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DÉT

Robogó kocsiról lökték le
a nemzetközi ut halottját
(A Délmagyarország

munkatársától.)

Jelentettük

szerdai számunkban, hogy Kiste'ek közelében a
nemzetközi ut mentén ha'otl

embert

találtak

tatták utjukat, igy történt, hogy valami semmiségen összekaptak és Buchnitz meg Király

az

árokban. A megindított csendőri nyomozás előbb
le'ökték Takácsot a robogó
kocsiról.
tévesen állapította meg a halott személyazonosságát. Szerdára kiderült, hogy a halott Takács ImTakácsra pár óra múlva ho'tan akadtak rá.
re 56 éves pálmonostori lakos, aki Buchnit: KáAz ügyben most a szegedi törvényszék vizsroly és Király Ba'ázs nevü társaival együtt kocsin
gá'óbirája fo'ytatja a vizsgálatot. Szerdán déligyekezett Kistelekre. Útközben több kocsmánál
után a pusztaszeri temető ha'ottasházában fölbonmegálltak és alaposan lerészegedtek. Részegen foly- colták Takács Imre holttestéi.

— Előadássorozat a különböző élethivatásokról
a piarista gimnáziumban. A Szegedi
Piarista
Diákszövetség a Dugonics András-gimnáziummal
karöltve a szülök ég az érettebb Ifjúság számára
a gimnázium dísztermében böjti péntekeken 5 órai
kezdettel a különböző élethivatásokról elő.i .sorozatot rendez. Előadók: Armentano Ede dr < gyetenii tanársegéd az orvosi, P. Borbély István, S.
í. az egyházi, Cserzy Mihály dr. iparkamarai titkár a kereskedelmi és ipari, Juhász István dr.
kir. Ítélőtáblai biró a bírósági, Pálfy-Budinszky
Endre dr mérnök, a mérnöki, vitéz Pintér Ferenc
honvédtábornok a katonai, Sáray Ferenc dr. ny.
postafőigazgató a tisztviselői. Somogyi István
felsőkereskedelmi Iskolai Igazgató a tanári, Tóth
Béla dr. bankigazgató a gazdasági és pénzügyi,
Tóth Imre dr. kormánvfötanácsos az iigvvédi pályáról.

— Á német párt tagjai nem vehetnek részt
egyházi körmenetben és ünnepségeken. Londonból jelentik: H e s s , Hitler helyettese,
megtiltotta a német nemzeti szocialista párt
tagjainak, hogy bármiféle egyházi körmeneten vagy ünnepségen résztvegyenek. A nemzeti szocialista párt körébe tartozó tanítókat
eltiltották attól, hogv a templomokban ez
orgonista szerepét vállalják. A katonaság hüségesküjénél ezentúl nem lesznek lelkészek
Meg fqgják figyelni a vallásos körmeneteket
és fel fogják irni azoknak a nemzeti szocialista tagoknak a nevét, akik azokban résztveszngk. A Schwarzer Korps, az SS lapja
vezércikkében tiltakozik az ellen, hogy Németországban tizezer teologus diák a lap
szerint „naolopássel töltse nz időt".
— Kié a 60 pengő? özv. Nyári Istvánné kiskundorozsmai asszony szerdán délelőtt 60 pengőt
talált Szegeden. A pénzt a járásbíróságnál helyezte letétbe, igazolt tulajdonosa itt átveneti.
— Sakkhirek. A Szeged város sakkbajnokságáért folyó verseny harmadik fordulója után a
helyezések a következők: Konrád és Ozsvár 3,
T.sánk és .Tózsa 2, Mák. Simon és Boros 1 és fél,
Kmetvó. Személyi és Tamás 1, Tóth fél pont és
Kristó 0 pont. — A pénteken este fél 9 órakor
megtartandó sakköri tisztújító közgyűlésen fogják a kerületi csanatbainokságban Kecskeméten
gvőztes csanat tagjainak a kerületi bajnoki érmeket kiosztani.
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkál kaphatnak
a Hatosáéi Munkaközvetítő Hivatal utján (Mérey
utca és Mars-tér sarok, telefon 19-73.). Férfiak:
1 faesztergálvos, 1 kádár. 2 bognár, t kocsi fényező, 1 sziirryárló. 1 kötélevártó. 3 hevederszövő. 1
szabósefféd, 1 ci nő fe'sörészs zabász, 1' téglaveröcsalád. 4 szöllőszskmánvos család, 1 cserépverőrsalád, 1 erős. 18—20 éves szolffa. 10 nőtlen gazdasási mindenes. Nők: 3 hölpvfodrásznő, 4—5
mindenes főzőnő, 4 bejárónő. Tanonchelyek: 25
ipari és kereskedelmi szakmában.
— Szabadegyetemi előadás. A Ferenc József
Tudománvegvetem Barátainak' Egyesületa
ma,
csütörtökön délután 6 órakor az egyetem aulájában (Dugönies-téé 13, TT. emelet) szabadegyetemi
(döídást tart. Előad H a n s F r e y e r
<lr, a
lipcsei egyetem tanára ..At egyén és a társadalom'* cimmel. Belépés díjtalan.
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— A létért való küzdelemben gyakran hathatós segítségére van a dolgozó egyénnek egy
pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz
reggel éhgyomorra bevéve azért, mert ez gyorsan szabályozza a szellemi és testi munkaképességre oly igen fontos bélmüködést és anygacscrét Kérdezze meg orvosát.
—- Halálozás. Hosszas szenvedés után elhunyt
K ö n i g Salamonné, a régi érdemes szegedi nyomdász özvegye. Temetését csütörtökön délüláu 3
órakor tartják meg a cinteremből.
— A mezőgazdasági kiállítás csoportos látogatóinak elszállásolása. A mezőgazdasági kiállítást minden évben tömegesen keresik föl vidék*
lől és a szomszédos államokból tanulmányi cso- l
portok. Ezeknek elszállásolása érdekében a rendezöbizottság ezévben is érintkezésbe lépett Budapest Idegenforgalmi Hivatalával. Az Idegenforgalmi Hivatal készséggel vállalta a kiállítás látogatóinak pályaudvari kirendeltségei utján való fogadását és olcsó csoportos elszállásolását. Vidéki
iskolák, gazdasági akadémiák, szakiskolák és tanfolyamok tanulóifjúságából álló csoportoknak elszállásolására diákszállókban biztosítanak helyet. A diákszállókban igényelt helyek biziosilására vonatkozóan a bejelentéseket legkésőbb piárdus 10-ig kell az Idegenforgalmi Hivatalnak megküldeni. A szállás a diákszállókban naponkint és
személyenkint 40 fillérbe kerül, ezenkivül személyenkint a tartózkodás egész tartamára 60 fillér
mosatási dij fizetendő. Nagvobbszámu, felnőttekből álló csoportoknak szállásigényüket legkésőbb
március l-ig kell bejelenteniük az Idegenforgalmi
Hivatalnál (Budapest V.. Deák Ferenc-ulca 2., telefon 18-12-13), mert elhelyezésük csak nz esetben biztositható. A Magyar Kivándorlókat
és
Visszavándorlókat Védő Irodának a keleti pálvaudvar melletti otthonában (Budapest.
VIII,
Flurnel-ut 4.1 ugyancsak kaphatnak csoportok és
egvesek is éiiel elszállásolást napi 1' pengőtől
kezdve. Az Irodának az érkezést március 10-ig
kell jelezni. Az fgv elhelyezett gazd->rsonortok részére az Ideffcnforanlmi Hivatal utián kedvezményes étkezési lehetőségekről is gondoskodott a kiállítás rendezőségp. Akik labésiffínviiket előzetesen be nem jelentették, az Idegenforgalmi Hivatal nálvaudvari kirendeltségéi utián nyerhetnek
szállodákban, vagv magánlakásokban elhelyezést.
— A Nyugat márciusi számának élén Hl vés
Gyula öt versét közli. Tanulmányt és cikket Ha.
lász Gábor (Szalay Lászlóról), Bernáth Aurél
(Szinvei Majálisáról), Elek Artúr (Petrarcáról),
Nagy Lajos (Karinthy kiadat'an naplójáról és leveleiről), Reményi József (Fdgar A. Poeról),
Schöoflin Aladár („Irodalmi" költök és „népi''
költőkről) írtak az uj számba. Novellát és verseket Kádár Erzsébettől. Bónav Gvörgvtöl. Imecs
Bélától és Amhrőzy Ágostonról közöl a folvőirnt.
Irodalmi, színházi, zenei és képzőművészeti aktualitásokkal Ortutjv Gyula. Thurzó Gvörsv, Kása .Tános, Baráth Ferenc, Weöres Sándor, Radnóti
Mik'ós, jehöpflln Aladár. Farkas 7oltán és Koszi Imre cikkei foglalkoznak. Az firiárat-rovatban Veres Péter. Peérv Rezső és Joö Tibor írásaival találkozunk. A Nvuerat e]őRüetésI ára illet,
ménykötettel együtt egy hónapra 4 pengő. Kiadóhivatal: Vilmos esászár-ut 3i.

Négyszemközt
Elszorul az ember szive, ha a Magyar
Szemle februári számában
Rónai-Horváth
Jenő statisztikáját olvassa a magyarság szociális tagozódásáról. Számok sorakoznak egymásmellé: a gazdagok, a középosztály, a birtokosparasztok, az állandó munkások és az
egyik napról a másikra élő szegények elszomorító grafikonja.
Megtudjuk ezekből a számokból, hogy a
gazdagok csoportjában: a nagybirtokosok, a
kétszáz holdoa felüli középbirtokotok, a
nagybérlök és az ötszáz holdon felüli középbérlők között: S938 a kereső, 5672 az eltartott, összesen tehát 9G10 lélek, a kispolgárok
kategóriájához sorozható 5—10 holdas gazdák, kétszáz holdon aluli bérlők között, idevesszük a tehenészet, s kertészet önállóit is
681.776 kereső, 687.413 eltartott, összesen tehát 1,369.189 lélek. A mezőgazdaságban állandóan foglalkoztatott
munkások
statlfztikui
adatai igy alakulnak: 864 891 kereső, 1,218.031
eltartott, összesen 2412-925 lélek. A máról
holnapra élők, napszámosok, cselédek őszes
lélekszáma: 955.621.
Csudálatos dolog, hogy Magyarországon
Széchenyi István gróf óta annyi és annyi
lármafa emelkedhetett vádlón —. minden hatás nélkül, szinte haszontalanul, annyi és
annyi nagyszerű magyar koponya adta már
ki a jelszót: azé a föld, aki verejtékezik felette! — s mégis 1939-ben a vidéki kastély
gazdájának legfontosabb kérdése a rádió kérdés. Olcsó népvevő készüléken 2 40 heiyetf
1.80-ért hallgassa Középeurópát. Csak épperf
arra nincsen gondja, hogy a magyar parasztnak földje is legyen.
Legyen szabad ezúttal ujból megállapítani:
a földreform a magyarság életszükséglete,
mindennél előbbrevaló nemzetvédelmi kérdés.
Ezer esztendő óta útjában vagyunk imperialista népek hatalmi vágyának. A trianoni Ítélet ulán könnyű volt egy-egy mamut birtokot kisajátítani, szétdarabolni és légionista
koloniákat létesiteni rajta.
A negyvenezer
holdakból könnyen kiebrudalták az egyetlen!
tulajdonost és helyére sok ezer telepes család került.
A magyar paraszt pedig állt és áll ma
rendületlenül a maga 10 vagy még kevesebb
holdján, magabizón, mint Himalája. Nincs1
hatalom, amelyik ki tudná vetni talapzatából.
Ilyen Magyarország kell! Ahol a magyar
paraszt az idők végezetéig őrt áll s a magvai!
föld Magyarországon marad. Nincs a világnak olyan Maginot-vonala, amely felér a magyar paraszt eleven embersövényével, amelynek körül kell fogni a magyar határokat,
hogy Árpád örökségét a kis paraszt birtokosok vasgyiirüje védje. Akkor maradunk és
leszünk független, szabad Magyarországi
Ne a néprádióról, hanem a földreformról
beszéljünk.
Ne kilencezer nagybirtokos és nagybérlő
legyen ebben az országban és hárommillió
földnélküli szegény, hanem pontosan megfordítva. Hogy is irta száz év előtt Széchenyi
Islváp:
„Mert hazát nem alkot a holt föld, hanem
az élő ember".
Ugy látszik Széchenyi István m i is modernebb reformpolitikus, mint azok, akik a
fktédrefce-m helyett néprádiókat sürgetnek,
B e r e y Géza,"

Lapunk olvasóinak Pesten
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Kedvezményes szoba- és
p e n z i ó á r a k a t számit.
Télikert - Kávéház - Söröző
Jazz — Tánc—Cigányzene
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