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Húsvétra legoicsdan csau Pollák Testvéreknél m i m 
ság, kitartás és a munkához való odaadás párosul 

A magyar nép is bebizonyította ezt 
nagy tisztességgel és nem kis számú 
magyar név vdlt az egész világ közkin-

csévé, 

mint Liszt a zenében, Munkácsy László a festé-
szetben, Arany, Petőfi, Jókai, Ady a költészet-
bon, egészen a színészet és a filmművészet vi-
lághírű nevéig. A tudomány szűkebb területén 
pedig ott állanak Bólyai, Vámbéri, Korányi ne-
vei. Az ö n nemzetének beosílletére válik, egye-
sületünk számára pedig különös eJégtétel, hogy 
az ön neve is ott van ebben a sorban, ö n a 
vitamin kutatás terén szerzett érdemeivel, ame-
lyek annyira jelentősek a modern orvostudo-
mányban, világhírű nevet szerzett. Különös 
örömmel állapithatom meg, hogy az ö n nevét 
munkái révén jóval előbb megismertük nálunk 
is, még mielőtt alkalmunk lett volna önt sze-
mélyesen is megismerni. Ezért Önt nem üdvö-
zöljük, mint idegent, hanem mint jó szomszédot, 
kedves ismerőst, mint nagyrabeosült barátot és 
vendéget. 

Ezután tartotta meg előadását Saentgyörgy/ 
professzor, akit valósággal elleptek az újság-
írók Is, hogy meginterjúvolják. Hangsúlyozta, 
hogy milyen rendkívül kellemesen lepte meg a 
rendkívül meleg fogadtatás, r sok figyelem, 
"épfifí megiegyezte: 

— Mindig mondom, hogy a népek között az 
ellentétet csak a politikusok csinálják, mert eb-
ből élnek. Valójában az emberek jók- megértők 
és türelmesek egymással szemben mindenütt a 
világon. 

Hirelz 
— Hétvégi munkaszünet a városházán. A 

mult évben Szegeden, a városi hivatalokban is 
bevezették a hétvégi munkaszünetet, mely 
szombat déli 12 órától, hétfő reggel 9 óráig tar-
tott. A Városi Alkalmazottak Egyesülete most 
akciót indított, hogy a hétvégi munkaszünetet 
az idén is bevezessék a városházán. A tisztvise-
lők azt kívánják, hogy április 15-től október 
15-ig tartson a vikend a városi hivatalokban. 
A kerelem felett rövidesen dönt dr. P á 1 f y Jó-
zsef polgármesterhelyettes. 

— Erősen apad a Tisza. A Tisza ismét apad. 
Két nap alatt közel egy méterrel csökkent a 
vízállás, amely kedden már csak 5.10 méter 
volt. A felsőbb vidékekről nagymérvű apadást 
jelentettek. 

— A kereskedők paprikaszakosztályának ér-
tekezlete. A szegedi kereskedők egyesületének 
paprikaszakosztálya szerdán este negyed 9 órai 
kezdettel a Lloyd-Társulat helyiségében gyű-
lést tart. A gyűlés tárgysorozatán a 4 kilós kö-
telező paprikazároltatás kérdése, továbbá a 
poc'ai nyomtatvány portódijának leszállítása 
szerepel. 

— Görögkatolikus mise. Húsvét hétfőjén délelőtt 
fél 10 órakor a Lechner-téri kápolnában görög 
szertartású katolikus szent misét magyar nyelven 
mond dr. Torna László makói görög katolikus 
esperesplébáno®. 

x Böjtben csak Stauffer-sajtot egyen! 

— A kegyeleti cikkek árának megállapítása. 
A kereskedelmi min szter 1933-ban kiadott 
rendelete szerint a temetkezési vállalkozók kö-
telesek árszabályaikat jóváhagyás céljából az 
iparhatóságoknak bemutatni. Ezekben az ár-
szabályokban minden kegyeleti cikk és szol-
gáltatás árát részletesen fel kell tüntetni. A 
rendelkezés kifejezetten csak a temetkezési 
vállalkozókra vonatkozik, míg a kegyszerke-
rerkedők minden korlátozás nélkül szabadon 
állapithatják meg áraikat. A verseny egyenlőt-
lensége miatt most a vidéki temetkezési válla-
latok akciót indítottak, hogy a kegyeleti cik-
kek árait a kegyszerkereskedőknéí is vonják 
hatósági megállapítás alá. Az egyes kamarák-
hoz intézett ilyen kívánságokkal szemben a 
kegy szer kereskedők viszont a kereskedelem 
szabadságának elvére hivatkozva, a jelenlegi 
állapot fenntartását kérik. 

Szenzációs újdonság! 
Tavasji párisi krém külön'egossé^ek Erató — Tú-
rán dot Fraise-Fruit Pann CI|kráS7da. Stefániával nremben 

— A szegedi Visszhang Dalkör húsvét vasár-
napján az ipartestületben fél 5 órai kezdettel 
nagyszabású hangversenyt rendez. Ez alkalom-
mal avatják fel azt az ezüstserleget, amelyet a 
dalkör a mult évi dalosversenyen nyert első díj-
ként. 

Húsvétra egy pár cipőt Ha-Hától! 
Halálos autószerencsét-
lenség a bivalyok miatt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ezév 
február 10-én halálos szerencsétlenség történt 
a szentesi országúton. Lantos Gábor gazdálkodó 
¡bivalyokat hajtott, a háta mögött pedig nagy se-
bességgel ígyekeziett egy képkoosi, amelyet Ta-
kács Lajos kunágotal soffőr vezetett. Az autó 
nem állott meg, bár a soffőr látta, hogy a bi-
valyok elzárják az utat, hanem sebességét vala-
mivel csökkentve előzött. Eközben tortént, hogy 
elütötte Lantos Gábort, aki nemsokkal később a 
szentesi kórházban meghalt. A soffőrt gondat-
lanságból okozott emberölés miatt kedden vonta 
felelősségre a szegedi törvényszék Gömöry-
tanácsa. Azzal védekezett, hogy Lantos volt az 
oka a halálos szerencsétlenségnek. A tanuk azt 
igazolták, hogy Lantos Is hibás volt. A bíróság 
biinösnék mondotta kl a soffőrt. mindössze azon-
ban csak 50 pengő pénzbüntetésre ítélte, mert 
igazoltnak látta, hogy a szerencsétlenségért 
Lantost ís terheli felelősség. Az ügyész az íté-
let' el'en fellebbezést Jelentett be. 

— Az ujszegedi Főfasor jobb megvilágítása. 
Az U jszegedi Népkör küldöttségét vezette H a u-
s e r Bezső Sándor dr. P á 1 f y József polgár-
mesterhelyettes elé. Azt kérte az ujszegediek 
küldöttsége, hogy jobban világíttassa ki a város 
az ujszegedi ligetet, mert a sötétség miatt az 
üdülni vágyó városi lakosság elkerüli Újszege-
det. A Főfasorban 11 lámpa le van szerelve és 
igy csak minden második lámpa világit. A pol-
gármesterhelyettes megígérte a küldöttségnek, 
hogy a 11 lámpa üzembehelyezése érdekében 
érintkezésbe lép a gázgyár vezetőségével. 

x Hu9véti Eszterházy-son-kák Kocsisnál. 

— Elfogták a Mátravidék utolsó betyárját. 
Párádról jelentik: Párádon elfogtak egy 13 év 
óta körözött rablógyilkost, akit a Mátra környé-
kén az utolsó betyárnak tartotlak. Takács Já-
nos egész 1920 óta hajszolja egész Hevesmegye 
csendőrsége, kétszer elfogták, ugyanannyiszor 
megszökött. Még 1920-ban megölt egv gazdát és 
a csendőrök megállapítása szerint 31 rablást, 
továbbá rengeteg utonállást követett el. Leg-
utóbbi időkig a felvidéken bujkált, ahonnan a 
napokban tért vissza. Takács mostani elfogatá -
sakor valóságos tűzharcot folytatott a csend-
őrökkel, végül kénytelen volt megadni magát. 

H ú s v é t i 
tfl C S Z P f I-k érék o ár konfratékes 
szabadonfutdval, heayi gumi, pumpa, 
csengü és szerszámokkal 94 pengő 

ékpárvásár ! 
Eredeti uj STEYER-WPFFEKHflO kerékpár 
fonfrafMes szahartonfutáva), hegyi 
sumf, S S ! * 128 — pengő 

A világhírű STYRYfl kerékpárokat Is WOLF géoáraházban kaphatja, HM ucca 1. 

OLCSO TAVASZI A R A K ! 
Bl a i i l ** m Á ruSiaáruházában 

I C S U I g i l C i U Kelemen ucca 5. sz. 
Divatos fazonú női kabátok P 14-ről 

Női selyem esőköpenyek P 1 6 
Férfi öltönyök P 1 6 

Trench-cottok 
Hubertus kabát 
Gyermekruhák és felöltők »•j — aw jj — j 

l l n l ó k ö n y v e c s k é k é r v é n y e s e k 

P 28-tól 
P 10 „ 
P 6 » 

Tizenkét lopásért 
mástélévi börtön 

(A Délmagyarország munkatársától.) Árva 
István makói napszámos már többizben állott a 
bíróságok előtt különböző bűncselekmények 
miatt. Kedden ismét a- törvényszék Gömöry-
tanácsa elé került többrendbeli lopás címén. Árva 
hónapokon keresztül fosztogatta a makói lakáso-
kat. Legutóbb a rendőrség tettenérte és letar-
tóztatta. Az ügyészség tizenkétrenábeli lopás-
sal vádolta meg. A keddi főtárgyaláson beis-
merte a lopásokat és azzal védekezett hogy 
nagy nyomora miatt követte el azokat. Főleg 
élelmiszereket lopott, abból élt. Több tanú ki-
hallgatása után a bíróság bűnösnek mondotta 
ki és másfélesztendei börtönre itélte. Árva ki-
jelentette, hogy az ítéletben megnyugszik és 
azonnal megkezdi büntetésének letöltését. 

Kárpitosmunkát 
TESTVÉBEk kárpitosok 6« diaítU 

legjobban. legoloeAbban, 
Bzaközertlon K A S Z T A 

kárpitosok 6« diszttfik vAUalnak. Törv. védett 
<ot«lAgy»k, párnázott bátorok Állandóan raktáron. Kölcsey u. S. 155 

— A jövő utjai. A Magyar Mérnök- és Épi-
tészegylet szegedi osztálya 29-én délután 6 óra-
kor tartja meg a városháza közgyűlési termé-
ben ez évi második előadó ülését, amelyen L i-
g e t i Pál budapesti müépitész és történetfilo-
zófus „Ut az útvesztőből' cimü előadássoroza-
tának második részét fogja előadni A jövő utjai 
cimen. Az előadó mélyen szántó és sok tekin-
tetben újszerű gondolátfüzése már az első elő-
adás alkalmával a legnagyobb mértékben meg-
ragadta az ott megjelent közönség érdeklődé-
sét és ez az érdeklődés a második előadáson 
még inkább fokozódni fog. Az első előadásban 
Ligeti megrajzolta azt a történelemvonalat, 
mely a jelenkorhoz vezet, a másodikban pedig 
részletesebben fog kiterjeszkedni arra, hogy mi-
képen illeszkedik be a mai pillanat ebbe a tör-
téneti folyamatba és hogy milyen következteté-
sek vonhatók a jövőre vonatkozóan. Az elő-
adás díjtalan. 

x Herceg Esterházy-sonkák, sajtot, „vajak", Már-

kus-oseme^eüzlet, Kjjsjó-Nfcca.. fl® 
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