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kés eszközökkel rendezhetjük, feltéve, hogy 
JIZ elrendezés jogon é.s igazságon, nem pedig 
erós/akon alapul Minden gondolkodó népnek 
rcca kell értenie, liogv az állandó békét Kö-
zépqurópáhau estik' ugv lehet fenntartani, ha 
kiküszöböljük uz igazságtalanságokat ott, ahol 
azokat n békeszerződésekben elkövették és 
nem követnek el ujabb igazságtalanságokat 
más országokkal szemben. 

_ A megoldás szerintem nemcsak' politikai 
kibékitésbeit rejlik, lianem múlhatatlanul 
szükség van egyúttal a gazdasági problémák 
rendezésére is. 

— Az angol alsóházban nemrégiben a kül-
ügyi vita során mondott beszédemben sürget-
tem a dunai értekezlet egybehivását. Sajnos, 
ennek megtartásút bizonyos nemzetközi ne-
hézségek hátráltatták és azóta Középeurópa 
helyzete niég súlyosabbá vált. Most, hogy Bu-
dapesten töltöttem öt napot, jobban, mint va-
laha. meg vagyok győződve arról, hogv ezt a 
problémát sürgősen meg kell oldani. Az alsó-
házban kifejteit megállapításaim a dunai ér-
tekezlet iránt budapesti látogatásom után sem 
csökkent, sőt megerősödött bizakodással uta-
zom innen Prágába. Remélem, bogv Magyar-
ország népe személvemet mindenkor Magyar-
ország őszinte csodálói és barátai közé fogja 
sorolni. 

TIenderson kedden reggel a budaőrsi repülő-
térről Prágába utazik. 

fl képviselőház kedden 
kezdi az egymilliárdos 

terv tárgyalását 
Budapest, április ;5. Rövid formális ülést 

tartott hétfőn a képviselőház. Sztranyovszky 

Sándor elnök .bemutatta azt a legfelsőbb kéz-
iratot, amely szerint a kormányzó Hóman 
Bálint kulfuszminisztprt bizta meg Bor-
nemisza Géza ipar és kereskedelmi miniszter 
külföldi tartózkodásának időjére a tárca ve-
zetésével. Bejelentette, hogy dr. Bródp Ernő 
ellenjegyzésével a magyar izraelita szerveze-
tek feliratot intéztek a? országgyűléshez. A 
feliratot kiadták a közjogi, a közgazdasági, a 
közoktatási és «z igazságügyi egyesített bi-
zottságnak 

Ezután Gtresák Richárd a beruházási tör-
vényjavaslat tárgyalásáról szóló jelentését 
terjesztette be. A javaslat, tárgyalására ki-
mondották a sürgősséget. Ugyancsak kimond-
ták a sürgősséget a sajtórendészeti törvény-
iavaslatra is. 

A képviselőház legközelebbi ülését kedden 
'délelőtt, tartja ós annak a programjár a be-
ruházási törvényjavaslat vitája szerepel. 
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Rendelet az útlevelek 
kiadásáról 

Budapest, április 25. A MTI. jelenti: Az útle-
velek kiadásánál követelt eljárással kapcso-
latban illetékes helyen kijelfentolték, hogy a 
felmerült különféle kételyek eloszlatása és a 
követendő eljárás tekintetében az utlevélki-
u'ással kapcsolatban a halóságok megfelelő 
Utasítást fognak kapni. 

Fájdalomtól megtört sziwel tudatjuk, 
hogy szeretett jó feleségem, édesanyánk 
és nagyanyánk, 

Király Mihályné 
SZÜL. KOROM JUL IANNA 

életének 67-ik évében elhunyt. 
Szeretett halottunkat, folyó hó 26-án 

délután fél 5 órakor fogjuk a Gyevi-te-
metö ravatalozójából beszentclni s 
ugyanabba a temetőben örök nyugalom-
ra helyezni. 

Az engesztelő szentmise folyó hó 26-án 
délelőtt 10 órakor lesz n felsővárosi tem-
plomban. Király Mihály és családja. 
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A Katolikus Kör 30 éves jubileuma 
„Azért kell küzden1, hogy az a szellem legyen úrrá a lelkeken, 

amely az örök Róma szivéből sugárzik szél a világra" 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi Katolikus Kör vasárnap ülte inog fenn-
állásának harmincesztendős évfordulóját, me-
leg, bensőséges ünnepség keretében. Az ünnep-
ség a fogadalmi templomban tartott szent-
misével kezdődött, majd tiz órakór megkez-
dődött a jubiláris ünnepség. A megjelentek 
sorában ott volt dr. vitéz Imecs György fő-
ispán, dr. vitéz Shvoy Kálmán országgyűlési 
képviselő dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes, 
Raskó b'a'ndor esperes, Sopsich János prépost 
és míg sokan mások. 

A zsúfolt terem előtt dr. Berecz János egye-
temi tanár, a Katolikus Kör elnöke nyitotta 
mc? az ünnepi közgyűlést, meleg szavakkal 
üdvözölte a megjelenteket,, ezután dr. vitéz 
hpses Gvörg" főispán beszélt, a jubiláló kör-
nek jókívánságait tolmácsolta és a további 
munkássághoz Isten áldását kérte a körre. 

Az ünnepi felszólalások sorában dr. Tóth 
Béla polgármesterclyettes következett ezután, 

aki a város BeVébon felniácsolta a jubilál^^ 
körnek a város jókívánságait. Azt fejtcgelto 
beszédjében, hogy a város hatósága figyelem-
mel és rokonszenvvel kísér minden katolikuB 
megmozdulást és részt kér minden katolikus 
eseményből. Beszédét azzal fejezte be, azért, 
kell küzdeni, hogy az n szellem legyen úrrá / a 
lelkeken, amely  az örök Róma szivéből su-
gárzik szét a világra, hogy jobbakká, embersé-
gesebbekké tegyük a csetlő-botló embereket. 

Kövessy Jenő tanitóképozdei tanár ismer-
tette ezután a kör harmincesztendős történe-
tét. A többi közgyűlési pont letárgyalása 
után részleges tisztújítás volt, majd a Jubi-
leumi közgyűlés a Hiszekegy oléneklésóvel 
véget ért. Este 300 teritékes vacsora volt, 
amelyen megjelent Glattfelder Gyula megyés-
püspök is, aki Bakonyi Imre felszólalása 
után nagy figyelemmel kisért beszédet mon-
dott a katolikusság igazi szelleméről, köte-
lességéről és hivatásától. 

Légitámadás Valencia 
ellen 

Barcelona, április 25. A felkelők repülői 

hétfőn déltájban bombázták Valenciát. A légi 

támadás következtében 30 ember életét vesz-

tette, 50 megsebesült. A „Ccltistar" angol gő-

zös egyik tengerésze meghalt, a legénység há-

rom tagja megsebesült. 

Barcelona, április 25. A köztársasági had-
ügyminisztérium jelentése szerint a köztársa-
ság csapatok a pireneusi övezetben állásokat 
foglaltak cl Malmosnál Franco csapatai több 
magaslatot elfoglalták, ezeket később vissza-
foglalták a köztársaságiak. 

Salamancai jelentés arról számol be, bogy 
Franco csapatai folytatják előnyomulásukat a 
Trcmp-arcvonalon ég több helyiséget elfog-

laltak. A Peniscol övezetben a nyolc kilómé-
ter széles arcvonalon négy kilométerrel nyo-
multak előre. 
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Felépül a hadigondozottak 
kulturháza 

A HONSz közgyölése 

Vasárnap délután az Ipartestület székházá-
nak nagytermében tartotta évi közgyűlését a 
szegedi hadirokkantak, hadiözvegyek és hadi-
árvák érdekképviseleti szerve a HONSz. A 
közgyűlésen megjelentek: vitéz dr. S h v o y 
Kálmán ny. altábornagy, országgyűlési kép-
viselő, dr. K e m e n e s i Tibor tb. tanácsnok,t a 
Vitézi- Szék és a Frontharcos Szövetség kikül-
döttei is. 

Az évi jelentésből kitűnt, hogy a szegedi 
csoport 1937.-ben cca 3400 pengő gyorssegélyt, 
1200 pengő kamatmentes kölcsönt folyósított 
ráutalt tagjai részére, ismertette azokat az 
eredményeket, melyeket a csoport a hadigon-
dozottak érdekében elért. A csoport rövidesen 
felépítteti Kecskés-telepen a hadigondozottak 
kultúrházát, amely célra már nagyobb ösz-
szeg áll rendelkezésére. K e c s k é s István 
csoportelnök javaslatára a közgyűlés köszöne-
tet mondott a hadigondozottak támogatásáért, 
Shvoy altábornagynak, Imccs főispánnak és 
Pálfy polgármesternek. 

A jelentések letárgyalása után vitéz dr. 
Shvoy Kálmán mondott beszédet, kijelentette, 
hogy mindenkor készséggel áll minden igaz-
ságos ügyben a hadigondozottak rendelkezé-
sére. További összetartásra hivta fel a hadi-
gondozottakat, mert csak igy lesz lehetséges a 
.jövőben is eredményes munkát végezni; " 

Gróf Ciano Tiranában 
Tirana, Hétfőn délelőtt érkezett Ciano 

gróf olasz külügyminiszter hárommotorpa 
clasz repülőgéppel a tiranai repülőtérre. A ti-, 
ranai lapok külön kiadásban számoltak be 
Ciano góf megérkezéséről és lolkes hangú 
cikkekben ünneplik azt, a barátságot, amely a 
két szövetséges államot egymáshoz ftizi. 

Zogu király délben kihallgatáson fogadta 
Ciano gróf külügyminisztert és villásreggelin 
látta vendégül. 

Esztergom és Debrecen 
vállvetve működik együtt 

az eucharisztikus 
kongresszus sikere 

érdekéaen 
Paris, április 25. A Tcmps hosszú cikket 

szentel a budapesti eucharisztikus nagygyű-
lésnek. 

— Magyarországon — ir.ja —, felekezeti kü-
lönbség nélkül mindenki tisztában van a nagy-
gyűlés kivételes fontosságával és a siker érde-
kében Esztergom és Debrecen vállvetve együtt-
működik. Egész Magyarország nemzeti becsű-
letügynek tekinti a nagy nemzetközi megnyil-
vánulás sikerét. Magyarországon a nemzeti ér-
zés olyan erős és általános, bogy a nemzeti 
becsület parancsszavának mindenki engedel-
meskedik. 

Franciaország részvételével foglalkozva x 
Tcmps ugv vélt, hogy a francia katolikusok-
nak minden joguk meg van arra, bogy nagy-
számmal jelenjenek meg a budapesti ünnep-
ségen. 
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A Meteorológiai Intczcl jelenti este 
10 órakor. I d ő j ó s l a t : Mérsékeli 
északkeleti szél, több helyen eső, nc-
liány helyen zivatar, a hömérséklci 
alig változik. 

H a i s x á í a U 

végleges e l t á v o l í t á s a 1 

Modern areápolás. Arcápoló szerek. Haj-
festék árusítása. — Tanitvány kiképzés. 
Díjtalan tanácsadás. 

FUrst Hóxsi Koxmetika, 
Horváth Mihály ucca 0. félemelet. 1 ujló. 

, (Széchenyi Mozival 6zemben.). 


