke, Biszeliches Mózes a 
magyar cionizmus egyik megalapítója. Eisdör-
ff-T Andor titkár. A diszgvülésen beszédet mond: 
dr. Biedl Samu, dr. Friedmann Ignácz. dr. 
Frenkel Jenő, Biszeliches Mózes .dr. Fried Fri-
gyes és dr. Lusztig István. Délután 3 órakor 
tartja a szövetség évi közgyűlését. Este 6 óra-
kor az ifjúsági csoportok rendeznek előadást, 
amelynek keretében mozdulatkórus, ének, sza-
valat szerepel. Kedden délután 6 órakor a W . 
I. Z. 0 . tart nyilvános ülést. 25-én, vasárnap 
délelőtt 11 órai kezdettel lesz záróünnepély. 
Délután 3 órakor az ifjúsági csoport ís záróün-
nepélvt tart értékes műsorral. Szombaton este 
ünnepélyes keretek között nvitják meg a zsidó 
népiskola tornatermében 9 It. K. L. Paíesztina-
kiállitást. melv egész héten át nyitva lesz na-
ponta délután 4 órától 7 óráig. 

— Agyonlőtte mostohaanyját és agyonverte 
mostohatestvérét. Budapestről jelentik: A Mo-
son-megvei Püski községben B u r í János föld-
műves vadászfegyverével agyonlőtte mostoha-
apját. Mészáros Istvánt, mostohanővérét, Mé-
száros Máriát pedig fejszével verte agyon. A 
gyilkosság után a ház kigyulladt. A két holttest 
szénné égett. Sűrít elfogták, a két gyilkosságot 
beismerte, de tagadta, hogy a házat ő gyújtotta 
volna f«L 


