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A szegedi társadalom vállalta
magára a M r M i felszeretését
r

Á Vöröskereszt Egylet szegedi választmánya
Azonnali hatállyal felállítja a szegedi Vöröskehszt'kórházat. Erre a gélra a léányliccum helyiségeit engedte át a hatóság. A sürgősségre
?aló tekintettel
a Vöröskereszt választmánya
Szerdán délután értekezletet tartott a városházán. Az értekezlet kimondotta, hogy 8 napon
belül felállítja a szegedi
Vőröskereszt-kórháA kórház berendezése Í00 teljesen felszerelt
d
9yból és a hozzátartozó felszerelésből áll. A
kórházi ágyak felszerelését, úgyszintén az
a
8yak beszerzését Szeged társadalmának
kell
magára vállalni.
Áz ágyak csak vaságyak lehetnek. Áz igy'elszerelés a következő: matrac, vagy szalmaz
sak, két lepedő, egy pokróc, vagy paplan a
hozzávaló huzattal, egy nagy és egy kis párna
hozattál. A felszerelési tárgyakat ki-ki darabonként is felajánlhatja. Átveszi a Vörösker
*szt Egylet irodája a Katolikus Nővédő házáb<M, Korona-utca 18. Ugyanott adhatók le a
*onyliafelszerelési 'ós egészségügyi
berendezési
*árgyak is. írásbeli, vagy szóbeli bejelentésre
WlefonT 22-64.)' az egyesület elviteti az adományokat- A kórház felszerelésére szánt adományokat készpénzben is meg lehet váltani.
Egy ágy árar: 10 pengő. Egy ágy felszerelései k megváltása szintén 40 pengő. Aki egy telesen felszerelt ágyat adömányoz, vagy azt 80
é g ő v e l megváltja, nevét az egyesület
az
S
gyon feltünteti.
Áa egyesület értekezletén az első felszólírfsfti néhány perc alatt 24 teljes
ágyfelszerelés,
j J>engő készpénz felajánlás és jelentős számú
^Pedö, pokróc és párna felajánlás
történt.
szükség van férfi hálóingekre és férfi
'fíKéfnemüekre,
valamint
törülközőkre,
úgy^ n t é g a párnák töltéséhez szükséges ágyaira.
-Sz a'dományök átvételére csakis a VörŐs^eszt
Egyesület tisztviselői vannak
felhatalÍJ®*va. Készpénzadományokat a Vöröskereszt
szegedi választmánya folyószámlájára
a
Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnál is be
íeb
«t fizetni.

fíMútlttH
Hei mmrn vasgárdistól
, Bokarest, április 16. Max L o n d o n bőrkerest ,ö
gyilkosáról megállapították, hogy aktív
Sjai voltak a Vasgárdának és az ott az ugyne^ezett haiálgáxda nevü alakulatba voltak beszerez
ve. A gyilkosság tulajdonképpen csak próba
t
B°* > itt kellett először megmutatniok a tettesekJ , . rátermettségüket és elszántságukat. További
. 'ja az volt a Vasgárdának, hogy lássa, vájjon a
.móság milyen eszközökkel fcleTa gyilkosság elvetésére.
A bukaresti hadbíróság gyorsított eljárás alapj a mindkét gyilkost halálra ítélte és az Ítéletet
mf
S a kedd esti órákban végrehajtották.-

Belvárosi Mozi

^ a utoljára

5, 7, 9

Pünkősti Andor szivhez szóló szüzséje,
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Megbeszélés a főispáni hivatalban a tábla és az egyetem
kibővítésének kérdéséről
(3' Délmagyarország
munkatársitól)
Városszerte élénk visszhangot és nagy örömet keltett dr. Széchenyi István ofszágmozgósítási
kormánybiztosnak a közigazgatási bizottság
ülésén elhangzott felszólalása, amelyben Szegednek a kibővült déli országhatárok közötti
szerepével foglalkozott. Széchenyi István annak a reményének adott kifejezést, hogy a Délvidék visszacsatolásával Szegedre jobb napok
várnak gazdasági és egyéb ezzel járó fellendülés következik be a város falai között Beszédében megállapította hogy

és bánáti törvényszékek most mind visszatérnek és a szegedi tábla ismét az ország második
fellebbviteli bírósága lesz, annak ellenére, hogy
a gyulai törvényszéket,
amely jelenleg idetartozik, a régi helyzetnek megfelelően való 4
szinűleg visszacsatolják a nagyváradi ítélőtábláhozUgy értesültünk, hogy azoknak az építkezőseknek ügyét, amelyek szükségessé válnak a
tábla és az egyetem hatókörének kibővülése
folytán, rövidosen az illetékesek elé viszik.

időszerűvé vált azoknak a tennivalóknak véghezvitele, amelyek az egyetem és az ítélőtábla kibővítésével kapcsolatosak.

a közszolgálati alkalmazottak
kirendelése a katonai közigazgatás szerveihez

Az illetékesek a szegedi HortEy Miklós-tudoBudapest, április 16. A kormány rendeletet
mányegyetem alapításakor megígérték, hogy a
adott ki, amely kimondja, h'ogy a katonai közDélvidék visszacsatolása esetén a szegedi egyeigazgatás szerveihez, valamint a katonai igaztemen visszaállítják
a jogikart. Széchenyi Istgatás alá tartozó polgári közigazgatási, igazván felkérte a főispánt ég a polgármestert,
ságügyi és üzemi szervekhez az illetékes mihogy a szegedi egyetem jogikarának megszerniszteri kirendelheti szolgálattételre az ő felvezése érdekében már most tegyék meg a kezügyelete alá tartozó, tényleges szolgálatban
deményező lépéseket, egyúttal kezdjenek akciót
álló, Valamint a 70. életévet még be nem tölaz új központi egyetem épületének
felépítése
tött nyugállományba helyezett állami, vagy
érdekében is, mert a központi egyetem jelenÖnkormányzati alkalmazottat. Ilyen szolgálatlegi épületére nyilvánvalóan az ítélőtábla tart
tételre az illető beleegyezésével
közszolgálatigényt, hiszen területe jelentősen kibővül és
ban nem álló személyt is ki lehet rendelni. Á
bírói kara megnövekszik.
más miniszter felügyelete alá tartozó alkalmaDr. Pálfy József polgármester válaszában
zottat, vagy nyugdíjast csak .az illetékes mikijelentette, hogy a főispán és 6 mindent el
niszter jóváhagyásával lehet szolgálattételre
fognak követni az egyetemmel és a táblával
kirendelni.
kapcsolatos tennivalók keresztülvitele érdekében. Szerdán már meg is kezdődtek a tanácskozások dr. Tukats Sándor főispán hivatalában a főispán es a polgármester között. A megbeszélésen résztvett dr- Falkay Gyula ítélőtáblai elnök is. A törvénykezés folyamatossága
megkívánja, hogy elsősorban az ítélőtábla proHorthy Miklós kormányzó a temetésen
blémája nyerjen megoldást, ezzel párhuzamosan intézik az egyetem ügyét is, mert a kettő
Budapest, április 16. Szerdán délután temetegymástól nem választható el. De mivel az ték el a Farkasréti-temető halottasházából a a
egyetem jogi karának megszervezésére legha- április 12-én hősi halált halt három
ejtőernyős
marabb Csak az ősszel kerülhet sor, a táblá- magyar tisztet: vitéz Bertalan Árpád őrnagyot,
nak pedig esetleg már hamarább meg kell kez- az ejtőernyős zászlóalj parancsnokát, Kelemen
denie kibővült területén működését, göndos- Károly századost és Bene László főhadnagyot.
kodni kell róla, hogy ez zavartalanul megtör- A temetésen megjelent Horthy Miklós Maténhessék.
gyarország kormányzója, ott voltak József Ferenc királyi herceg, tábornagy, vitéz Bartha
Károly honvédelmi miniszter, Wulff Olaf titK szegedi ítélőtábla a világháború
előtt, az ezeréves határok között a bukos tanácsos, a tábornoki kar több tagja, a
dapesti tábla után az ország legnatörzstiszti kar tagjai közül sokan és a különgyobb területű fellebbviteli fóruma
böző fegyvernemek képviselői. A temetésen
Volt,
képviseltette magát a német légierő is, hogy
a szegedi törvényszékkel együtt hat törvény- lerójja kegyeletét az elhunyt magyar repülő
szék tartozott a hatáskörébe. Ezek a bácskai bajtársak előtt.

Eltemették a hífsi halált halt
ejtőernyős magyar tiszteket
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* •

SZILAGYI SZABÓ ESZTER-JAVOR PAJ

|ó.

Dir.etric.=

I

A szegedi ítélőtábla ismét
az ország második legnagyobb
fellebbviteli fóruma lesz

S r e a Ae dVÍGJÁTÉKOK
ellen
TETEJE
rt t l U d A JOIVUU. AH*

eini

2 óráig

A HÍRES BUDAPESTI SZÓRAKOZÓHELY
SZENZÁCIÓS HŰSORI TÁNC!

Ma utoljára!

Szerb repülőtámadás

Mo

éjjel

p o r z ó b a n

URAT TIVADAR és SZÖRÉNYI ÉVA

^

9 órától

TEGNOP.. HOLNAP..

Széchenyi Mozi
Mindennap 4 előadás: 3, 5, 7, » órakor;

Százezrek filmje!
Mindenki öröme!
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