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Dz olasz király 
kedden indul Rómából 

Budapestre 
Róma. május lő. Viktor Emánuel olasz ki-

rály Heléna királyné és Mária hercegnő társa-
ságában kcrlden délelőtt indul el Budapestre a 
Termini-pályaudvarról. Ugyanezzel a vonattal 
utazik gróf ("iano olasz, külügyminiszter és 
Villani római magyar követ. 

szandalettek J 
mvi vászon cipők i 
UIA I I fehér cipők j 

serük y 
Nyári cikkek dus választékban 

Ha-Há-nál szeqed. Kelemen ucca 12. [ 

A gázgyári egységárak revízióját 
sürgették a városi zárszámadas 
közgyűlési vitájában 

A szegedi paprikabeváltó árukészlete kimerült, az exportörök 
Kalocsáról veszik az árut. — Az államosítás óta semmit sem 
javult az egészségügyi szolgálat. — Interpelláció a stelániai 
várrom sorsáról 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Szombaton 

délután, kánikulai hőségben ült össze Szeged tör-

vényhatósági bizottsága, hogy megtartsa az áp-

/ 
HUNGBRIfl 
SZÁLLÓ 
Csárda teraszán vasár, 
naponként d é l b e n 
Boldizsár Kálmán 
és zenekara m u z s i k á l . 

Friss csapolásu sörök, 
olcsó borok, sör-zónák. 

rilisról elmaradt közgyűlését. Az ülést negyedöt 

órakor nyitotta meg dr. vitéz lmecs György fő-

ispán, aki napirend előtt kegyeletes szavakkal pa-

rentálta cl a város elhunyt halottjait, Juhász 

Gyulát, Buday Árpádot és dr. Szalay Józsefet, 

akinok hivatalos és közéleti érdemeit is méltatta 

beszédében. Szalay József akovács volt Szeged 

kulturális életében* — idézte a főispán Herczeg 

Ferenc megállapítását, majd megemlékezett a tör-

vényhatóság másik halottjáról, Gál Miksáról, aki 

számtalan tanújelét adta városszeretetének és szak-

képzettségének. Elparentálta Tanács Sándor tör-

vényhatósági bizottsági tagot is, majd bejelentet-

te, hogy Horthy Miklós kományzó és felesége a 

Hősök Kapuja felavatási ünnepélye alkalmával 

meglátogatja a várost. 

Ezután a főispán megemlékezett Darányi Kál-

mán miniszterelnök szegedi látogatásáról és az 

akkor tett bejelentésekről a miniszterelnök részé-

ről. Bejelentette, hogy junius elsjén Szegedre is 

ellátogat a lengyel kultuszminiszter. Közölte ez-

után a főispán, hogy a polgármester Kocsis Ferenc 

helyébe Szécsi Ferencet, Gál Miksa helyébe Szol-

csányi Istvánt, Szalay József helyébe Reich Mik-

lóst és Tanács Sándor helyébe Papdi Józsefet 

hivta be a törvényhatóságba, végül felhívta a köz-

békés gyertyalángban, 
s oáakaesiut félve gyertyák ijedt fénye; 
a sok vérzőszivü, öklöt szorongató 

szabolcsi legényre. 

És a kacsintásra mindegyik elhallgat. 

Lelkeken zárul a vérre nyitott ablak: 

már beszéd se hallik, 

már pohár se cscnáül. 

Buffaloi csáráára 

temetkező csend ül. 

Valakiből végül kisóhajt a bánat: 

..Ilát a Tiszamentén most karácsonycslén 

ugyan mit csinálnak?,, 

A'ím akad válasz a sóhajos kérdésre: 

bclébotlott a szó a belső nézésbe. 

Arrafelé szállnak 

a belső nézések 

hol hódunna alatt 

álmodó vetések, 

nyírségi nyiresek. nagy füzesek tája: 

kenyértelen népek hontalan keservét 

ölben cldajkálja. 

Fütőttmérgü lelkek megfürdenek szépen 
a szőke Tiszának gyógyító vizében 

és a visszajáró, 
szelíd emlékezet: 
egymásba kulcsolja 
a reszkető kezet . . . 

'Lelki ablakok már sírva énekelnek 
S poharak borába: égő, magyar könnyek 

peregnek, peregnek. 

Téli estén 
Hó van odakint, 
szállnak a pclyhek 
idebent nálam 
mind útra kelnek 
vágyó emlékek 
s elvisznek szállva 
régi határra. 

Megtömött pipák módosan égnek; 
nagy sora hallszik hűvös meséknek. 
Mesét mesélnek pipás öregek; 
szájtátva hallgat sok, álmos gyerek. 

Hó van odakint, 
de a haldahint 

be nem piszkítja füstös gyártelep. 

Szortyogó pipák mikor kiégtek: 
abbahagyják a sárkánymeséket 
és tündér ujja fut szempillákon. 
Bóbiskolnak már hosszú lócákon 

a gyermeki lelken 
szárnyára kelten 

mesevilágot fest bűvös álom-

Szállunk odakint 
fehér hópelyhek, 
ámde tündérek 
szárnyra nem kelnek. 
Megtömött pipák 
móddal nem égnek; 
bübáios mesét 
itt nem mesélnek' 
s nem jelentkeznek 
tündérszép ábnok. 
tündérszén álmok 
Nincs belőlük más: 
csak a sárkányok, 
naav aondsárkámok. 

gyűlés és a város közönsége figyelmét a napok, 

ban megnyíló IX. szegedi ipart vásárra, amely 

ujabb bizonyítéka lesz a szegedi ipar életrevailó* 

ságának és élniakarásának. 

Napirend előtt dr. Emyei Istváa 

a fadrágaság 

kérdését tette szóvá. Beszéde közben a baloldal 

harcias tüntetést rendezett a monopolisztikus egy-

kéz rendszere ellen. A szónok arra kérte a pol-

gármestert, hogy intézzen az ügyben sürgős felter-

jesztést a kormányhoz és kérje a jadrágaság ra-

dikális megszüntetését. 

— Az előterjesztés meg fog történni — jelen-

tette be a főispán. 

Dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok a poigármestei 

jelentését ismertette. A jelentés szerint 

llfusz elleni védőoltásban Sze-
geden 76.500 egyén részesüli. 

Bejelentette, hogy a polgármester nyári szabadsá-

gát junius elsején kezdi meg. 

A polgármester jelentéséhez dr. Bodnár Géza 

szólalt fel. A jelentést sablonosnak tartja. Hiá-

nyolja belőle a gazdasági vonatkozású adatokat. 

Kérte a polgármestert, hogy a jövőben mindenre 

kiterjedő jelentést terjesszen a közgyűlés elé. 

Dr. Kovács József a polgármesteri jelentésből 

megütközve állapítja meg, hogy Szegeden még 

mindig vannak tifiiszniegbetegedések. Ennek két-

I)!. György angol Jiraiy 
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eredeti helyszíni felvé-
telek mindén idők 
nagyobb pompájú vxiág 
eseményéről. 

leg-

V BELVÁROSI ÉS SZÉCHENYI MOZIBAN 

Belvárosi Maxi Vasárnap és mindennap 

Hol alszunk 
vasárnap? 

Gombasxöal. Kabos, Catabár 
Komlós, Kiss Manyi 

Azonkivül: 

Hortobágy 
Móricz Zsigmond „Komorló* cimü resjónye 

a legművészibb magyar film 3, 5, 7, 0 

Sxécfyenyl Moxl Vasárnaptól keddig 

ii szem hazugság 
A jóság és szeretet himnusza. A nemzetközi fllm-
aryártás reprezentáns alakítása. A „Wiener Siincfer-
kuaben" a vitájrliirii bécsi BUROTHEATEB és a 
DEUTSC3E3 VOLKSTHEATER művészi fősze-
replésével. Ext a filmet mindenkinek 
látnia kelt. 3, 5, 7. 9 


