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Puszta Sándor Szögödön 
Puszta Sándor leányfalui plébános, 

nz uj katolikus líra egyik legkiválóbb 
egyénisége, a rádióból, valamint kü-
lönböző fővárosi lapok hasábjairól 
költeményeivel jól ismert és közked-
velt költő Szegedre jön, hogy csütörtök 
rste a Tiszában, a Kálvária-kápolna 
renoválása javára tartandó előadá-
son költeményeiből felolvasson. 

\z előadáson még más kilünff ne. 
v©k is szerepelnek, Antosnó, Erdélyi 
János, Kaposi Gyula, a vásárhelyi 
Tóth Lajos, aki már annyiszor elbű-
völte a szegedi közönséget énekművé-
szeiével. különösen szóp, mélyen zen-
f ő hangjával 
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— »Zrinji.jutal(Mn*. A Vitézi Rend 
Zrinyi-csoportjának központi vezelö-
segu a honvédelmi miniszter és a hon-
véd vezénkar főnöke megbízásából ju-
talmakat lüzött ki olyan szellemi ter-
uiékek unegalkotói szamára, amelyek a 
magyar nemzeti és kalonacszmény 
s/.oigálatát s ezen keresztül a honvé-
delem érdekeit a legjobban elömoz-
diljak. A jutalomdijak a következők: 
1 J udományos munka: 1000 pengő, 2. 
Regény: 1100 pengő, 3. Színdarab: 
1000 pengő, 4, Nagyobb szobrászati al-
kotás: 1000 pengő, 5. festmény, vagv 
nagyobb grafikai munka: 1000 pengő 
és (i. Nagyobb zenemű, opera, induió, 
nyitány: 1000 pengő. A jutalomdijak 
elnyerésének feltételei közé tartozik 
elsősorban az, hogy csak nyilvános-
ságra hozott: könyvalakban megjelent, 
sajtó utján közölt, előadott, illetve 
kiállításon, vagy egyéb módon bemu-
tatott munkák részesülhetnek jutalom, 
ban. A mü egy példányai képzőművé-
szeti alkotások esetében fényképét a 

flVitézi Rend Zrinyí-csoportjai központi 

vezetősége ciuicrc: Budapest, .VIII., 
Reviczky-utca 4b kell beküldeni. Csak 
magyar állampolgárok pályázhatnak, 
az 1039. évi IV. tc. 1. paragrafusa sze-
rint zsidóknak tekintendő személyek 
miivel nem jutalmazhatók. Az clhirá-
'.nsl a Vilézi Rend Zrinyi-csoportjai-
nál? központi vezetősége végzi az Or-
szágos Irodalmi és Művészeti Tanács 
bevonásával. 

— A bánáti katolikns iskolák. Te-
mesvárról jelentik: Pacha Ágoston 
nrad-temesvári megyéspüspök és An-
dreas Schmidt romániai német népkö-
zösségi vezető között megegyezés jött 
létre, amelynek értelmében az összes 
német katolikus iskolák a német nép-
rsoport irányítása alá kerülnek, amint 
nz evangélikus iskolákkal már meg is 
történt, 

— Szikvi/gjári tanfolyam a keres-
kedelmi és iparkainanibau. Ma, szer-
dán reggel sztkviztpari tanfolyam sez-
uödik a szegedi kereskedelmi és ipar-
kamarában. A laniolyauiot Pereuczy 
Emil miniszteri tanácsos vezeti, elő-
adót pedig dr. Kocsoudy Gyula, a sze-
gedi kereskedelmi cs iparkamara mt-
niszteri biztosa, Fehér Ernő iparfei-
ügvelö, dr. Jendrassik Aladar, a Köz-
egészségügyi Intézel vizosztályáuak 
vezetője, dr. Osztrovszky Antal egye-
temi tanár, dr. Demény Alajos kama-
tai főtitkár, őr. Cserzy Mihály kama-
rai ügyvezető litkar, Köberl Gizella 
h.invipari középiskolai Imiár, dr. 
Jiuczkö Károly orvos, Kozma Mihály 
Karoly, a Szénsavcrtékesitő kft. tiszt-
viselője, Szotuody István szénsavgyari 
főművezető, Czirják Antal, a szikviz-
sz.övetseg eluuke, dr. Szondy Károly 
ügyvéd, a szikvi/szövelség társelnöke 
tesznek. A tanfolyam április 17-cn, 
prnlekrn vizsgával ér veget. 

— Write sulvos beteg. Liszaboni 
hír szerint H. G. Wells, a világhírű 
ingni regényíró és sionologus suiyos 
beteg Wells influenzát kapott es az 
orvosok, tekintettel a beteg magas 

korara Wells jelenleg 70 éves —, 
allapotát reménytelennek tartják. H. 
G. Wells fantasztikus es larsadalwi 
regényei, valamint történeti müvei ná-
lunk is igen ucDszeiijek voltak. 

Még mielőtt utoléri a gazdát a csapás: 
K ö s s ö n b t e t o s l i á s t j é g k á r e l l e n ! 

— Két n é v j e g y . . . Két névje-

gyet hozott,posta, világoskék 

sclymcszallaggal összekötve. Az 

egyik; a nagyobb F r icsa y 

Ferencé, a kitűnő honvedkat-

nagyé és FriVsaync dr, Telbis* 

Máriáé; a nagv névjegy felső 

balsarkában, világoskék szalag 

csokor alalt. egy másik parányi 

névjegy olvasható: „András, Im-

re, Aladár, IV. 2." *A kis András, 

a legifjabb Fricsay-nemzedék Ir-

hát megjelent és kedves meghűl 

formában elküldte a komoly fel 

nőiteknek első iidvözlelét, . . . A 

balsarokba fűzölt kis névjegy a 

legifjabb „kis-Fricsay" érkezését 

hirdeti, amit őszinte örömmel és 

jókívánságokkal köszöni a ma-

gyar zenevilág számos barátja 

mellett, a szegedi társadalom ts. 

A legifjabb „kis Fricsay" immár 

a harmadik nemzedék, ebben az 

érdemes és ismert muzsikus csa 

Iádban, az első Fricsay Ttirhárd, 

a kiváló érdemű, ősz karmester, 

utána, következik Fricsay Ferenc, 

aki mint a „kis Fricsay" érkezett 

Szegedre, a honvédzenekar élére 

és akinek hamarosan át kellett 

adnia baráti epitefon ornansát 

a legifjabb Ferencnek, aki. im-

már egyéves komolyságával, vár-

ta és üdvözölte kis öcsikéiének 

érkezését és aki most átadta iu-

niori rangját a negyedik Fri-

rsaynak, a kis Fricsay családjá-

ban a második testvérkének? An-

drásnak . . . A zenei társadalom 

cs vele Szeged nyilvánossága me-

leg jókívánságokkal fordűl az új 

érkező felé és ugyanakkor Fri-

csay Ferenc, maiamint if elesége 

felé .aki most már rövidesen, tel-

jesen egészségesen elhagyhatja a 

Batitzfalvy-klinikát. 

— Névváltozások. A hivatalos lap 
vasárnapi száma a következő csa-
ládi nevek megváltoztatását közli: 
Övári János pilisszentiváni lakos Ost-
heiraerre, Övári F'ranciska pilisszent-
iváni lakos Ostbeimerre, Övári Roza-
lia pilisszentiváni lakos Ostbeimerre, 
Gerő Mária felsőyisói tanítónő Gcr-
stcncckre és Pereli Imre budapesti 
festőművész családi nevét Ilcrzre vál-
toztatta vissza. 

— Húsvéti ünnepség a sánHorfulvi 
kultúrházban. Vasárnap és hélfön e.sle 
a sándorfalvi kultúrházban unnepi 
keretek kozotl előadták Goreczky bl-
virauak a Margitsziget kolostori szent-
je c. vallásos színdarabját. A Kalász 
és Kalot egyesületek ezzel hódolni 
akartak az Arpádházi Boldog Margit 
700 eves emlékének. Az előadás, ame-
lyen őrgróf Paliavicini Alfouzné, tuiut 
az egyesületek hathatós pártfogója cs 
szellemi irányitója, Sándor fiával 
mindvégig résztvett, igen szépen si-
került. Az előadás szereplői: Dckány 
Anna, Berta Ilona cs Irén, Gall An >a, 
Mészáros Emília és meg igen sokan 
mások. Az előadást sok faradsággal-
B i a c s y Jenöné vezette cs lanttól la 
be. Ezenkívül a Kalot-leányok tönb 

műsorszámmá! is kedveskedtek, igy 
dr. B o d Arpádné ügyes vezetése'mel-
lel I igen szép magyar és székely da-
lokat adtak elő nagy tetszés mellett. 
Berta Irén magánszámukkal gyönyör-
ködtette a vendegeket, György A. ts 
Varga Dege Endre énekeket, illetve 
klasszikus melodrámát adott elő. A 
zongorakisérelet dr. Bori Arpádné és 
Gillay János joghallgató laltak el. 
Kolhenez Sándor magánlánccal léprit 
fpl. Előadás elölt Lepey Emil plé-
bános üdvözölte a niagas vendeget, 
Őrgróf Paliavicini Alfonznét. maid sz 
ünnepség vénen halásos zarószavabat 
mondott 

— A bélmüködéa szabályozása és a 
gyomoremésztés előmozdítása céljából 
ajánlatos időközönkent nehany napon 
át reggel felkeléskor egy pohár ter-
mészetes »Fercno József* keserűvizet 
inni. Kérdezze meg orvosát I 

— A szegedi munkások húsvéti 
műsoros délutánja. A szegedi szerve-
zett munkások húsvét vasárnapján ki-
tűnően sikerült műsoros délutánt ren-
deztek a Munkásotthon nagytermében. 
A gondosan összeválogatott műsoron 
több egy fel vonásos, szavalatok és 
hangversenyszám szerepeltek. A nagy-
termet teljesen megtöltő közönség lel-
kesen tapsolt az ügyes szereplöknek, 
akik közül kitűntek a következők: 
Kormos József, N'agygyórgy Mária, 
Bucsezán Ilona, Üveges Rózsi, Len-
gyel Mária, Stern Dóri, Erdélyi Mi-
hály, Komócsin Zoltán, Lengyel Gusz-
táv, Markovics Tibor és Boda József. 
Nagy tetszéssel szerepeltek a száj-
hartnonikazenekar tagjai is. A műso-
ros délután bevezető beszédét, majd 
zárószavait Pinlér Géza mondotta és 
a közönség nevében is köszönetét tol-
mácsolta a munkásniükedvelöknek, 
akiknek lelkes s a műkedvelő átlagol 
magasan felülmúló játéka, biztosította 
a műsoros délután sikerét. 

— A Magyar Vöröskereszt Egylet 
szegedi választmányának rendezésében 
ma nyilik meg a vöröskeresztes és fi-
zetéses hadiápolónői tanfolyam, amely 
párhuzamos lesz. Délelőtt 10—12 óra 
és este fél 8-tól lesznek előadások. Je-
lentkezni lehet a szegedi Katolikus 
Nővédő Egyesület székházában Ko ro 
na-utca 18. sz. alatt az irodában. 

— Gázolás a horgosi uton. Kedd»n 

délelőtt a horgosi müuton egy isme-

retlen autó elgázolta K i s p é t e r Já-

nosné királyhalnii asszonyt. Az ati'.ó 

anélkül, hogy egy pillanatra megállt 

volna, tovább robogott. Kispéternét 

kartörcssel és súlyos zúzott sebekkei 

vitték a mentők a közkórháziba. A gá-

zoló autó vezetője után megindítottak 

a nyomozást. 

— Kétszer kísérelt meg öngyilkos-
ságot, tegnap meghalt a szerelmes 

pincérnő. T á p a i istvánné pincérnő, 
Francia-utca 20. szám alatti lakos az 
elmúlt héten kétszer kísérelt meg ön-
gyilkosságot. Elsőizbcn luminált vett 
be, ekkor gyoniomiosás révén meg-
menteitek. Nagypénteken ismeretlen 
mérget vett be. A mentők a kórházba 
vitték, most azonban már nem segí-
tett rajta a gyomormosás, Tápatné 
kedden reggel a kórházban meghalt. 
A nyomozás megállapítása szerint az 
öngyilkosság oka szerelmi bánat. 

— öngyilkossági kisértet. K ö t e -
l e s Jolán 20 éves háztartási alkalma-
zott, Jókai-utca 6. szám alatti lakos 
kedden délelőtt méreggel megmérgezte 
magái. A mentők a belgyógyászati 
klinikára vitték. Az öngyilkosság oka 
ismeretlen. 

— Az utca közönsége elfogott ©gy 
tolvajt. Vasárnap délután, amikor leg-
nagyobb volt az ünnepi forgalom a 
Dugonics-téren, egy fiatalember a bér-
kocsiállomáson odaugrott az egyik ott 
várakozó bérkocsihoz, amelyet őrizet-
lenül hagyott gazdája és leemelte rú;a 
a rajta levő pokrócot. A kocsis észre-
vette a lopást és rákiáltott a tolvaj-
ra. aki erre futni kezdeti zsákmá-
nyával. A kiabálásra figyelmesek let-
tek a járókelők és lálva a pokróccal 
menekülő embert, meg üldözőjét, ha-
mar . felismerlek a helyzetet cs segít-
ségére siettek p megkárosított bérko-
csisnak. Pillanatok alalt izgalmas ül-
dözés fejlődött ki, többen a tolvaj nyo-
mába eredlek és sikerült is elfogni a 
menekülőt. A tolvajt aztán nagv dia-
dalmenetben villék be a rendőrségre, 

• ahol őrizetbe vették. A pokróelo'va'j: 
j Kovács János 32 éves lakatossegéd, ki-
i hallgatása alkalmával elmondotta, 
hogy pénzhez akart jutni ezért kövrt-

j le e| 3 fonást. At fogják adni az 
t ügyészségnek. 
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Ródióközvefités 
a szegedi nők áldozatos 
munkájáról 

Kedden este 7 óra 20 perekor 
Szegedről adolt közvelilesl a ra-
dto. Budinszky Sándor, a rádió 
uepszerü riportere, a mult napok-
ban Szegeden jart és nehany jeio-
nctet viaszlemezre veit abból a iel-
kes munkából, amely mar bosszú 
ideje folyik a szegedi Katolikus 
Nővédő Egyesületben. Most a rá-
dió közvetítette a múltkori hang-
felvételt. 

A radtó riporterét s Katolikus 
No védőben dr. C s i k ó s N a g y 
Józsefné clnöknö es S z e l i Erzsé-
bet egyesület l i lkár kalauzolták. 
Beszámolt a rádió a nagyteremben 
folyó munkáról: az önkéntes vörös-
keresztes ápolónői tanfolyamról és 
a résztvevők jelenteiében dr. Gsi. 
kos Nagy Józsefné vázolta a lelkes 
s áldozatos munka eredményeit. Be-
számolt többek közt a tevékeny cl-
nöknö arról is, hogy a NövédŐ ka-
rácsonyra mintegy 30 métermázsa 
szeretetadományl gyújtott a Vörös-
keresztnek és a honvédeknek. 

Széli Erzsébet egyesületi li lkár a 
rádió érdeklődésére a laboratóriu-
mi asszisztensnőket képző lanTo-
lyam gyakorlali sikeréről beszelt. 
'Vázolta azt a széleskörű, tudomá-
nyos alapozollságu munkásságot, 
amely az egyetem égisze alatt levő 
tanfolyam keretében történik. 

Végül a hallgatónők közül is töb-
ben részletezték, hogy mit nyujl a 
tanfolyam. A keddi rádió hatalmas 
nyilvánossága a mintegy husz |>cr-
cen át tartolt közvetítésből Is meg-
ismerhette, hogy a szegedi nők mi-
lyen áldozatos munkát végeznek a 
honvédeinkért. 

—o()o— 

— ITalolt ember a Rákóczi-téri pa-
don. Húsvét vasárnap reggel a járó-
kelők a Rákóczi-téren az egyik padon 
egy mozdulatlan emberre lettek fi-
gyelmesek. Szóllak a közelben szol-
gálatot teljesítő rendőrnek, aki orvos-
sal sietett a padon fekvő emberhez. 
Az orvos megállapította, hogy az em-
ber halott. A zsebében talált iralok-
ból megállapították, bogy M a c z á k ' 
Józsefnek hívják, voit varost szellemi 
szükségmunkás, aki utóbb a várost 
szegényházban élt mint eltartott. A 
halál okának megállapítása vegei! el-
rendelték holttestének felboneolását. 
Valószinünek látszik, hogy Maczák 
öngyilkos lett; megmérgezte magát, ele 
lehet, hogy szívszélhűdés öl le tnrg. 

— A 'TISZA VÍZÁLLÁSA. A 
g©di rendőrség rév-kapitánya közli; 
A Tisza vízállása április 7-én reg-
gel 7 órakor 575, hőmérséklete 8fok 
Celzius, a levegő hőmérséklete 7 
fok Celzius volt. 
— A Magyar Csillag áprilisi szá-

ma. Irodalmi esemény a Magyar Csil-
lag áprilisi számának egcsz sor köz-
leménye. A szám vezető helyén Babits 
Mihály két kiadatlan versét adja: Ve-
res Péter a magyar irók összefogásá-
ért száll sikra cikkében; Török Supbie 
Babits hátrahagyott népi színjátékai 
ismerteti; Illyés Gyula a régi és az uj 
parasztábrázolásról ir ; Márai Sándor 
készülő drámájának nagy jeleneiéi 
közli; Németh László tanulniáuya a 
magyarság európai hivatásáról szól; 
Kcresztury Dezső Kodolányi irói arc-
képét rajzolja meg. A szám külön ér-
dekessége Csinszka kiadatlan levele 
Ady Endre édesanyjához. A szám to-
vábbi husz szépirodalmi és kritikai 
közleményét Farkas Zoltán, Jékety 
Zoltán, Halász Gábor, Komjáthy Ala-
dár, lveresztury Dezső, Malyás Fe-
renc, Nagy Lajos, Perkálai László, 
Rónay György, Sárkány Oszkár, Sár-
közi György, Szabolcsi Bence, Szol-
noki István, Takáts Gyula, Thurzé 
Gábor, Weöres Sándor írták. A ho* 

• éti szára ára 2 — P. Negyedévi elő 
fizetés 6— P. Vilmos császár Bt 34. 


