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fa gafaa* művészi program, 
mai kecsegtető ajánlat között 

lehet még választani. 

Mielőtt azonban a város döntene, 

ismerni kell a kultuszminisztérium 

és a Rzínészkamara álláspontját is. 

főként azt, hogy a pályázók számít-

hatnak-e a kamara erkölcsi támo-

gatásSfti,- «mely- uéTkin > a színjátszó 

engedélyt a kultuszminisztérium 

nem adja kL 

Szeged város kulturális és művé-

szi élete számára tehát elsőrendű 

fontosságú, hogy a hivatalos hely 

álláspontja a színigazgatójelöltek 

személyével kapcsolatban minél 

előbb tisztázódjék, mert anélkül a 

színház sorsát eldönteni nem lehel. 

k. b. 

Az Igazságüggi Orvosi Tanács tarifa 
megfígíjcfós alatt 

a csaiadlrtó Bera rimáiul 
A m c g f l g t j e l t s e r c d m e n a c t ö l f t l gg , h o g y v á d a l á h e i u c z l h - c 

(A Déltnagyarország münkatársA. 

tói) Tavalyelőtt ősszel történt Új-

szegeden az a borzalmas családír-

tás, amelyet a Bern testvérek kö-

vettek el, megölve apjukat, anyju-

kat és fiatal leánytestvériiket. Em-

lékezetes, hogy a két Bera-fiú elme-

nekült és a rendőrség csak heves 

tűzharc után tudta őket ártalmat-

lanná tenni a városon kívül egy kn-

koricáshan. A tűzharc ntán, amikor 

a két Bera látta, hogy helyzetük 

reménytelen, golyót röpítettek a fe-

jükbe. Egyikük a helyszínen nyom-

ban meg is halt. Az idősebb fiú, 

Bera Mihály életbenmaradt, de so-

káig élet-halál között lebegett és 

még ma sem egészséges teljesen 

mert fejéből nem sikerült eltávoll 

tani a golyót. Még ma is állandóan 

úgy viselkedik, mintha nem volna 

normális. A családjának kiirtására 

és elfogatásuk körülményeire *cni 

emlékszik', az erre vonatkozólag 

hozzáintézett kérdésekre nem is vá-

laszol. X kórházból való távozása 

után a törvényszéki orvosszakértők 

hosszú időn át megfigyelés alatt 

tartották Bera Mihályt és megálla-

pították, hogy wetn beszámítható 

Ezután az angyalföldi elmegyógy-

ioilézet.he vitték kezelésre, ott azon-

ban azt állapította meg az orvosi 

vizsgálat, bogy a családírtó fiatal-

jrinber csak szimulálja az elmehá-

M a g y a r k ö n y v n a p 
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A magyar k ö n y v n a p k ö n y v e i 
norsönui /solt 

M A G D O L N A 
Egy asszony életén, három szerel-
mén keresztül a magyar társada-
dnlomnak pompás rajzát adja ez a 
nagyszabású regény. Hatalmas, há-
romkötetes regény könyvnapi ára, 

egy kötetbe kötve 9.00 pengő. 

nana Aniai 
Floguarorszas története 

Balla Antal a második világhábo-
rú kitöréséig tárgyalja hazánk tör-
tenetét s a legújabb kutatás ered-
ményeit dolgozta fel. Müve a mai, 
történelmet formáló időben külö-
nös érdeklődésre számiihat. A ha-
talmas, térképekkel kiegészített, 
ízléses kötésben megjelent kötet 

könyvnapi ára 8 pengő. 

lijha Haroiu 
ms&qor mttvtszet 

A magyar művészetnek egy úgy-
szólván ismeretien, feldolgozatlan 
korszakát, a biedermeyert, a tu-
dós lelkiismeretességével, az esz-
tétikus finom Ízlésével, a szépiró 
világos és szeretetreméltó elöada-
sával ismerteti. 00 kcptáblával dí-
szítve, szcp kötésben, a Magyar 

ki)tiv\napon 9.00 pengő. 

borodottat. Ekkor ismét Szegedre 

hozták Bera Mihályt. Ujabb orvosi 

megfigyelés után úgy találták, le. 

hetséges, hogy a gyilkos mégiscsak 

szimuláns. Most aztán védőjének, 

dr. Fehér Ká lmán ügyvédnek indít-

ványára az Igazságügyi Orvosi Ta-

nács döntésére bízzák annak megál-

lapítását, hogy Bera épelméjű-e, 

vagy pedig zavarodott. Az igazság-

ügyi Orvosi Tanáes vizsgálatának 

eredménye után döntenek arról, 

hogy Bera Mihályt vád alá helye-

zik -e a háromrendbeli gyilkosság-

ért, vagy mint nem beszámítható 

ellen nem indítanak eljárást. 

H Í R E K 

Kaphatók minden könyvesboltban és 
a Könyvnapokon a könyvsátorok-
ban. — Singer és Wnlfner Irodal-
mi intézel kiadásai. 405 

A Turáni Vadászok 
Zomborban 

A Turáni Vadászok nemzetvéde'nn 
szervezete szinte rohamlépésben vég-
zi országos szervezkedését. Tervsze-
rűen, az ország minden részére kiter-
jedően folyik ez a munka, amelyet az 
országos központból vitéz nagybaconi 
Nagy Vilmos ny. vezérezredes, orszá-
gos lárselnök, viléz Görgey György 
ny. vezérőrnagy, ügyvezető-alelnök és 
Bartha János országos főtitkár irá-
nyítanak. 

Az országos központ a tiszántuh 
gyűlések után ismét a felszabadult 
Bácska területére, Zomborba és Do-
roszlóra küldte ki kiküldötteit: dr Hid. 
légi István ny. ezredest és Bartha Já-
nos országos főtitkárt az alakuló 
gyűlések megtartására. Zomborban a 
központi kikiiidötteket az állomáson 
díszszázad várla. Utána a helyi szer-
vezet vezetősége a megalakulás kér-
déseit tárgyalta. A zombori közgyiilé-
sen viléz Barlav János nv. vezérőr-
nagy, vitézi székkapitány és dr. Cser-
ta Péter, Zombor polgármestere is 
megjelent, de képviseltették magukat 
a bécskereki, apatini, szilágyi, ne-
mesmiliticsi, monostorszegi, esonop-
lyai és doroszlói szervezetek is igen 
nagy számmal, flidvégi István ezre-
des a központ üdvözletét tolmácsolta 
és lelkes szavakkal buzdította a jelen-
levő töhbszáz tagot a további munká-
ra. Bartha János országos főtitkár 
részletesen tájékoztatta az egvbegvül-
teket a szervezet céljairól, múltjáról. 
Hoipert Gyula tanár, a zombori szer-
vezet részéről a szervezet szükséges-
ségéről és fontosságáról beszélt, vitéz 
Barlay János vezérőrnagy pedig a 
legszorosabb együttműködésről és ösz 
szefoigásról szólott. Vázolta a megol-
dandó feladatokat, rámutatott az 
együttműködés szükségességére ts vé-
gül ismertette azt a nemzetvédelmi 
munkát, amely munka iránvitasn mel-
lett máris megindult. A közgyűlés ez-
után megválasztotta a zombori szer-
vezet tisztikarát, akiknek neveben 
Thurszky Pál ügyvezető-elnök kö-
szönte meg a bizalmat, megjeiö.ven 
azt az utat, amelyen haladni kívánnak. 
A közgyűlés mindvégig lelkesen hall-
gatta a felszólalókat és meleg ünnep 
lésben részesítette őket. 

Szegedi u tmu ta t ó 
A Somogyi-könyvtárban éa az 

•gyetemj könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A Városi Muzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta-
kács István Klauzál-tér 3, Jiist Fri-
gyes Petőfi Sándor-sugárut 59, Sel-
mcczi Béla Somogyitelep IX. u. 
Török Márton Csongrádi-sugárut 14. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
É j f é l r e k i d e r ü l , Korzó Mozi: 
F r á t e r L o r á n d , Széchenyi Mozi: 
I l i . R i c h á r d . 

—o()o— 
— A Kormányzóhelyettes a pápai 

ejtőernyős zászlóalj zászlóavatásán. 
Pápáról jelentik: Nagyszabású ünnep-
ség keretében avatták fel hétfőn dél-
előtt Pápán a vitéz Bertalan Árpád 
honvédejlőernyőszászlóalj csapa Izász 
lóját. Az ünnepségen vitéz nagybánvai 
I l o r t h y István kormányzóhelyelte* 
is megjelent, aki repülőgépen érke-
zett az ünnepségre. A zászlóavatás 
szertartása s a diszbeszédek elhang-
zása után ejtőernyős harcászati gya-
korlatok következtek. Vadászgépek és 
bombavetők bámulatos mutatváivai 
után ejtőernyősök ugráltak le a ma-
gasból, majd az ejtőernyősök, a repii. 
lök és a zászlót adományozó Pápa: 
Textilfonó és Pamutgyár alkalmazot-
tai, munkásai diszmenetben vonultak 
el a Kormányzóhelyettes előtt, aki az 
ünnepség után repülőgépen utazott el 

— Eltemették gróf Zichy Gyula ér-
seket. Kalocsáról jelenlik: Kedden te-
mették nagy részvét mellett a mult 
hét szerdáján elhunyt kalocsai érseket: 
gróf Zichy Gyulát. Pünkösd hétfőjér 
az érseki kastély felső kápolnájából a 
papság és a káptalan kíséretében vit-
ték át az elhunyt érsek holttestét a fő-
székesegyházba. A koporsót itt díszes 
kalafnlkra helyezték és a Malutinum 
Laudes elmondása után megnyitották 
a székesegyház kapuját, hogy a hivek 
a katafalk elé járulhassanak. Nemcsak 
Kalocsa környéke, hanem a vissza»ért 
Bácska minden katolikus községe el-
küldötte hiveinek küldöttségét, hogy 
utolsó tiszteletadáson jelenjenek m"g 
az elhunvt érsek teteménél. Szinte vé-
geláthatatlan sorokban járultak a tisz-
teleladók a ravatal elé. a két naoon 
keresztül folyó tiszteletadáson 20 9C0 
ember vett részt. A temetési szertar-
tást dr. Serédi Tusztinián bihoros-ner-
reeprimás vezette fényes papi nsz-
s7iszteneiával. A koporsó heszentelé-
sét dr. Glattfelder Gvula Csanádi nü«-
pük végezte. Gróf Ziehv Gvula födi 
maradványait a székesegyház kriptá-
jában heívezték örök nvugalomra. 

— A hadhavonultak hozzátartozói-
nak gondozására előkészítő szociális 
tanfolyam csütörtökön május 28 án 
délután 6 órakor nvilik meg a Sze-
gedi Katolikus Nővédő Egyesület 

zékház.ában. Korona-utca 18. szám 
alatt. A tanfolyam előadásai három 
napig tartanak a délutáni órákban és 
díjtalanul látogathatók. Kívánatos, 
liogv a hazafias irányzata tanfolya-
mon minél számosabban vPgveue'K 
részt. Jelentkezni a Magyar Vöröske-
reszt irodájában lehet, Korona-uca 
18, az irodai órák alatt, délelőtt 9—1 
és délután 3—7 óra között. 

— A h'zecedi Iparos, és Kcre«krdfi 
Ifink Mária-kongregációja 31-én,Szent-
bálomság vasárnapján ünnepli meg 
fennállásának huszadik évfordulóját. 
Az ünnepség sorrendjét szentmise 
nyitja meg. majd a jézustársasági 
atyák kongregációs nagytermében 
dis/gyűlés és tagavatás lesz. A szent-
beszédet mondja és a tagavatást vég-
zi: dr. Borbély István S. J., a szegedi 
rendház rektora, az ünnepi diszgyüjés 
beszédet P Alalser György S. J. főis-
kolai tanár mondja. 

— Hazasség. B o k o r Zsuzsika 
(Szegedi és H o r o v i t / István (Deb-
recen, hazasságol kötöttek. 200 

— Kóbor Tamás halála. Kóbor Ta-
más, az Újság volt főszerkesztője bosz-
szu szenvedés után hétfőn hajnal-
ban, 75 éves korában meghalt. Kober 
Tamás 1887-ben született Pozsonyban. 
Már gyermekkorában Budapestre ke-
rült, itt végezte tanulmányait, Jogot 
hallgatott s banktisztviselő lett. Ami" 
kor sógora, Kis JózsCf megalapította 
A Hét cimü folyóiratot, novellákat 
kezdett irni és irasai csakhamar rá-
terelték a figyelmet. A Horváth Gyula 
által alapított Magyar Hírlapnál kezd-
te meg hirlapirói működését és a hir-
lapirói munka mellett rendkívül ter-
mékenységgel adta ki regényeP es no-
velláit. ö irt eiő-zór a nagy várossá 
iett Budapest kispolgár: életerő!. HI»5Z. 
szu évekig a Pesti Hirlap vezércikk-
írója volt. majd Az Újság megalapítása 
után ennek a lapnak a köleiékéhe lé-
pett és harcos publicistája lett Tisza 
István politikájának. Az Újság később 
részben tulajdonává vált és főszer-
kesztői minőségben jegyezte a lapot, 
Három évvel ezelőtt kezdett beteges-
kedni. A hirlapirói munkásságát i« 
abba''kellett hagynia. Az e'mult he-
tekben állapota válságosra fordult és 
hétfőn hajnalban meghalt. Temetése 
csütörtökön lesz. Halálát leánya, 
Kallós Istvánná, Kóbor Noémi, az i»-
mert irónö gvá~-zoija. 

IJjmisés ünnepség Sámlorfalvá*. 

I-élekemclő ünnepség volt Sándorfal-
va Pünkösd vasárnapján, amikor B e-
r e z n a i László, jézustársasági páter 
tartotta első szent miséjét. A község 
hivőserege bensőséges szeretettel 'o. 
gadta az ifjtr levitái, akinek kézvez"-
töje L e p e v Emil sándorfalvi plé-
bános volt. Á papság eddigi nagy 
munkáját a történelmi bizonyságok 
alapján vázolta Bartalos Lajos segéd-
lelkész. Az ujmisés papi áldást osztott, 
majd délután a kultúrházban előaoast 
tartott Kaszeb István életéről, szenve-
déseiről, példás haláláról és a most 
folyamatban levő szentltéavatásáróL 
Az ujmisés tiszteletére a parochián 
délben ünnepi ebéd volt. 

— Idejekorán kell feladni a Jér?« 
biztosítást. A gazdának mindi*; szük-
sége volt arra, hogv az elemicsapá-
sok okozta károk ellen hiztositá* ut-
ján védekezzék, a mostani sulyos 
idők pedig egyenesen megkövetelik 
minden gondos termelőtől, hogy ezt a 
védelmet igénybe is vegve és ne bíz-
za saját, valamint családja sorsát » 
vak véletlenre. Minél előbb jelentse 
he minden gazda termésének jégbizto-
sítását, mert a jégbiztosítás dí j i 
usrvanaz marad, akár hamarabb, akár 
később kerül a jégbiztosítás bejelen-
tésre. 

Eisrvrlmezt«tést Az »Epv vidám 

hét a Balatonon* cimü ellátásos jegv-
füzet vásárlóihoz. Az TBUSZ, értesiti 
azokat az flTvfelcit, akik a fenti ellá-
tásos jerrv-riizet május 1S.án estig 
megváltották, hogy e jegyfüzetek' alap-
ján mind az oda-, mind pedig a visz-
szautazásnál a vasúti kedvezmények" 
korlátozásának tartama alatt is to-
posul tik a kedvezmény igénybevéte-
lére. Felhívjuk nz utazóközönség fi-
ffvelmét. hogv az 'Egy vidám hét 
Balatonon* füzetek a vasúti kedvez-
ruénvek korlátozási tartama alatt, tel-
jesárri menetjegv váltása akadályta-
lanul felhasználhatók. 

— Halálozás. özv. Gyű re v 7s'g-
mondné sz. Bánfi Mária f. hó 25-én 
elhunyt." Temetése f. hó 27-én délutan 
4-kor a belvárosi ravatalozóból. 

\ kedvezményes konyhakerti 
palánták kiosztása. A város ujszegedi 
kertészeli telepe megkezdte a kedvez-
ményes áru konyhakerti palánták ki-
osztását. A palántákat csak azok igé-
nyelhetik, akik igazolják, hogy ter-
mesztésre alkalmas területtel rendel-
keznek. A palánták felhas.znáiását _» 
város ellenőrizteti. 

lérüiaasándéHok, 
svájci órák, ékszerek legolcsóbban 

C S Ű R Y 
órás és ékszerésznél. Káráa*oi. fa. 


