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REMOVITE 
a leajobb — 

A bofrányt keltések, 
izgatások és verekedések 

a magyar jövőt veszélyeztetik" 
Molnár Kálmán pécsi professzor nvilnlkozata 

Pécs, március 18. Pr. M o l n i r Kálmán pécsi 
egyetemi tnnár — mint jelentettük —, feltűnést 
keltett bátor hnngu nyilt levelet tett közzé, nmei,«-, 
ben elítélte az egyetemi lavargásokat és Ii.vngiut-
lniinak minősítette az egyeteinek°n divatos táma-
dásokat. A professzor most kicgésaiíü nyilatkoza-
tot lett nyilt leveléhez. 

Nyilatkozatában kijelentette, hogy az «'gyes 
vonatkozásokban túlsúlyban levő zsidó pozíciók 
"Heni küzdelmet csak törvénye» e«znf.'okkc! sza-
bad folytatni és nem olyan oszköz>>kk">|, amelyek 
n magyar jövőt veszélyeztetik. A b >(ninyt hajhá-
szó, verekedő antiszemiták n igyon rossz szolgá-
latot tesznek az általuk hangoltatott törekvést k-
n«k. Ezekkel a módszerekkel nem leliet eredményt 
elérni. \ 

KPI krll világosítani AZ ifjúságot — n.on^ja 
a nyilatkozat —, mert bizonyos vonatkozásban 
elvesztette szemmértékét. Az iliusíi^ ugy látszik, 

.Ijesztgetni akar, ijesztgetni azonban esik ijedős 
tei méretűeket lehet. A Zíivar'koités baj i ig a inak 
lábhoz tett fegyverei a tanárok szeretetteljes gon-
dosságával és n komolyan dolgozó egyetemi iíju-
sng józanságával szemben — vUvzi teic lógnak 
elsülni. 

— Esterházy húsvéti sonkák Kocsisnál. 
t 

— ELÖADASOK. B a u c h Bruno jénai egyete-
mi tanár filozófiai előadását ma, pénteken dél-
után C órakor ..Natúr und Geist" cimen az egye-
tem aulájában tartja. — Ma délután 6 órakor a 
kereskedelmi és iparkamara nagytermében a Mér-
nökegylct rendezésében S z l o v á k Iván ny igaz-
gató-főmérnök „Szeged árvédelmi helyzete és a 
várható árviz" cimrael előadást tart. 

— Ha sajtot vesz, figyeljen a Stauffer névre. 

, — Páukahirdetmény. A hitközség közli tag-
jaival, hogy esak azok pászkaszftkségletéröl gon-
doskodhat, akik utalványaikat március 22-ig, lict-
Tőn délután 5 óráig a hitközségi irodában (Mar-
git-ucca 20., I.) kiváltják. Tajáso« piszka kg-kint 
2.50 pengős árban kapható. 237 

— Székely márciusi est. Hargitaváralja jelképes 
Székely község szombaton este 8 órai kezdettel 
műsorral egybekötött estét tart. amelyre a köz-
ség lakosságát és a sz.ékolységgcl egyűttérzft 
vendégeket meleg szeretettel liivja meg az elöljá-
róság. Az ünnepi szónok: dr. Á b r a h á m Amb-
rus főiskolai tanár. 

— Itágnlinnzási per a temetkezési egyesületi 
közgyűlés után. A Szegcdi Temetkezési Egye-
sület ügyei foglalkoztatták csütörtökén a tör-
vényszék fellebbviteli tanácsát. S z a l a y Mi-
hály került a törvényszék elé két másik egye-
sületi lag feljelentésére. A mu l l év áprilisá-
ban az ipartestületben tartotta gyűlését az 
egyesület. A gyűlésen felszólalt Szalav Mihály 
is. aki löblK'k közölt a köveikczCket mon-
dotta: ..Még helyet foglalnak az .egyesület ve-
zetőségében olyanok, akik tagjai voltak a régi 
vezetőségnek, amikor is ebben oz egyesület-
ben loplak, csallak, sikkasztottak.'* lizt a ki-
jelentést l í á 1 i n t Gyula és D é k á n v vezető-
ségi lagok magukra nézve sértőnek találták és 
rágalmazás óimén feljelentették Szalayt. A 
iárásbiróság előtt a vádlott azzal védekezett, 
hogy nem engedték befejezni a mondatot, ha 
hagyták volna beszélni, akkor kiderült volna, 
hogy nem akarja n sérlflleket meggyanúsítani. 
Kimondotta, hogy valóban tör leniek ne egye-
sülőiben azelőtt visszaélések és ö ezekre akart 
célozni anélkül, hogy a két sértettel hántani 
akarta volna. A járásbíróság felmentette a vád 
alól Szalay Mihályt. A törvényszék most meg-
állapította. bűnösségét becsülelvérlés vétségé-

ben és ezért 30 pengő pcznbüniclésrc ítélte. 

» — AZ asszony kötelessége törődni azzal, hogy 
bélrnükődése rendben legyen, amit pedig ugy ér-
het cl, ha reggelenként éhgyomorra egy rélpohár 
természetes „Ferenc Józscl'' keserüvizet iszik, 
iniely enyhén és kellemesen, pontosan és biztosan* 
szabályozza az emésztés foh amalát. • 

%irriakM hlrjŰL^ 
Makó részvéttávirata lord Hotbcrmerehez. Ma-

kó polgármestere lord Rotherinere feleségének el-

halálozása alkalmából csütörtökön a következő 

angol nyelvű táviratot küldte I.ondonbá, iord Ro-

thermere cimére: „Makó varosa, Magyarország 

déli határán legmélyebb együttérzéssel értesült 

arról a súlyos csapásról, amely Lordságodat ér-

te. Legyen meggyőződve arról, hogy mindannyian 

a legmélyebb részvéttel viseltetünk Lordságod 

iránt mély gyászában. Nikílszky polgármester." 
Halálra itta magát egy apátlilvai gazda. Fe-

j e s Mátyás 36 éves apátfalvai gazdálkodó ked-
den délután rosszul lelt, kevéssel azután meghalt. 
Dr. V e s z e l o v s z k y Károly körorvos, nkit az 
utolsó pilhinntban hívtak, a halál konstatálása 
után mcgállapitotta azt is, hogy a 56 éves gazdá-
val végzett szivbénulás 'közvetlen ol;<3 túlzott al-
koholfogyasztás volt. A hozzátartozók és isme-
rősök mindenben igazolták az orvosi megállapí-
tást, mert Szabó Pál március 15-én reggel elment 
a szabadságot ünnepelni, majd kocsmáról kocsmá-
ra járta végig a márciusi banketteket s amikor 
már kevésnek találta ApálfaJvát, átment Király-
hegyesre is, mindenütt mértéktelenül élvezve az 
italt, pálinkát, bort egészen másnap délutánig, 
amikor betegen ért haza s kevéssel azután meg-
halt. 

Négy legény — egy ellen. S z a b ó Imre Arndi-
ucca 13. szám alatt lakó gazdasági cseléd felje-
lentést tett a rendőrségen súlyos tcMi sértés vét-
sége címén négy ismeretlen egy ín ellen. A felje-
lentés szerint Szabó Imre március lj-én este a 
Bárány-uccában két leányt kiséri haza, amikor a 
sötétben egyszerre négy ismeretlen legény top-
pant eléjük és szó nélkül ütlegetni kezdték öt, 
ugy, hogy 8 napon tul gyógyuló sú üléseket szen-
vedett. A rendőrség a négy legényt keresi. 

Anyakönyvi hírek. Házasságra jelentkeztek: 
Bcrgcr József Markovics Ellával. Házasságot kö-
töttek: Róth László Spitzer Mára Magdolnával. 
Elhalt: Pap János G7 éves (Tv-rasz ueAf< 13). 

Loús János tanár kiállítása. I.cós János ma-
kói ipariskolai tanár, festőművész március 21-től 
31-ig az iparostanonciskola 5. szát:iu termében 
egyház, épitő és festőművészen kiállítást rendez. 
A kiállítás 21-én, virágvasárnap délután i crakor 
nyílik meg. 

25 ajánlat a makói városi bérház építésére. 
Ma járt le a városi bérház ép'tésére kiirt ver-
senytárgyalás, amelyre 25 ajánlat érkezett bc. 
Ezek közül két ajánlattevő vállalkozik a kőmű-
ves és azzal kapcsolatos munkák együttes végzé-
sére. Vasvári Béla építőmester, aki a vasmnn-
kákkal együtt 31.777 és Szani Tstviin kőművesmes-
ter, aki a vasanyagok nélkül 1398-3 pengős njón-
Intot telt. A többi ajánlatok részie'rcunkákra vo-
natkoznak. Az ácsmunkákra pályáztak: Molnár 
Péter S318. Yig István 7S30, Varia Imre és Zaka 
János 60C>0, ifi Fodor Ferenc 7905. Kádár János 
7066, Balázs Ferenc 7910 pengős, ez asztalosmun-
kákra Muzson Pál (lakatos és mázoló munkával 
együtt) 1 1.038, Zombori István 13 /27. Kovai Kál-
mán 11.715. Wíttembcrg Béla -és Takács Sándor 
1 1.955, Juhász Imre (portálok nélkül) 5037, r»z 
üveges munkákra Takács József Sz-»ge<! 2271, festő 
és mázoló munkákra: Péter Sándor 707, Ágoston 
József 1155, Varga Ferenc 1113, Kacsa, Bakos, 
Apjok 1183. bádogos munkákra Kulcsár .15nos 7t'í>. 
Kolumbán János 753, vízvezeték és csatornázás; 
munkákra Báron Mihály 1(77, Krobák Lftsz'ő 
4181, Kucses Sándor 2021. Guláe.«i János 25W. a 
villanyberendezési munkákra Kucses Károly 887, 
Surányi István 1157 pengős ajánlattól. 

e">cska vasért, vörös- és sárgarézért, ólom, hc.r-
ganyhulladékért és mindennemű gazdasági gépek-
ért a legmagasabb napi árat fizetem. Tritz Márk 
utóda, Tritz Béla ócskavas és rémk-íreskedö. Ma-
kó, Lendvay-ucca 8., telefon 235. 

Szomorúan tudatjuk, hogy drága jő 
anyánk 

özv. Lanofe.ldcr Mórnft 
életének 85-ik évében, szerető gyermekei 
és unokái köréből örökre eltávozott. 

Temetése pénteken, folyó hó 19-én 
délelőtt fél 10 órakor, a szegedi izr. te-
mető cinterméből, 

Pr. Gerő Mór és neje Langfelder Trréz, 
Ligeti Béla és neje, dr. Ligeti Károly. 

Ligclj Jenü u> erinekei. 

!r~ypn ruházkodhat 
Mert gyár i 4 ) v iselt 4 U i • T K A P 
m e q b i s á s b ó l m* ö l tönyéér t I teljesen elkészítve 

Mérték után, mesteri szab¡sa.il, próbákká'. v á r a k o -
z á s o n felüli m o d e r n k i d o l g o z á s s a l , jó magyar 
(tósústonó vagy gyapjumosó sryáril gyapjúszövet ma-
rodékokból. Jó hozzávalókká1. 
Okve l fen g y ő z ő d j ö n meg! Ráf izetés nfelkUII 
Be'.városl s z a b ó s á g Mikszáth K. u. 13. It. I ajtó 
liősílatfizotiisi kc Ivozroiiny. Hlvi«r» háchoí i« ujegyJulí kiUclu-
zcitsíjr nélknl. 

„ jszinláz és 
mtivémf • 

11 K T I M Ű S O R : 

Ma és minden este: Hulló falevél. 
Szombaton délután: Fdvari páholy. 

Lengyel-esí 
A Szegedi Népművelési Bizottság csütörtökön 

este jól sikerült lengyel-estet rendezett a Korzó 
Moziban. A Vasutas-dalárda elénekelte a lengyel 
himnuszt, majd dr. vitéz S h v o y Kálmán ország, 
gyűlési képviselő mondott bevezető beszédet. Vá-
dolta a magyar-lengyel kapcsolatokat, amelyek 
a történelem folyamán erősen kimélyültek ncbány 
közös uralkodó révén. I)e kapcsolatot teremt a 
két nemzet között a sorsközösség is. Lengyelor-
szágot két izben eltörölték a föld színéről, mégis 
újraéledi hamvaiból és erösebb, hatalmasabb, 

"mint valaha. A lengyel sors reményt nyújthat a 
megcsonkított magyarságnak is. Végezetül arról 
beszélt, hogy meg kell szorítanunk a baráti len-
gyel nemzet kezét, mert a magyarság őszinte jó*-
barátot talál benne. 

F ö l d e s Béla varsói magyar újságíró tartott 
ezután érdekes előadást Lengyelország politiká-
járól és kultúrájáról. Vázolta P i l s u d s z k y 
marsall államalkotó tevékenységét és ismertette 
azt a fejlődést, amelyen Lengyelország az utóbbi 
évtizedekben keresztül ment. Bészlctesen ismer-
tette. ezután a mai Lengyelország politikai beren-
dezkedését, majd a lengyel külpolitikai helyzetről 
beszélt. Lengyelország beékelve Csehszlovákia 
és Oroszország közé, Közé.pcurópa felé, igy Ma-
gyarország felé is orientálódnak, mert érzik, hogy 
Középeurópában dől el a világ legközelebbi sorsa. 
Végül a lengyel nép kultúráját ismertette. 

A tapssal fogadott előadás után dr. vitéz G á r-
g y á n Imre bejelentette, hogy rövidesen megala-
kul Szegeden is a Magyar—Lengyel Egyesület. 
A bejelentést a közönség lelkesedéssel fogadta. A 
iól sikerült estét érdekes lengyel kulturfilmck, 
bemutatása zárta be. 

A színházi iroda h'reí 
Zerkovitz Béla mondta a .,Hulló falevél'' p r o 

niierjén.- „A szegedi szereplök. színésznők ős szí-
nészek, a kiállítás, rendezés és a frappáns tán-
cok, egyszóval az egész előadás semmiben sem 
marad cl a budapesti mellett, sőt sok tekintetben 
felül is múlja azt. Boldog vagyok, hogy a szegedi 
színház kitűnő művészgárdáját megismerhettem." 

A ..Hulló falevél" ma, szombaton és vasárnap 
este és vasárnap délután van műsoron. 

Szombaton délután a példátlan sikerű „Udvari 
páholy" énekes vigjáték kerül szinre filléres hely-
árakkal. 

Nagy miivészi esemény színhelye les/. Nagy'lé-
ten a színház. Kiss Ferenc, a Nemzeti Szinbáh 
művészének felléptével a világirodalom egyik leg-
szebb alkotása a ..Jedermann" kerül szinre ked-
den. szerdán este és csütörtökön délután. 

V lesjobb gyermekszinliaz a Budapesti fiycr-' 
mekmiivészek társulata vendégszerepel húsvét va-
sárnapján délelőtt mérsékelt helyárakkal. 

I 

Harmónia hangversenyek 
Holnap 

este S órakor a Tiszában Harmónia IV. zongora-
béilet 

űz it] magvar vonósnégyes 
kamarazeneestje 

Fischer Dnnie 
közreműködésével 

Hlüsoron: Beethoven, TTaydn, Schumann. 
Jegy 150 I'-től Harmóniánál és Délmagyar--

ország jegyirodában. 


