a

A
• 1 » A MsiswoloSiaá fntéa&J jelenti Wte!
f \ 7 IClÖ 10 órakor. I d ő j ó e l a t s Élénk déli,'
délnyugati szél, továbbra is borús idő. Több helyen
újból havazás, havageső, .vagy eeö, A hőmérséklet
glig változik.

HÍREK
XII. Píus pápa levele
a biberos-hercegprimáshsi
Budapest, februári 3. Serédt Jusztiniáu bib'oyes-hercegprimás a karácsonyi ünnepek 6b az
ú j é r alkalmából levélben tolmácsolta a inaira, papsága és hívei nevében hódolatteljes jókívánságait XII. Pius pápa előtt, akiktől mBst
az alábbi latiijnyelyű válasz érkezett Esztergámba:
k e d v e l t Fiúnk! Üdvöt 'és apostoli áldást!
Hódolatteljes soraidat, melyekkel Bonnünket
'a Szent Karácsony alkalmával nagy szeretettel
felkerestél, kogyesen fogadtuk. A világ nagy
megpróbáltatásai közt nagy vigaszt nyújtanak
nékünk az Egyház és az emberiség békéjéért 8
boldogulásáért felajánlott könyörgések, másrészt az a b'üzgó munka és erőfeszítés, melyet
a Katolikus Akció a nép keresztény életének
visszaállítása és felvirágoztatása érdekébeu kifejt. A hódolat és ragaszkodás kiváló megnyilvánulását hálás lélekkel viszonozva, 6zívből
kérjük as Isteni Kisdedet, hogy Téged, a magyar szentek közbenjárására, a hívek javára
minél tovább éltessen és vigasztaló kegyelmével
bőségesen elárasszon. Az égi segítség és különös szeretetünk zálogául fogadd apőstoli áldásunkat, melyet Neked, Kedvélt Fiúnk, az egész
papságnak és a gondjaira bízott
híveknek
Wömmel adunk as JJrban. Kelt Rómában, Szent
Páter sírjánál, 1940 deöembef 28-án, pápaságunk; második 'éréb'cn. XII. PiTis pápa."

Nyíró József — az Erdélyi Bárt Kolozsvári tagozulának elnöke. Az Erdélyi Párt kolozsvári tagozata vasárnap alakult meg. Elnökké Nl/irő Józsefet a Corviu-láneos kiváló
írót, a „Keleti Újság" felelős szerkesztőjét választották. Nyíró József elnöki megnyitójában
kijelentette, hogy Erdély nem
vadászterület.
'Hanem munkaterület, ahol a politika fogalmát
is másképp ismerik es értelmezik, mint roásEol. Aki frázisokkal jön ide — mondotta —
az felbújtató és a nemzet ellen dolgozik. „A
kiváló író megválasztását egész Erdélyben
nagy örömmel fogadták.
_ MEGFAGYOTT EGY MOTORKERÉKPARBALESET ESZMÉLETLEN ÁLDOZATA. Balatonfüredről jelentik: S o m o g y i Géza hadnagy Balatonfiiredről motorkerékpáron Zánka felé haladt,
ütküzben a műút mentén egy fának rohant, amelyet kidöntött Somogyi Géza mintegy őt mé(er
nyire csúszott, elvesztette eszméletét és megfagyott. Másnap találták, meg hóval fedett holttestét.
..MTI)

— A csanádi alispán nem fogadta ef egy njFzentiváni jótékony mniafság elszámolását. Makóról-jelentik: A mindenütt önzetlen, lelkes munkával lefolytatott gyűjtőakció Erdélyért, Csanádmcgvében is sok érdemes eredményt hozott. Annakidején Ujszentiván községből G r c b c l d i n g e r
Péter táncmulatság rendezésére kért engedélyt
azzal, hogy a*mulatság tiszta" jövedelmét áz Erdélyért akrió javára befizeti. A jótékonycélu •mulatság jövedelméről szóló elszámolás cl is készült
s annak alapján 20 pengőt fizetett be a rendezőség az akcióra Az est jövedelmének elszámolásában a rendezőség ezzel szemben 120 pengő zenekari költséget szerepeltet, ami az illetékes ha'ó-ágok részéről túlzott összegnek lünt fel. A vármegye alispánja — értesülésünk szerint — nem
vette tudomásul az elszámolást, vizsválalot rendelt el az ügyben s annak lefólvtatására a torontáli iárás főszolffabirá iát utasította.

1JFPIFI FIST ' M*- kir Budapesti I. honvéd

f U U l I L C ^ ! hadlestparancsnokság SDSTTVeln.
t-1940. szám alatt kiadott engedélye alapján a
„ H o i t v f r l e l i i i i iííEiick i i l i n s i ^ f ö t a ' :
Kapható minden könyvkereskedésben, ára .4 pengő. SIEGRISZT LAJOS könyvkiadó, Rmjapesh
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—. Feltűnően ttok a betörés. Szokatlanul nagyszámban érkeznek betöréses kárjelentések a bis=
tositó intézetekhez. Á betörések csaknem kizárólag
azonos körülmények között játszódnak íe: kéregetők keresik fel a bérházakat, becsöngetnek a lakásokba és amikor meggyőzödnek arrólL hogy senki sem tartózkodik otthon, a magukkal hozott szerszámok segítségével behatolnak az ajtón. A biztosító -intézetek — tekintettel a betörések számának
ugrásszerű emelkedésére — kérték a rendőrséget,
hogy a. már sok esetben jól bevált előzetes intézkedéseket (hivatásos betörők és gyanús elemek
megfigyelése, razziák, stb.) kettőzött figyelemmel
foganatosíthassa. A hatósági intézkedéseken kivül
azonban a biztosító intézetek felhívják a nagyközönség figyelmét arra is, hogy feledékenységével
ne könnyítse meg a betörök munkáját, hanem a lakást mindenkor biztonsági zárral, vagy erős lakattal zárja le.
— Holnap kezdődik a« oazlájyeorsjálók ftftnizása. A Pető-Bankház ezúton figyelmezteti igen
tisztelt ügyfeleit, hogy ne feledjék sorsjegyeiket
a főhuzás megkezdése előtt megújítani.
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— Az OIa»z-Trió hangversenye ma este pont 8
órakor kezdődik a Tisza-szálló termében.
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Most is gyönyörű divat
Kötött áruk
LAMFEL és HEGYINÉL
313

— Kardos Mihály halála. Vasárnapra virradóra váratlanul elhunyt Szeged társadalmának cs
kereskedői éleiének egyik általánosan ismert és
becsült kitűnősége: l í a r d o s Mihály, aki egészen
szokatlan egyéniséget képviselt a város életében.
Felkészültsége, tudása, pályája a gazdasági élet
felé irányitolta munkásságát, majdnem három évtizeden keresztül a szegedi társadalom és sportélet egyik önzetlenül tevékenykedő munkása voll,
aki annyi kiváló sportíérfiu mellett nagy érdemeket szerzett a szegedi sportélet felvirágoztatásában. Fiatalon bankpályára készült, pályáját a Hitelbanknál kezdte, amelynek áruosztályában hamarosan felismerték képességeit. Fiatalon 0 Hitelbank szegedi árukirendellségének főnöke lett, a
húszas évek elején, a gardasági krízis idején,
amellyel egybeesett édesapjának elhunyta, belépett az apja által teremtelt és fivére által már akkor felvirágoztatott általánosan ismert üzlebe,
amelyet két évtizeden át fivérével együtt a legharmonikusabb együttműködéssel tovább fejlesztett
ugy, hogy kereskedelmi működését, puritán felfogását, széles iátókörót és szakképzettségét általánosan ismerték és becsülték Szeged határán tnl is.
Kereskedelmi és karmimcéves sportrnüködésén kivül a közügyekben is mindig ott volt, ahol szükség volt rá, nemes felfogásával nem volt olyan
jótékony, vagy közérdekű kérdés, amelyet ne támogatott volna, sokszor elvonulva, a háttérből.
Sportműködését egészen a legutolsó ávekig folytatta, mint a Szegedi Atlétikai Klub igazgatóját
országosan ismerték, szerették és becsülték. Évek
előtt szivbáfctalmak jelentkeztek, amelyek azonban
egyáltalán nem látszottak súlyosaknak és nem gátolták agilitását. Egy. héttel ezelőtt súlyosabb mértékben jelentkeztek a bántalmak, állapota rosszak?
bodolt, úgyhogy be kellett szállítani a klinikára.
Néhány nappal ezelőtt már javulóban volt állapota, már-már ugy látszott, hogy rövidesen elhagyhatja a betegágyat, kihpveríe a fellépett tüdővizenyőt is, mig vasárnapra virradóra ujabb roham
lépett fel, amely rövidesén legyőzte szervezetét,
fajába kiséreltek mog mindent a klinikán^segileni
már nem lehetett. 51 éves korában érte utol a halál, amely általános őszinte részvétet keltett Gyászolja 75 éves édesanyja, akinek férje után legidősebb liát is el kellett temetnie, két buga, fivére és barátainak, tisztelőinek egész serege. Kardos Mihályban Grósz Marcell, e Szegedi Kereskedelmi és Iparbank. vérérigazgptója, valamint, dr.
Adorján Imre kecskeméti .ügyvéd sógorukat gyászolják. Kardos Mihályt kedden délben fél eay
órakor kisérik cl utolsó utíúra nagy részvét melleit,
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k ^Jelenkort, Katona Jenő iapjja irjss
s S i e h y Gyula, kalocsai érsek az éráekség
6gyik birtokát kisbérietekké alakította á l New
kell külön elmondauumk, mennyire követónd®
példát állított ezzel a feaköll gondolkozásul
kalocsai érsek. As ÖSJ érsek kezdeményezési
változatlanul fenntartja az érintett birtoktestem
az egyház birtokjogát, melynek természetsze*
rüleg lényegében változatlanul kell maradnia,,
as egyházi vagyon természete szerint. Ugyanekkor azonban az örökli érietek rendszerével
módot nyújt arra, hogy ónálló kÍB©iÍBleuciáte
létostíljenck.
Az egyházi vagyon régi, állampolitikai, stS*
céljai ma már'nem a régiek. Az egyházi vev
gyon sorsa most, a mostani világválság révén
uj stádiumába lépett. A magyarországi egy->
házi birtok érintetlenül áll; nem e®y' esetben
súlyos nyomaték, kellemetlen e világi teher.
Ugyanekkor itt van köröskörül a szűkölködő
világ; itt szállnak a levegőben a szociális jel*
szavak, Igények, követelmények, melyek fc-1"
vetéseken az egyház papjai éppen nem állanak
utolsó helyen. Nem lehet addig keresztényi
szocializmusról szó, mig az egyház a maga
szociális szerepének és jelentőségének felisme
rése nyomán maga is nem segit kenyeret adrs;
a szűkölködőknek, szegényeknek.
A kalocsai érsek kezdeményez&o a'emes fa
szükséges volt. Követendő és korszerű példa:
mert amint a dolgozó tömegek, a szűkölködők
érzik, hogy az egyház valóban szeretette!,
anyagilag hajol föléjük, megváltozik maga-'
tartásuk az egyházai érintő kérdésekben. A
krisztusi szellem és szeretet érvényesülése ma
sem haszontalan és hatástalan dolog; az egyház újra az emberiség nevelője, vezetője lehel,
ha a gyűlölettől és nyomortól szenvedő világban nemcsak hirdeti, de mint Kalocsa nagySZÍVŰ főpapja tette, valósítja és drvényesiti ís
ezt a szeretetet...®
—oO—
. Hazaköltöznek a litván ezovjefköttársasás
nemet lakosai. Berlinből jelenti a Német • Távirati
Iroda: A német birodalmi kormány és a Szovjetunió kormánya között — amint ismeretes — nemrég megegyezés jött létre, amelynek érielmében »
litván szovjetköztársaság területéről a német birodalmi állampolgárok, vagy a német nemzetiségűek, ha akarnak, szabadon és akadálytalanul átköltözhetnek a német birodalom területére. A szerződés 1911 január 10-ón, az aláírás uopjón életbelépett. Ezzel keleten és délen immár a nyolcadik
nemet népcsoport előtt nyílik meg a lehetőség arra, hogy visszatérhessen a német birodalomba."
Hála a német népcsoport szervezettségének és előkészületi munkálatainak, a német áttelepilő parancsnokságnak közvetlenül. Litvániába érkezése
után, ami a január 23-ára virradó éjjel történt
meg, megkezdődhetik az átköltözni szándékozó németek összeirása és az áttelepítéssel járó egyéb
munka. Már a közeli napokban megindul az első
szerelvény a birodalomba visszatérő németekkel.
— l v 0 ezer ezüst lei a bőröndben. Makóról jelentik: A mak.i rendőrség a valutaügyészség detektivjeivel karöltve valutacsempészt tett ártalmatlanná. Detektívek jelentek meg a Korona-szállóban, ahol a szálló egyik lakóját, K l e i n Miklós
31 éves kolozsvári kelmefestösegéde* igazolásra
szólították fel, majd szobájában kutatást tartottak. Az ágy alatt találtak a detektívek egy bőröndöt, amelyben 180.000 lei ezüstpénz volt Klein a©
ezüst pénzérmékre nőve azt adta elő. hogyaz egyik,
turnuseveriui gyár pénztárosa volt és a gyár pénzével megszökött. A rendőrség mcgSllápitotta,
hogy az elmúlt hónapok folyamán többször fordult
meg Magvarországon és valósfcinölcg rgy valutacsempész társaság tagja A rendőrség feltevését
támasztja alá az, hogy egy többtagú csempész-társaságot tettek ártalmatlanná a nagylaki határon.
A nyomozás még folyik.
— A Nemzeti Munkaközpont erdélyi háziipari
kiállítása február l-löl 8-ig a Zeneiskola nagytermében. • Belépőjegy 20 f» gyermekjegy 10 fillér.

Ma 25 éve
1016. II. 4. A derekas kötelességteljesítés 9tép
példáját adta ugyanezen a napon H u s z á r
András volt szabadkai G. bonvédgyalogezredbeli honvéd, aki az ezrednek a bukovinai Rarance körül folyt állásbarcai alatt, mint a
drótakadályokhoz rendelt fülelöórs, állhatatosan kitartott és addig- maradt a helyén, mig
meg nem sebesült Mivel pedig ez á harctéren

teljesített szolgálata alatt már .a negyedik
besülése volt s igy harci derekasságát vére
ontásával ismételten beigazolta, ezt a negye:!
szeri sebesülését értékelték elöljárói, áruikor
g Lisezüst vitézségi éremmel iüjjjstték ki-

