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— A vidéki sajtó problémái. A Délmagyaror-
szágot a következők közlésére kérték fel: A Ma-
gyar Újságírók Kamarai Csoportjának budapesti 
megalakulásával kapcsolatban a szegedi lapoknál 
dolgozó keresztény újságírók csütörtökön délután 
I v á n Mihálynak, a Budapesten megalakult cso-
port szegedi tagjának vezetésével értekezletet tar-
tottak, amelyen egyhangú határozattal kimondot-
ták a kamarai csoporthoz való csatlakozásukat. 
Az értekezleten megjelentek behatóan megvitat-
ták a legfontosabb problémákat, amelyek a ka-
marai alakulás alkalmából felmerülhetnek s ki-
küldöttek egy háromtagu'bizottságot azzal a meg-
bízatással, bogy a vidéki sajtó problémáit és a ka-
marai csoport ele terjesztendő javaslatokat fog-
lalják memorandumba. A memorandumot Iván 
Mihály a legrövidebb idő alatt a kamarai csoport 
elé terjeszti azzal a kéréssel, bogv a kamara lé-
tesítésénél a csoport hathatós támogatásban ré-
szesítse a vidéki ujságiró-problémák kedvező meg-
oldását. 

Olcsóbb a péksütemény 
darabja 4 fillér, viszonteladónak árkedvezmény. 
Kérje minden üzletben, piacon. 

Sebők s i i i ő d e  a u-

MAKÓ iv. 22. 
Véres húsvéti bál Battonyán. A makói kórház-

ba tegnap súlyos szúrt sebbel szállították bc Bat-
tonyáról Marofka Mihály 23 éves gazdasági cselé-
det. A legény elmondotta, hogy húsvét másmpjnn 
bálát tartottak Battonyán a Purgly-major dohány-
pajtájában. A bálban a legények összeverekedtek 
s Marofka Mihály szerencsétlenségére éppen ak-
kor lépett a terembe, amikor legjavában folyt a 
küzdelem. A verekedők közül valaki zsebkését bal 
lapockájába szúrta. A csendőrség nyomoz. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jifientkeztek: 
Tfári Ferenc Kószó Annával, Ruzsinszky Zoltán 
Szűcs Borbála Katalinnal, Bencze József Papp 
Rozáliával. Varga Simon Bálint Máriával. Elhal-
tak: Tóth Géza 6 éves (Porond-ucca 4.). 

Egy lófiatalitás története a biróság előtt. Két 
békés sámsoni lókereskedő, Fark is Gábor cs fia 
Farkas István állottak ma csalás vétségével vá-
dolva a makói járásbíróság előtt. A vád szerint 
Höss János makói gazdának eladtak egy lovat, 
amelyet 10 sztendősnek mondottak és ezt a jár-
latlcvcllel is igazolták, valójában azonban a ló 
legalább 20 esztendős volt — a szakértői megál-
lapítás szerint. A nyomozás során megállapítot-
ták, hogy a kérdéses ló valóban 20 esztendős, 
mert 1918-ban került a világra, a járlatlevél kiál-
lításánál azonban a kiáll ító tisztviselő véletlenül 
1928-at irt 1918 helyett. A megállapítás folytán 
Farkas Gábor, aki a vevőnek a vételárból 100 
pengőt a mai tárgyalás előtt visszaadott, mente-
sült is a csalás vádja alól, nem igy azonban fia, 
Fark as István, aki a járlatlevél véletlen hibáját 
azzal tetézte és ..kamatoztatta", hogy az állatról 
eltüntette azt i bélycgzőnyomot, amelv 1918 as 
születését a hibás járlatlcvéliel szemben bizo-
nyította volna. A biróság Farkas Istvánt csalás 
rölségc cimén 14 napi fogházra Ítélte. 

Ellopták a hidnszlnpnk.it. Bárányi József Vé-
esey-uotai házának udvarán a rendőrség négv fe-
nyőfagerendát és 13 akáeoszlopot talált, araelvek 
eredete gvanus volt. Bárányi elmondotta, hogy 
Bölcsök Pál 20 éves Paizs-uccai lakostól vette 
azokat, Böresök viszont Farkas István és I I ír-
csás János Pajzs-uceai napszámosra hivatkozott. 
Mint végűi kiderült. Farkas István cs Harcsás Já-
nos húsvét másodnapján a Vásárhelyi- és Lu-
thc.T-uccák sarkán levő hidat egyszerűen lebontot-
ták, elvitlék s annak anvaffát eladták. A hidtol-
rajok ellen az eljárás megindult. 

Csónakion,ís n Maroson. Vári Jenő Kálvátia-
Tfceai kereskedőseged beielcnteltc a rendőrségen, 
hogy a Marosparton kikötött Vihar névre keresz-
teli csónakját ismeretlen tettesek ellopták. 

A falusi cipészsegéd bűne. E r d e i István kö-
vtgyi cipészsegédet V a r g a András csanádpalo-
tai gazda sikkasztásért jelentette fel, mert két 
pár csizmára való felsőbőrt átvett tőle, de se a 
vállalt csizmát nem készítette el, sem -az átvett 
bőröket nem adta vissza. Ugyancsak feljelentést 
tett Erdei István ellen a házigazdája Marsi Mi-
hály palotai gazda azért, mert . a ház ereszeiéből 
és kerítéséből deszkákat és oszlopokat tüzelt el. 
Sikkasztás és lopás vétsége cimén a szegénységé-
vel védekező Erdei Istvánt a járásbíróság ma 0 
heti fogházra itélte. 

Nyolc év óta vár Sfzeged 
a Kolozsvári testvérek 
Szent György-szobrára 

A Dankó-szobrot a Tiszapartról áthelyezik 
a Hungária-szálló előtti parkba 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érde-
kes indítványt nyújtóit be a polgármesterhez 
K o z m a Ferenc, a Szeged-Csongrádi Taka-
rékpénztár vezérigazgatója. Azt indítványozza, 
bogy a város helyezze át Dankó Pista már-
ványszobrát, amely eddig a Stefáuia lombjai 
között, a Tisza-partján állt, a Hungária szál-
ló előtt levő kis parktükörbe. Indítványában 
kifejti, hogy eddig a szobor eldugott helyen 
állt, a közönség, különösen a Szegeden meg-
forduló idegenek nem vették észre, pedig ez a 
szobormű egyik a város legértékesebb művé-
szi alkotásainak. Ha odakerülne a Hungária 
elé, nagy mértékben emelné ennek a város-
résznek a szépségét és igazi disze lenne a vá-
rosnak. 

A polgármester kijelentette, hogy az in-
dítványt a maga részéről helyesli és azt pár-
toló javaslattal viszi a közgyűlés elé, annál is 
inkább, mert a szobor áthelyezésének minden 
költségét a Csongrádi Takarékpénztár, mint a 
Hungária-szálló tulajdonosa vállalná magára. 

Ezzel a szoborüggycl kapcsolatban érdek-
lődtünk dr. P á lf y József polgármesternél, 
hogy mikor kapja meg végre a város a K o -
1 o z s v á r i testvérek ősrégi prágai Szent 
György szobrának bronzmását, amelyet an-
nakidején még gróf K l e b e l s b e r g Kunó 
kultuszminiszter ajánlott föl a városnak. A 
szobor helyét már régen kijelölték és talap-

zatát közel nyolc esztendővel ezelöll föl is ál-
lították a piarista gimnázium és a kémiai in-
tézet között lévő R e r r i c h Béla-téren, az 
üres szobortalapzat azóta bántó módon tűnik 
föl mindenkinek. Dc a Szent György-szobor 
felállításának aktualitást adnak azok a riasztó 
birck is, amelyek a szobor Prágában lévő 
eredetijének pusztulásáról számolnak bc. A' 
rosszul öntött ősrégi szobron, amely egyike 
az ősrégi magyar művészet legszebb és legér-
tékesebb dokumentumainak, a hibás öntés kö-
vetkeztében minduntalan ujabb repedések tá-
madnak és mivel a cseh hatóságok nem sok' 
gondot fordítanak rá, teljes joggal lehet attól 
tartani, hogy rövidesen elpusztul az értékes 
műkincs. 

A polgármester kijelentette, hogy nem ré-
gen tárgyalt ebben az ügyben vitéz dr. Ha ás a 
Aladár miniszteri tanácsossal, a kultuszmi-
nisztérium művészeti osztályának vezetőjével, 
akinek tudomása van arról, bogy a szobrot 
Klebelsberg Kunó Szegednek ajánlotta tök 
Haász Aladár kijelentette, hogy Klebelsberg 
elhatározását H ó m a n Bálint kultuszminisz* 
ter is magáévá telte és rövidesen gondoskodik 
arról, hogy a szobrot, amely pontos bronzba* 
öntött másolata lesz a Kolozsvári testvérek 
eredeti alkotásának, minél hamarabb leszól* 
litsák Szegedre. 

iljszinház és 
m ü v e m r • 
A SZ1NIIAZ 2 UTOLSÓ BUC'SUHETÉNEK 

M Ű S O R A : 

Pénteken este: Mosoly országa. Filléres hclv-
árak. Sz. Patkós Irma és D. Kovács József bucsu-
fe! lépése. 

Szombaton délután: Peleskei nótárius. Ifjúsági 
előadás. Filléres helyárak. 

Szombaton este: Hajnali vendég. Muráti Lili 
egyetlen felléptével. Bérletszünet. Mérsékelt emelt 
helyárak. 

Vasárnap délután: Csárdás kis kalapom. Dél-
utárii bérlet. Mérsékelt helyárak. 

Vasárnap este: Csárdás kis kalapom. Bérlet-
szünet. Mérsékelt helyárak. 

Hétfőn este: Tizperces alibi. Szinmübemuta'ó. 
Premierbérlet 41. 

Kedden délután: Csárdás kis kalapom. 
Kedden este: Tizperces alibi. Páratlanbérlet 58. 
Szerdán este: Gellérthegyi kaland. Operettbe-

mutató. prcmicrbérlet 15. 
—oOo— 

Az Egyetemi Énekkar hangversenvo. A Sze-
ged' Egyetemi Énekkar lengyelországi hang-
versen yfcörutja előtt szombaton este fél 9 órai 
kezdettel díszhangversenyt ad az egyetemi 
aulában. A díszhangversenyen az együttes be-
mutatja mindazokat az énekszámokat, amelye-
ket a lengyel városokban énekelni fog. A szom-
bat esti hangverseny iránt nagy érdeklődés 
nyilvánul meg. 

—oOo-

A színház írod i hírei 

Ma búcsúzik Sz. Patkós Irma és I). Kovács Jó-
zsef, az operettegj fittes két erőssége. A „Mosoly 

országa" főszerepeiben lépnek fel ebben a sze-
zonban utoljára Szegeden. Filléres helyárak! 

„Csárdás kis kalapom" vasárnap délután és 
este mérsékelt helyárakkal van műsoron. 

Muráti Lil i szombat esti egyetlen vendégjáté-
kát rendkivüli érdeklődés kiséri. A „Hajnali ven-
dég" főszerepét játsza a kiváló művésznő, aki ez-
zel az alakításával aratta legnagyobb sikerét. 

Bajor Gizi, Kiss Ferenc és Rajnay Gábor ven-
dégjátékaira (29-én és 30-nn) olyan nagy az elő-
vétel, hogy a pénztár nem tud 21 óránál tovább 
jegyet fenntartani. Ajánlatos tehát a jegyeket 
•azonnal megváltani. A kiváló együttes „A kék 
róka" főszerepeit játsza. A bérlők jegyeit 50 szá-
zalékos kedvezménnyel hétfőn dclig tartja fenn ai 
szinház pénztára, » 

A prózatársulat héttön és kedden este tartja 
bucsuelőadását a „Tízperces alibi" szenzációs an-
gol szinmüvel. 

„Gellérthegyi kaland" a szezon utolsó opcrelt-
bemutatójn. 

autonómiát a Felvidék 
őslakosságának 

Budapest, április 21. A Felvidéki Egyesüle-
tek Szövetsége, az összes felvidéki társadalmi 
egyesületek részvételével ülést tartott, amely 
egyhangú határozattal szögezte le álláspontját 
az időszerű kérdésekben. A szövetség, mint az 
elszakitott Felvidékről kiüldözöttek illetékes 
társadalmi képviselete, újból felhívja a világ 
közvéleményének figyelmét arra, hogy a Fel-
sőmagyarország őslakosságát akarata ellenére 
és megkérdezése nélkül csatolták el az ezer-
éves hazától. A csehszlovák államhatalom az 
őslakosság tízezreit üldözte ki szülőföldjéről, az 
ottmaradottak pedig, mind politikai, mind 
kulturális szempontból, súlyos sorsban síny-
lődnek. A nagyválasztmány ezért, addig, amig 
a felvidéki kérdések megfelelő végleges rende-
zése be nem következik, a Felvidék öslakö né-
pei részére telies autonómiát követel. 


