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Hirelc 
— Bárányi főispán Budapesten. B á r á n y i 

Tibor főispán csütörtökön aélután Budapestre 
utazott, ahol K á 11 a y Miklós földmüvelés-
ügyi miniszternél tesz hivatalos látogatást. A 
főispán pénteken este tér vissza Szegedre. 

— Haász István tábori püspök elutazott Sze-
gedről. H a á s z István tábori püspök — mint 
jelentettük — néhány nappal ezelőtt Szegedre 
érkezett és csütörtökön délután két órakor uta-
zott el Békéscsabára. A tábori püspök hétfőn, 
kedden és szerdán délután 3 órától 4-ig (a fo-
gadalmi templomban a legénységnek, 5-től 
6-ig a jezsuita kápolnában a tisztikar tagjai-
nak tartott lelkigyakorlatokat. Szerdán dél-
után meggyóntatta a helyőrség tagjait, csü-
törtökön délelőtt misét mondott a fogadalmi 
templomban és megáldoztatta őket. Haász Ist-
István csütörtökön délután utazott el Békés-
csabára. A tábori püspököt dr. vitéz S h v o y 
Kálmán altábornagy, a szegedi vegyesdandár 
parancsnoka kisérte ki a pályaudvarra. 

— A vadászterületek bére. Az utóbbi eszten-
dőkben a vadászterületek konjunktúrája erő-
sen hanyatlott, ami leginkább a vadászterü-
letek bérbeadására tartott árverések egyre job-
han gyöngülő eredményében nyilatkozott meg. 
Most — ugy látszik — ezen a téren javulás kez-
dődik. Legutóbb három vadászterület bérleti 
szerződése járt le.és erre tartott uj árlejtést a 
város. A 2-es számú marostői vadászterületre, 
amelynek bére eddig 160 pengő volt, most az 
egyik társaság 280 pengős ajánlatot tett, az 
5-ös számú feketeföldi vadászterületre pedig, 
amelynek régi bére 320 pengő volt, hatszázöt-
ven pengős ajánlatot kapott a város, ezzel szem-
ben a 8-as számú gajgonyai vadászterületért a 
legmagasabb ajánlat csak 125 pengős volt, ki-
lenc pengővel kevesebb az eddigi bérnél. A 
döntést a kisgyűlés hozza majd. 

— Sigvard svéd herceg esküvője Londonban. 

Londonból jelentik: S i g va r d herceg és P u t z e k 

Erika csütörtökön délben házasságot kötött az 

egyik londoni anyakönyvvezető előtt. Az anya-

könyvvezetőt hivatal előtt már a kora reggeli órák-

ban hatalmas tömeg gyűlt egybe, amelyet az erős 

rendőri készültség csak nehezen tudott visszatar-

tani. Sigvard herceg lemondott rangjáról, a svéd 

király Sotlidcn grófja cimet adta a hercegnek. 

— Elkészült a debreceni versenyuszoda terve. 
Debrecenből jelentik: Az Úszószövetség Debre-
cenben tartott legutóbbi ülésén dr. V á s á r y 
István polgármester bejelentette, hogy Debre-
cen hatalmas méretű úszómedencét kiván 
építtetni a nagyerdei fürdőtelepen. Azóta Bor-
s o s József, Debrecen műszaki tanácsosa elké-
szítette az úszómedence tervét és azt bemutat-
ta a polgármesternek. A terv szerint a kizáró-
lag úszók számára építendő medence szélessé-
ge 18, hosszúsága 50 méter lesz. A medence kö-
rül lépcsőzetesen kétezer ülőhelyet építenek. A 
versenyzők számára külön öltözőépületet épí-
tenek. Az egész épitkezés 103.000 pengőbe ke-
rül, amiből a medencére 47.000 pengő esik. A" 
városnak pénze nincs, de megindítja a gyűj-
tést a város társadalmi körében és hitelt kér az 
Országos Testnevelési Tanácstól. 

— Névmagyarosítás. Ro s s István detektív csa-
ládi nevét belügyminiszteri engedéllyel Regős-
re változtatta. 

— Kormányzósértésért száz pengő pénzbün. 
tetés. D e z s Ó Mihály vásárhelyi gazdálkodó a 
mult év decemberében az egyik kocsmában ré-
szegen politizálgatni kezdett. Szóba került a 
kormánvzó személye is, Dezső többek előtt ak-
kor olyan kijelentést tett, hogy a kormányzó is 
olyan ember! mint ő. Ezenkívül sértő kifejezést 
is használt. Társai feljelentették és Dezsőt csü-
törtökön a törvénvszék kormányzósértésért 
vonta felelősségre. Dezső tagadta, hogy a ki-
jelentéseket megtette volna, de ha megtette is, 
részeg volt és így nem emlékszik semmire. A 
bíróság kihallgatta a vitában résztvevő többi 
gazdát, akik terhelően vallottak. A biróság 100 
pengő pénzbüntetésre ítélte Dezsőt, de az Ítélet 
végrehajtását próbaidőre felfüggesztette. 

x Ha Budapeste ntazlk, első utja legyen a fé-
nyesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe 
(Budapest, VII.. Dohány-ucca 44.) menni. Itt m á r 
r e g g e l 5 ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 pengő-
é r t n e m c s a k m e g f ü r ö d h e t , h a n e m j ó l 
meg i s r e g g e l i z h e t 

— Kállay földművelésügyi miniszter szegedi 
látogatása. K á l l a y Miklós földmüvelésügyi 
miniszter már régebben ígéretet tett arra, hogy 
látogatást tesa Szegeden, hogy a gazdák kíván-
ságait meghallgassa. Hir szerint Kállay mi-
niszter rövidesen Szegedre utazik. A miniszter 
érkezésének pontos dátumát a napokban fogják 
megállapítani és ugyanekkor összeállítják itt-
idézésének a programját. 

— Az I. számú rejtvény megfejtésének be-
adási határideje március Í4. 

— Előadás a Munkásotthonban. A szegedi 
szakszervezeti bizottság közli, hogy 9-én, pén-
teken este 7 órakor a Munkásotthonban (Hét-
vezér-ucca 9.) dr. K i s Jenő (Budapest) „A szo-
cializmus jövője" cimen tudományos előadást 
tart. 

— Dsembori-film. Csütörtök este az összes 
szegedi cserkészcsapatok rendezésében bemu-
tatták a Korzó Moziban a dsembori-filmet, 
amelyen megelevenedett a gödöllői cserkész-
világtábor élete, színes világa és sok látnivaló-
ja. Az előadást pénteken délután megismétlik. 

— Kiállítási csarnok Debrecenben. Debre-
cenből jelentik: Tegnap délelőtt a városházán 
tanácskozás volt a Debreceni Hét keretében 
rendezendő Tiszántúli Ipari Kiállítás és Áru-
minta Vásár előkészítése ügyében. Mivel a vá-
sárt állandósítani kívánják, ugy határoztak, 
hogy állandó helyet jelölnek ki számára, azt 
köiülkeritteti a város, ellátja közmüvekkel és 
egy hatvan méter hosszú, husz méter széles 
csarnokot építtetnek rá. Az összes költségekre 
20.000 pengőt irányoztak elő. 

— Betörtek a körmendi templomba. Kör-
mendről jelentik: Az itteni római katolikus 
templomhan betörést követtek el. A betörők el-
vitték a szentségtartót és az áldozási kelyhet. 

Szenzációs uidonság! 
Tavaszi párisi krém külön'egességítk Erató — Tu-
randot Fraise-Fruit. PaoD CllkráSZda. Stefániára! «zömben 

Hogyan beszeltek 
az Árpád-korban 

Dr. Mészöly Gedeon előadása 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. M é-

s z ö 1 y Gedeon egyetemi tanár osütörtökön dél-

után az egyetem aulájában „Hogyan beszéltek ár-

pádkori papjaink" cimmel tartott előadást Az elő-

adás tárgya két legrégibb nyelvemlékünknek, a 

Halotti beszédnek és az Ó-magyar Mária siralom-

nak egykorú kiejtése volt. Felolvasta a Halotti 

beszédet, melynek nagyrésze egyszeri hallásra 

érthetetlen, de megállapítható, hogy a régebbi finn 

nyelvvel sok tekintetben rokonhangzásu. Fellel-

hetők a beszédben a birtokragok is, melyek az 

évszázadok folyamán is megmaradtak, bár nagy 

változáson mentek át. Bizonyos nyelvjárásokban 

még ma is megvan több olyan szó, amelyet a régi 

magyarok használtak és ma már idegennek tűnik 

fel. A régi beszédben a g-betü gy-nek volt írva, 

ilyen régi keletű szó a gyehenna is, amely még ma 

is használatos. A Mária siralomban szerepel ez a 

szó ézsea, amelynek a mai változata az édes, a zs 

betű tehát itt átalakult, más betű nem változott a 

szóban. Előfordul ez a szó is, hogy sepedek, amely 

a sírással, illetve a zokogással volt egyenlő értel-

mű. A Halotti beszédben előfordul ez a szó is, 

hogy eleve. Ezt a szót ugyanebben a változatában 

még ma is használják, bár a valódi értelme az, 

hogy először. A régi beszédben az első, először 

helyett azt mondták, hogy ele, ennek másik alakja 

volt az eleve. Az egész Halotti beszédet sikerült 

pontosan megfejteni, csak egyetlen szó van, amely-

nek nem pontos a magyarázata; ez a szó az: isa. 

Hozzáértők magyarázata szerint az őst, jobban 

mondva atyát jelentett, de azért még ma sem tel-

jesen bizonyos, hogy ez volna a valódi értelme. Az 

érdekes előadáshoz többen szóltak hozzá, kőztük 

dr. E r d é l y i László és dr. C s e k e y István pro-

fesszorok, majd dr. E r e k y István mondott kö-

szönetet az Egyetembarátok nevében az előadás-

ért. 

"¿ja 
ideges, csúzos és köszvé 
nyes fájdalmak esetén kivá-
lóan beváltak a Togal tabiet. 
ták. Kérdezze, meg orvosát! 

M A K Ó I HÍREK 
Nagyhagymáért 3.50-et fizet a szindikátus a 

pénteki piacon. A Délmagyarország hírt adott ar-
ról, hogy a szindikátus a még meglevő hagyma-
készletek exportálásának lehetővé tétele érdeké-
ben alacsonyabb vásárlási árak engedélyezését 
kérte a külkereskedelmi hivataltól. Az errevonat-
kozó előterjesztés alapján a külkereskedelmi hi-
vatal nagyhagymára 3 pengő 50 filléres árat enge-
délyezett, illetve ennyire szállította le az eddig! 
4.50-es árat. A pénteki hetipiacon már ezen az 
áron történnek a szindikátus, részére szóló vásár-
lások, amelyek azonban sajnos, nem lesznek olyan 
arányúak, mint aminőre szükség volna. Értesülé-
sünk szerint mintegy 500—600 métermázsa hagy-
mát fog az uj leszállított áron felvásárolni a szin-
dikátus. Bizony ez édeskevés — már veszedelme-
sen közeleg az egyiptomi hagymaszezon s ezzel 
szemben még mintegy 400 vagon hagyma van a 
makói termelők kezén. 

Az egyik detektív ma előállított egy fiút, aki a 
Fő-téri üzleteket járta. Egerben keltezett lapokat 
adott át az üzletekben, amelyen az állt, hogy vi-
lágjáró magyar a lap átnyujtója, aki e lapok árá-
ból tartja fenret magát. Az igazoltatásnál kiderült, 
hogy K ó s z ó Andrásnak hívják, szegedi lakos, 
Egerben még soha sem járt, de a makói Fő-téren 
3 pengő 50 fillért szedett össze egy pár óra alatt. 
A nagy világból Szegeden kívül semmit sem Is-
mer és anyanyelvén kívül egyedül a csíbésznyelvet 
beszéli. A rendőrség most arra kíváncsi, hogy mi-
ért kellett Andrisnak Szegedről bucsu nélkül, éj-
nek idején gyalogszerrel menekülni. 

Lopásért egy hónapot kapott Virág cipész be-
törője. Közöltük, hogy december 21-én feltörtékés 
kirabolták Virág Mihály cipésziparos Návay Lajos-
téri cipészmühelyét. A betörőt a véletlen A r g y e-
l á n Sándor Almássy-uccai cipész személyében 
rendőrkézre juttatta. Ügyének mai tárgyalásán Ar-
gyelán mindent töredelmesen beismert és megnyu-
godott az egyhónapi fogházban, amit lopás címén 
mért rá a biróság, csupán azt kérte, hogy bünte-
tésének a kitöltését hétfőn kezdhesse meg, mert 
jelenleg soros inségmunkás, amit ha elmulaszt, 
csak hetek múlva kerül rá a sor ismét. 

Fellebbez a felfüggesztett városi adótiszt. Bá-
rányi Antal városi adótiszt az őt állásától felfüg-
gesztő határozat ellen fellebbezést adott be és 
kéri, hogy a fegyelmi eljárást függesszék fel ad-
dig, amig az ellene folyamatba tett bünvédi eljá-
rás befejezést nyer. 

Nem érdeklődik az üzemi bizottság a városi 
üzemek sorsa iránt. Csütörtökön délelőttre ülésre 
hivta össze a .polgármester a városi üzemi bizott-
ságot, amelynek a városi téglagyár és a temetke-
zési intézet hasznosítása tárgyában kellett volna 
tanácskoznia és véleményt adnia. A bizottság tag-
jai közül egyetlen egy városi képviselő jelent meg 
pontosan a kitűzött időre, aki azonban látva az 
„egyhangúságot", csakhamar szintén eltávozott s 
igy a bizottság ülését nem tarthatták meg. 

Közgyűlés a városnál. Makó képviselőtestülete 
március 12-én, hétfőn tartja e havi rendes ülését, 
amelynek tárgysorozatán 31 ügy szerepel. A ren-
des tárgysorozatba felvett ügyek között nagyobb 
érdeklődésre tarthat számot a helypénzszabály-
rendelet tervezett módosítása, a városi temetke-
zési intézet és a városi téglagyár eladása, illetve 
további hasznosítása tárgyában előterjesztett ja-
vaslat a hitelesített tejkimérő üvegek elkobzása 
miatt beadott inditvány és még egy-két külső in-
dítvány. A képviselőtestület tagjai körében meg-
lepetést keltett a tárgysorozatnak az a hiánya, 
hogy a városi íparostaTionclskola felügyelő bizott-
ságának újraválasztását s az erre vonatkozó mi-
niszteri rendeletet nem tartalmazza. A közgyűlési 
bizottságok és az állandó választmány szombaton 
délelőtt üléseznek s akkor készítik elő a közgyü-
lési tárgyakat. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Svábhegyi Szanatórium 
(Budapest centrumától 12 percre) 
Ideális subalpin klíma — 
Ideális diétás ellátás — 
Legnagyobb luxus — 
Mérsékelt árak — 
Kura — Sport — Szórakozás 


