— Nemzetvédelmi kitüntetések
A
_ Mussolini tangóba rroonilcát aján1912. X p r i l 1 « 25. Kormányzó ur őfőméltósága az alábbi dékozott egy világtalan
magyar ze' M L M A I I IIIMHH.HUII.IMUB1ITO
szegedi lakosokat tüntette ki Nemzet- nésznek. Nemrégiben egv fiatal világxédelmi Kereszttel: Babkó Jenőné sz tálán budapesti zenész, T a g á c s Pá!
Makra Teréz házt. b., Bede Gubica Er- őszinte lelkesedéstől és győzelmi hitnő kőműves s , Rokor Pál nv. polgár- től átfűtött hangú verset küldött Musmester h., vitéz Bokor Zoltán földbir- solininak, amelyben kifejezte előtte
tokos. Börcsök János ny. főmozdonv- bánatát amiatt, hogv nem küzdhet ö i s
vezető,. Czipot Zoltán OTI főtanácsos, fegyverrel a kezében az uj boldogabb
Csábi Sándor ny. M A V s. tiszt, dr. jövőért. A fiatal muzsikus már inkább
mint
kifejezett
kérés
A Somogyi-könyvtárban
és az Csikós Nagy Józsefné vöröskeresztes sóhajtásként,
végtelenül
egyetemi könyvtárban vasárnap és elnök. H. Egyed Aladár lelkész, Ele- gyanánt azt is elmondta,
iinnepnap kivételével
könyvtárszol- kes Gyula ny. ítélőtáblai tanácselnök, boldog lenne, ha megvalósulna az az
dr. Fráter Zoltán ügyvéd, Fodor Mik- álma, hogy olasz
tangóharmonikája
gálat.
lós magánzó. Ferencz Mihály nyomdal legyen. A Duee, akit melyen
meghaA Városi Mnzeum egész évben
gépmester, Holló Domokos gazd. tiszt- tott a versből kiáradó őszihte érzés
nyitva.
viselő. Ifrabák István magánzó,
di
egyszerűsége, elhatározta, hogy teljeSzolgálatos gyógyszertárak: BorKorpássv Elemér árvaszéki tb. elnök. síti a világtalan magyar zenész vábély József Tisza LajoS-körut 20.
Lantos Antal ny MAV felügvelő. Lapu gyát. A váratlan ajándék, egy remekMoldván Lajos Újszeged, Vedres u.
Jenő v. tisztv., itang Ferenc városi bekészült olasz gyártmányú tangóharL Selmeczi Béla Somogyi-telep IX.
pénz. tiszt., dr. Liszkai Lóránd tábla
monika a napokban meg is érkezett és
utca 489, Nagy (Jy. örök. k. Bangsy
bíró, Maver Antal ny. OTI főtanácsos, boldog örömet keltett egy
világtalan
Levente dr
Buldognss/nny-sugárut
Maver Mária leánygimnáziumi
igaz- fiatal zenész szivében.
31, Zakar S. örök. k. Máthé Mihály
gató. özv. Oláh
Ferenené
műtősnő,
Valéria-tér t,
_ Elteinették a Horthy-koHésáunii
Pigniczki István ny. postafőtiszt, dr.
Szinház és m"7Ík mö«ora: BelváRáCz Andor törv. elnök, Róka Gvuln diáktragédia áldozatait. A Iiorthy-kolrosi Mozi: A z 5-ös s z á m n ő r h á z .
hörkereskedő.
Nevezett
kitüntetettek légiumban szerdán delelött lejátszódott
Korzó Mozi; P r . K o v á c s I s t - .
részére az adományozott nemzetvédel- tragikus eset szereucsctlen áldozatait,
• á, n. Széchenyi Mozi: A n d r á s . Vámi kereszt átadása ünnepélyes kere- H e g e d ű s Tibort és B e n k e Józserosi Színház: szombat d. u. Kiss l>tek közöt' fng megtörténni,
amelyről fet pénteken eltemették, illetve Hegereno és Sándor Iza felléptével: K i
dűs holttestét
pénteken
délelőtt beértesítést fognak kapni.
a h a r m a d i k ? este: Ki«s Ferenc és
szcntclték a közkórhaz halottas házáPatkós Irma felléptével: K o r n r _
Megindult a horvátországi ma- ban, ahonnan autón Pestszenterzsébetv i l l e i h a r a n g o k , va-árnan d ! t
gyarok hazatelopitése. Hónapokkal ez- re szállították, ott fogják örök nyugaután: B a l l a g m á r a v é n d i á k előtt akciót indított a magyar kormány lomra helyezni. Benke József temetése
este: Patkós Irma felléptével K o r - a Horvátországban élő magyar csa- pénteken délután 6 órakor történt meg
nevillei
harangok,
hétfőn: ládok visszatelepítésére. Ezek a tár- a belvárosi temetőben. A szertartáson
Beoskereki
menyecske.
gyalások teljes eredmennyel jartak es megjelent a halott édesapja, Benke Jóa hazatclepilés már meg is indult. Az zsef zsedényi kisgazda és bátyja, aki
— oQo—
első csoportban mintegy
negyvenbét romai katolikus lelkész. Résztvett
a
— A Kormányzohelyettes
Lukács magyar csaladot telepített le a kor- temetésen az öngyilkos diák
néhány
Béla miniszternél. Budapestről jelen- mány a bacsmegyei lstensegits s/.e- barátja és évfolyamtársa is.
lik: Pénteken a deli órákban nagybá- sely telepen, mintegy szazbusz lélek— Hallgassuk népünket cimmel az
nyai vitéz Horthy István kormányzo számmal. Az átköltöztetett
családok
Auditórium
Maximumában
helyettes személyi titkára kíséretében nugyrésze Boszniából jött, azokról a 1 vetem
felkereste hivatalában vitéz kövecses', vidékekről, ahol a csctnikbandák ga- bzukováthy-tér 11. emelet; ma este 8
Lukács Béla tárcanélküli minisztert, 8 rázdálkodásai következtében a falvak orai kezdettel a Bethlen Gabor-Kór
M É P országos elnökét, majd
látoga .akossága
a legsúlyosabb helyzetbe Magyar Népi estet rendez. Műsorra
lása során
a miniszter kalauzolása került. A legtöbb magyar családot tel- kerülnek a magyar nép ősi kullurajamellett nagv érdeklődéssel
szemlélte jesen kifoszlolták a csetnikek, minde- nak legszebb alkolasai; népdalok, népmeg a székház hivatali helyiségeit és nüket elvették és sokan jóformán csak mesék, balladák, népköltészetünk lega
Bethlen
az ott folvó munkálatokat. A főmélió- u puszta életüket tudlak megmentem. szebb remekei. Előadják
ságu vendég körülbelül
egyórai ott \ további telepítések ügyét most ké- Gábor-Kör énekegyüttese, szavalókaru,
szavalók és mcsclők. A magyar nep
tartózkodás után távozott a M É P köz szítik elő.
értékeit, kulturáuk mély aikolasait jeponti székházából.
-v
— Lueernamagigénylés.
Budapest- lenteti meg a Bethlen Gabor-Kör és
— Csütörtökön lesz a kisgyűlés. ről jelenlik: A földmüvelésügyi mikülönösen nagy jelentősege van ennek
.Szeged város törvényhatósága április nisztérium felhívja a gazdák
figyel- ma, amikor minden nép kétszerezett
.'•'O-án, csütörtökön délután 4 órakor mét, hogy akik kiveszett lucernájukul
erővel fordul a lelkében élő megtartó
tartja áprilisi kisgyiilését.
Ezt meg- pótolni akarják és elegendő vetőmag
és legmélyebb erők felé.
előzőleg kedden, 28-án délelőtt 10 óra- nem áll rendelkezésükre, igényeljenek
kor előkészítő iilés lesz, amelyen meg- vöroshereniagot,
— A biciklista baleset*. Szepesvárl
amelyből még megállapítják a kisgyülésre kerülő ügyek felelő készletek vannak.
Scholcz Dezső ny. huszárőrnagy, rutntárgysorozatát.
és likörgyáros jelentette a rendőrsé— Május végen forgalomba
kerül
— A Dugonics-Társaság Tömör- a munkáscipö. Az ipari anyagokkal gen, hogy Eerenczi Balázs nevii 2t>
éves alkalmazottjai baleset érte. Eekény István-emlékünnepélye. Nagy ér- való takarékos gazdalkodás
lelemédeklődés előzi meg a Dugonics-Társa- nyességre készteli az embereket. Így renczi kerékpáron haladt az ulon, ami<g pasároap délelőtt 11 órakor a Vá- volt ez az első világháború alatt is, kor egy szembejövő autó tetejeröl kirosi Színházban
rendezendő ünnepi amikor különféle pótanyagokkal igve álló lelra leütötte a gépről. A szerenülését, amelyet Tömörkény István ha- keztek helyettesíteni a fogytán levő csétlenül járt embert súlyos serüleslaidnak 25. évfordulójára emlékünnep- ipari anyagkészleteket. Erre a lelemé- sel a közkórházba vitték, az autó tuként rendeznek meg. Az ünnepi iilés nyességre manapság még fokozottab- lajdonosa ellen megindítják az eljárást.
műsorának megnyitója dr. S f k Sán- ban szükség van.
Takarékoskodnunk
dor egyetemi tanár, a Dugonics-Társa- kell mindennel, igy a bőranyaggul is.
_ Janik-vendéglőben ma n*kk*n M
ság alelnökének emlék beszéde,
majd A miniszterelnök a napokban mondott VARGABÉLES.
Tömörkény István >Csata a katonával* nagy beszédében is hangsúlyozta, hogy
— Az IBUSz »Egy vidám hét a
< uriü munkájának előadása
követke- különösen a nyári időszakban aki cs/tk Balatonon* cimü jegyfüzete május 1zik. Előadja: Cscney Magdolna, a SzLl tudja, lehetőleg mellőzze a bőrből ké- én ismét életbe, lép. Ez a már évek
Magyar Szó munkaközösségének tagja. szült lábbeli viselését, annál is inkább, óta
nagy
népszerűségnek
örvendő
Yajta
István, a
Dugonics-Társaság mert vannak és készülnek cipők más jegyfüzet főleg az elő- cs utóidényben
rendes tagja Tömörkény Istvánról ér- aikalmas anyagból
is, amelyek be- teszi lehetővé a rendkívül olcsó üdütekezik, utána
Tömörkény
/Mihály szerzése nem esik anvaggazdalkodá-i lést. A rengeteg kedvezményt biztoszóbelizik* cimü müvéből dramatizált korlátozások alá. Igv a nyári időszak- sító jegyfüzet magúbanlöglalja a 3.
részleteket adnak elő: Nyikos Gyula, ban általánossá lehet tenni a
kevés osztályú gyorsvonat, vagy a 2. oszSzenes Mihály és Tarjáni Sándor, a böranvagot igénylő fatalpu szandálok tálya sebes- és személyvonat jegyét,
SzEl tagjai. Banner János elnöki zár- viselését. A Labbeli Központ hoss/as iz oda- és visszautazáshoz, továbná
szava és a színtársulat tagjai által ki".értelezés ntán inost egy uj lábbeli- 7 napi teljes ellátást es lakást, egy
szinrehozandó
/Barlanglakók*
cimu t'piist teremtett, az úgynevezett mnn- ág vas komfortos szobát, napi háromTomörkénv-életkép zárják lm a nagy- kascipőt, amelyet ugv az ipari, mint a szori Ptkezést, kiszolgálási dijat, forszabású emlékünnepséget.
Az egyiel- mezőgazdasági
munkásság
tavasztól galmi adót, gyógydijat, valamint
a
vpnásos életkép szereplői a követke- késő őszig hordhat.
Az uj fatalpu, be- és kijelentési dijakat. A balatoni
/ok: Horváth
Jenő, Szántó
Mária, szandálszerü lábbeli tarlós és strapa- fürdőhelyekre való kirándulás esetén
lledricb Éva, Bodor Titior, Nagy Im- bíró, ára páronkiht 10 pengő és 80 TZ alacsonyabb osztályú
kedvezmény
re, Gém Imre és Czimcr István.
fillér lesz. A Lábbeli
központ már igénybevehető, végül
50
százalékos
— Antal István buesiija a/ igazság- meg is bízott egyes nagyüzemeket en- kedvezményt élvezhet a jegyfiizet tuiigy minisztériumi tisztviselőktől.
An- nek az uj tömegcikknek a gyártásával lajdonosa minden menetrendszerű hatal István nemzetvédelmi propagand-i- és azt május végén általános forgalom- jóm. A jegyfüzet ára Budapestről és
ngyi miniszter, aki közel bat évet töl- ba hozzák. A Lábbeli Központ ezenkí- a dunántúli állomásokról 67 P, egyéb
tőit el az igazságügyminisztérium po- vül a szabványformától eltérő sz.an- Budapesthez 350 km-nél közelebbi állitikai államtitkári székéhen, péntekén- dáltipusok készítésére és forgalomba- lomásokról 60 P,
Budapestről
350
délben búcsúzott az igazságügyminisz. hozatalára engedélyt adott tö^b köz- km-nél távolabbi állomásokról pedig
üzemnek és kisiparosnak is. hogy a 74 P. A jegyfüzet érvényes az összes
tc.rium tisztviselői karától.
— Iparosok cérnája
megérkezett. maguk változatos mintáival az egyéni jelentős balatoni fürdőhelyek re. KöUtalványok az ipartestület
hivatalá- Ízlést is kielégítő készítményeikkel ve zelebbi felvilágosítással szolgálnak az
ban április 30-tg bezárólag igényelhe- gyének részt a nyári munkai áh bek
IBU&z MÁV hivatalos menet jegyi roi
tők.
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Hungária edtarfetaha*
Dsza Lajos körút ő k
Mihálri füszerflzlet IIIUOÍMJ
— Épülnek a hidak a Délvidék**,
A szerbek a Délvidékről való k m * * *
lasukkor mint ismeretes, 117 hidat ém
vasúti aluljárót robbantottk fel, v s g y
tettek más módon
használhatatlannál
A helyreállítási munkák még a mnlt
őszötfi megindultak és a hidakat egykét kivételével teljesen rendbehozlak.
Ahol ez eddig nem sikerült, ott ideiglenes hidakon bonyolítják le a forgatmat. Az államépitészeti hivatal jelei*
tése szerint Horgos és Szabadka között
kilenc beton- és vasbeton hidat adtak
át a forgalomnak.
— Megette a kutya a levágott ujjakat. Hódmezővásárhelyen
történt
»
különös eset, hogy egy Galin Maca nevk
leány, aki a gyümölcsfákat nyeső sp»
jának azzal segédkezett, hogy felaprította a levágott gallyakat, a baltával
véletlenül levágta balkeze két
ujját,
erre a lába mellett heverésző kulva
felugrott és bekapta a levágott ujjakat.
Arvtzf sr*r*nc«ét|pn«éK*k. Bő*
késsámson belsőmajorban
az
árvin
által megrongált egyik ház összedőlt
és maga alá temette Horvát József tizenegvéves fiut. — Vámospércsen Kovács Sándor családjára rászakadt
a
földknnyhó. A felnőtt
családtagokat
sikerült kimenteni, azonban az egvifc
fiúgyermeket már csak holtan tudták
kihúzni a rázudult földtömeg alól.
— A TISZA V Í Z Á L L Á S A . A
gerii rendőrség révkapitánysága jelentése szerint a Tisza vízállása április 24-én reggel 7 órakor 638, hőmérséklete 9 fok Oolziiis, a levegé
hőmérséklete 12 fok Celzins volt.
— Látványosságszámba menő értékes valódi perzsaszőnyegek
kerülnek
eladásra kizárólag szombaton és vásárnap a városi árverési csarnokban,
A mintegy 40 darab szebbnél szebb
mintájú összekötő, átvető, asztalteriií
és egyéb kisebb-nagyobb keleti
sző*
nveg díjtalanul megtekinthető
mindkét napon délelőtt 9—2 és délután 4 8 óráig. Senki ne mulassza el meg*
nézni e ritka gyűjteményt. Igazgatóság.
_ A i önbiztositás kérdéseivel foglalkozott a közelmúltban
a
Magyar
Biztositástudományi Társulat Kárbiztositási szakosztálya. A kérdés
tárgyalása során
szóba
került,
hogy
egyes hírlapi közlemenyek szerint
OTI a magánvállalatoknál elhelyezett
karbiztositásokat részben, vagy egészben meg akarja szüntetni cs azokat
önbiztositás formájaban
kívánja
fedezni azon a cimen, hogy a díjtételek
az utóbbi években erősen emelkedtek,
liietve a dijak cs karok mérlege »»
eirnult évlizedl/eu átlag a 20 százalék kórul mozgott. A társulat Szakosztályaban az a vélemeny jutott kifojeaesre, hogy alig hihető, miszerint
az OTI, amely maga is a
biztosítási
koekázatkiegeynlités elvere épült,
az
önbiztositásra való áttéréssel komolyan foglalkozzék.
Az
önbiztositás
ugyanis — amely tulajdonkeppen nem
is biztosítás, hanem annak
ellentéte
(lévén a biztosítás alapvető eleme a
lockazatc/k megosztasa) — csak
olt
foglalhat helyet, ahol mar megfelelő
nagy tartalékok altnak rendelkezésre
az. esetleges karok fedezése
eeljara.
Az OTI-nál azonban ilyen különleges
tartalékok ezidöszerint nincsenek, az
OTT összes vagyona az általa vállalt
társadalombiztosítási
kötelezettségek
fedezésére szolgál és e céljától
nem
vonható el esetleges súlyos elemi karok fedezésére. Az a körülmény, hogy
eddig az OTI üzemében nagyobb elemi károk nem fordultak elő, semmiképp sem szolgált biztosítékul
arranézve, hogv ilven nagyobi) károk
»
jövőben sfm fognak előfordulni. Előrelátó gondos gazdalkodás mellett a f
ilyen karok ellen más módon, min* *
rendes biztosítás utján vedekeral see»
lehet.

