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— Földrengés a Balkánon. Athén-
tő l jelentik: Az athéni földrengésku 
tató intézet műszerei hétfőn 10 óra 30 
perckor kisebb-nagyobb földrengése 
ket jeleztek. A földrengés fészke való. 
szinüleg Athéntől mintegy 100 kilomé-
ternyire nyugatra van. Doridából bá 
zak öszeomlásáról is érkezett jelentés 
A földrengések következményeinek 
részletei még nem ismeretesek. 

— Korlátozzák az újságok terje-
delmét Németországban. Berlinből je-
lentik, hogy háhorus gazdasági okok 
hói junius 1-től a német sajtótermékek 
oldalterjedclrnét korlátozzák. 

— 17.4 millió pengőre emelkedett a 
Gazdák Biztosító Szövetkezetének 
díjbevétele. A háborús viszonyok elle-
nére is nagy fejlődésről tanúskodik a 
Gazdák Biztosító Szövetkezetének 1941. 
üzletéve, amelynek eredményei a báró 
Vay László titkos tanácsos elnöklésé 
vei a napokban megtartott közgyűlésen 
váltak ismeretessé. Ennek az iz:q-
vérig magyar származású és magyar 
érdekeltségű keresztény vállalatnak a 
díjbevétele az előző évvel szembei, 
kerek 3 millió pengővel emelkedett. 
Külön említést érdemel, hogy a szövet-
kezet ujabb nagy összegekkel vett 
részt az állami jellemű hitelmüveletek 
ben. Ez a summa most már közel 5 
millió pengőre rug a nyugdíjpénztári 
jegyzésein kivül. Szociális és kultura 
lis célokra több mint félmillió pengőt 
fordított az intézet tavaly. Teljes el-
ismerésre tarthat számot, hogy alka!. 
mazottaikat is igyekeztek minél job-
ban ellátni s a rendeletileg megállapí-
tott drágasági pótlékon felül évközi 
segélyt és nagyösszegü renjunerációkat 
r.yujtottak a tisztviselők anyagi gond-
jainak enyhítésére, ugyanakkor a csa-
ládi pótlék rendszerét progresszív 
alapra helyezték, hogy a többgyerme-
kes alkalmazottak minél jobban járja-
nak. Az ország gazdatársadalma te-
hát teljes bizalommal tekinthet a szö-
vetkezet felé. amely üzletpolitikájával 
leinél jobban szolgálni igyekszik ha-
zánk lakosságának legszélesebb réte-
geit. 

— Nemzetvédelmi hét Makón. Ma-
kóról jelentik: Makó város nemzetvé-
delmi hetet rendez. Az ünnepség a 
Hősök-szobra előtt tartott emlékünne-
péllyel kezdődött inájus 31-én Az ün 
népség junius 7-én ér véget. 

— Felhívás » M A N S Z vidéki cso-
pnrtjajhoz és helybeli tagjaihoz. A 
MANSz elnöksége felkérj tagjaik va-
lamint a vidéki csoportok elnök *il, 
hogy a vezetésük alatt álló tagokkal 
együtt minél szaniosahban jelenjenek 
meg a junius 4-iki ellenforradalmi ent 
lékünnepélyen. Kéri az elnökség az ün-
repségen résztvevőket, hogy lehetőleg 
diszmagyarban. vagy magyaros ruhá-
ban jelenjenek meg. Gyülekezés dél-
előtt fél 11 órakor a központi egye-
li m előtt a J)ut>onics-téren. 

Az ellenforradalmi ünnepség 
rendjének biztosítása 

(A Délmagy ár ország munkatársá-

tól) Csütörtökön, junius 4-én üli 

meg Szeged város társadalma az el-

lenforradalom emlékünnepélyét. Az 

ünnepség előkészületei széles kere-

tek között folynak, a város vezető-

sége arra törekszik, hogy a külsősé-

gek minden tekintetben méltó ke-

retéül szolgáljanak az ünnepélynek 

és kiemeljék annak a város falain 

messze túlszárnyaló országos jelen-

tőségét. 

A délelőtt 11 érakor kezdődő 

Klauzál-téri ünnepségekre részvé-

telüket bejelentett társadalami 

eegysületek és testületek tagjainak 

nagy számára való tekintettel és 

hogy minden torlódás elkerülhető 

legyen, pontos és részletes felvo-

nulási tervet dolgozott ki a rende-

zőség, amelyet minden érdekelt 

egyesületnek megküldött. Az ünnep-

ség méltóságteljes lefolvsásnak biz-

tosítására múlhatatlanul szüksé-

ges, hogy mindenki alkalmazkodjék 

ennek a felvonulási tervnek az elő-

írásaihoz 

Erre való tekintettel a városré-

szek és a városrészekben működő 

egyesületek városrészenként együtt 

gyülekeznek és csak az irányítást 

végző vezetők vezetésével vonulnak 

fel az ünnepség színhelyére. A 

Klauzál-térre zárt menetben felvo-

nulók csak az előre kijelölt helye-

ket foglalhatják el. Ugyanigy fon-

tos, hogy az ünnepség végével se 

oszoljanak szét a helyszínen a testü-

letek, hanem ugyancsak zárt menet-

ben vonuljanak el onnan. A részt-

vevők lehetőleg magyar ruhában, 

az alakulatok pedig zójszlóik alatt 

vonuljanak feb 

A rendezőség egyébként a részle-

tes intézkedéseket a sajtó utján is 

közölni fogják-
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— Halálozás. Ilosszu betegség 
nehéz szenvedés után hétfőn elhuny' 48 
éves korában Dóczi Sándor lapkihor-
dó, a Délmagyarország kihordógárilá-
jának egyik legrégibb tagja. Dóczí 
Sándor mindenkor hűségesen és nagy 
ambícióval látta el fáradtságos, nehéz 
hivatását: munkássága példa volt a hű-
séges, fáradhatatlan kötelességtelje-
sitésre A lapkihordó munkája talán 
a legkevésbbé elismert a lapcsinálás 
éb kiadás területén, holott a lapkihor-
dó éppen ugy hozzátartozik ahhoz a 
szövevényes, sokrétű, a kívülről szem-
lélő számára legtöbbször felismerhe-
tetlen munkához, amelynek összessége 
teszi lehetővé, hogy elkészüljön az 
újság és elkerüljön kellő időben a 
legtávolabbi pontokra is. A Délma-
gyarország mindenkor szorosan ma-
gához tartozónak érezte a lapUihordók 
serény és fáradhatatlan gárdáját 
amelynek munkáját, lelkességét és fon-
tosságát valójában csak azok tudják 
hmérni, akik napról napra maguk i 
részesei ennek a sok összetevőből 
adódó egésznek, az eredménynek: az 
újságnak Tisztelegve állunk meg Dó-
czi Sándor ravalala előtt, benne nem-
csak a Délmagyarország egyik legré-
gibb kihordójál gyászoljuk:, de tisztel 
günk a hü, odaadó, lelkes munkásfá-s 
előtt, akinek oly fájdalmasan korén 
kellett bevégezni földi pályáját annyi 

j évi fáradhatatlan munka és olv nehéz 
(szenvedés után. 

— Zászlószentejési ünnepség. Az 
egyik szegedi tüzérosztály juDius 7 én 
az utászlaktanyában délelőtt 10 óra-
kor jGsapatzászióavatási ünnepélyt tart, 
amelynek keretében ünnepélyesen ad 
iák át a Szabadka város által adoir.á 
nyozott honvéd csapatzászlót. A csa-
patzászló átvételét, a csapat első tisz-
teletadását az uj zászlóval az osztáy 
harctérre induló ütegének, valamint a 
Délvidékről bevonultaknak ünnepélyes 
eskütétele fogja követni. 

_ KALÁSZ-nap Alsóvároson. A 
Katolikus Leányok Szövetsége 
KALÁSz-napot rendezett vasárnap Al-
sóvároson. A KALASz-nap reggel is-
tentisztelettel kezdődött, majd delelőtt 
és délután a zárda udvarán az egyes 
KALASz-szervezetek vezetői, a leány-
körök elnökei, valamint a csoportveze-
tők számoltak be egész évi munkájuk-
ról és a vezetésük alatt álló csoport 
működéséről. Az elhangzott jelentések-
ből kitűnt, milyen életrevaló, kitűnően 
megalapozott szervezet a Katolikus 
Leányok Szövetsége, amely a falvak, 
tanyák gazdaleányait tömöríti össze 
és szociális tevékenységre s ezenfelül 
hitükben való elmélyülésre neveli, buz-
dítja őket. A KALASz-nap kitűnően 
sikerült, többszáz gazdaleány jött be a 
tanyákról erre az alkalomra és vala-
mennyien nagy figyelemmel hallgattak 
az elhangzott előadásokat. 

— Marnitz-hangverseny Szegeden. 
Szombaton, junius 6-án rendkívüli ese-
ménnyel gazdagodik a szegedi hang-
versenyélet. Megjelenik a rádióból és 
a budapesti hangversenytermekből jól 
ismert Marnitz Tangóharmonika 
Együttes, a hangversenyen a magyar 
közönség kedvencei lépnek fel: Ba-
rabás Sári, Ania Suli, a Pécsi öreg 
Diákok, Mindszenthy István, Hosszú 
Zoltán (Dani bá) és az ország leg-
első tangóharmonika-müvészei. Mar-
n i t z Frigyes a következőket mon-
dotta erről a munkáról: — Semmi 
mást nem teszek, minthogy azt adom 
a közönségnek, ami után a lelke vá-
gyódik. A tangóharmonika alkalmas 
arra, hogy a legszélesebb néprétegek 
között is népszerűvé (egye a muzsikát. 
A klasszikus mesterek alkotásaihoz a 
könnyű zenén keresztül vezet az ül. 
Hiszem, hogy első szegedi hangverse-
nyünk megismétli azt a sikert, amit 
a Művelődés Házában arattunk. 447 

— Eltemették a motorkerékpárbal-
eset áldozatává lett Csányi Sándort. 
Beszámolt a Délmagyarország arról a 
halálosvégü szerencsétlenségről, ame'y 
szombaton délután a rókusi Izabel'a-
hidon történt. Amint jelentettük, Csá-

Inyi Sándor ismert szatymazi földbir-
tokos szombaton délután 3 óra tájba: 
motorkerékpáron szatymazi birtokára 

I tartott. Amikor a rókusi Izabella-hidra 
íért, motorkerékpárja hirtelen megál't 
| és Csányi Sándor az úttestre zuhant. A 
• városi autóbuszüzem szatymazi kocsi-
ja, amely szintén Szatymaz felé igye-
kezett, abban a pillanatban ért oda. 
amikor Csányi a földre zuhant. A so-
főr már nem tudta megállítani az au-
tóbuszt. amelynek kerekei átgázoltak 
Csányi Sándoron. A gazdálkodói agy-
rázkódással, lábtörésscl, sulyos külső-
és belső sérülésekkel vitték a mentők 
a kórházba, ahol este 6 óra tájban 
meghalt. Csáuyi Sándort halála elő't 
a rendőrség még ki tudta hallgatni a 
szerencsétlenség lészleleire vonatko-
zólag. A gazdálkodó elmondotta, hogy 
kerékpárjának lánca kopott vojt és 
elszakadt, a gép emiatt hirtelen leá:-
lott és ő a kövezetre zuhant. Vallotta, 
hogy az autóbuszsofőr nem tehet a sze-
rencsétlenség bekövetkezéséről. Ugyan-
ezt állapitolta meg a nyomozás más-
felé kiterjedő része is, ezért a halálos 
szerencsétlenségből kifolyólag senki el-
len sem indul eljárás. Csányi Sándort, 
aki egyik legtekintélyesebb tagja vo'l 
Szeged gazdatársadalmának és tagja 
volt a törvényhatósági bizottságnak is, 
hé) főn délután temették el ál.lalános 
részvét melleit a felsővárosi temető-
ben 
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Marosi homok 
minden mennyiségben, mindenkor 

kanható. JTJNG malom. Apátfalva. 

Olvassa a 
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hirdessen a 
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Kétévi fegyházra ítélték 
a tengeríve! és paprikával 

széíhámoskodé 
balástyai napszámost 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Furfangos szélhámos felett 

ítélkezett hétfőn a szegedi törvény-

szék büntető egyesbirája, dr. Mol-

nár István tanácselnök. Az ügy 

vádlottja Katona Mihály 36 éves 

balástyai napszámos volt, ő követte 

el a furfangos szélhámoskodásokat. 

Az ügyészség kétrendbeli lopással, 

kétrendbeli sikkasztással és 77 rend-

beli csalással vádolta, A lopásokat 

Katona ngy követte el. hogy .ápri-

lisban Tvisteteken id. Veszelka Sán-

dortól és ifj. Veszelka Sándortól egy-

egy kabátot lopott el, a sikkasztást 

és csalást pedig oly módon hajtotta 

végre, hogy azzal a mesével kereste 

fel a falubeli gazdákat, hogy nagy-

mennyiségű csöves tengerije és 

paprikája van eladó. Tizenhet: n 

rendeltek tőle tengerit, illetőleg 

paprikát, sőt előleget is adtak neki 

az árura. Katonának azonban nem 

volt egy szem kukoricája, egy csi-

pet paprikája sem, a megrendelt 

árut nem tudta leszállitani, az elő-

legként felvett pénzt azonban elköl-

tötte. Többszáz pengővel káro-ttoi-

ta meg a becsapott embereket. 

A hétfői tárgyaláson a vádlott 

részben beismerte a terhére rótt 

bűncselekményeket, a tauuk is va-

lamennyien igazolták azokat, e^y.t 

a törvényszék kétévi fegyházra 

Ítélte Katona Mihályt. Katona meg-

nyugodott az ítéletben, igy az 

nyomban jogerőre emelkedett 
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— Felhívjuk a Hadastyán Egyrit 
tagjait, hogy a junius 4-én a Klauzál-
téren tartandó uemzeli ünnepélyre meg-
jelenni szíveskedjenek. Gyülekezés az 
egyesületi székházban (Tömörkény-ut-
ca' 10), délelőtt 9 órakor, ahonnan ere-
portosán vonulunk fel. Az elnökség. 

A szegedi ipar sikere. Komo'y 

sikert ért el fővárosi versenytársak-
kal szemben az egyik fejlődő szegedi 
iparvállalat azzal, hogy a magasabb 
ajánlati ár dacára, mégis elhozta a 
rendelést egy igen jelentékeny lakás-
berendezésnél. Most, amikor a búto-
rok elkészültek, mielőtt elszállítanák, 
azok különleges voltára való tekinte'-
tel junius 1—4 között az Iparcsarnok-
buu levő Lakberendező Szövetkezet 
kirakataiban kiállítja. A kirakatot érő 
napsütés miatt csak a délutáni órák-
ban lehet a függönyt elvonni, amikor 
e bulorok megtekinthetők. 243 

A magyar Scdnyvrsap mi. 


