
Flozgaiom a nadiárvák 
OrOhDefoaadásara ts nevelésére 

lídllou M l h l ó s n e á l l a z o r s z á g o s akc l f t t l C n 

Budapest, március 11. Mozgalom 
indult meg a lidboru hadiárváinak 

örökbefogadására és a nevelésükről 

való gondoskodás érdekében. Kál-

lay Miklósné, a miniszterelnök fe-
lesége, aki n hadigondozás kereté-
ben ennek a mozgalomnak vezeté-
sét vállalta, értekezletre hívta meg 
a miniszterelnöki palotába a sajtó 
képviselőit, hogy szemólyessen tá-
jékoztassa őket a mozgalom célki-
tűzéseiről. Az értekezleten résztvett 
Ullein-Reviczky Antal rendkívüli 
követ cs meghatalmazott miniszter, 
sajtófőnök és Homonnay Tivadar 
főpolgármester is. 

— Azért kértem ide a főszerkesztő 
nrakat — mondotta —, bogy megint 
egyszer megkérjom, segítsenek ne-
kem! Segítsenek abban, hogy egy 
gyÖDyőrü gondolatot, tervet, ame 
l 'et Homonnay főpolgármester dol-
gozott ki, valóra tudjuk váltani. Az 
elgondolás, amelyet most már én is 
szívvel-lélekkel magamévá teltem: 
elesett hőseink árváinak, ügye. En-

nél fontosabb feladat most nincs. A 

jövőjüket, nevelésüket egy csapásra 
megoldaná ez a terv, ha sok lelkes 
embert tudunk meggyőzni, hogv 
résztvegyen és segitsen megvalósi-
tásábabn. Az egész országra kiter-

jedő szervezett áldozatvállalásról 

van szükség. 

— A békés élet menedékét élő csa-
ládok, otthonok, munkahelyek em-
bereinek kötelességük gondolni ezek-
re az árvákra és köteleségiik csele-
kedni értük, akik elvesztették a C a-
ládfőt, az otthon fenntartóját. Ez-
ért akarja a Városi Ingatlantulaj-

donosok Országos Szövetsége a ha-

diárvák gondozásának és felnevelé-
sének ügyét Budapesten és vidéken 
egyformán — elsősorban a házak, 
házcsoportok s az azokban élők kö-
zösségének összefogására és áldoza-
tosságára alapítani. 

— Elgondolásunkat a VIOSz ma-
gáévá tette és arra kér minden fő-
városi és vidéki bérház- vagy ház-
Csoportttulajdonost. vállalja m igá-
ra lakóival együtt egy-egy hadiárva 

ellátását és nevelését. Az, árva nö-

vekedését, a lakókkal közösen vá-
lasztott bizottság, vagy egy megbí-
zott személy kisémc állandóan fi-
gyelemmel, de ugy, hogy a hadi-
árva lehetőleg az anya, illetőleg a 
család gondozásában maradjon. 
Kérje fel minden fővárosi és vidéki, 

háztulajdonos házának összes la-

kóit, hogy bizonyos övként felaján-

lott öszeggcl, — havi 50 fillértől 10 

pengőig — biztosítsák a ház hadi-

árvájának. minden szükségletét. E/t 

az összeget azután a háztulajdonos 
a maga részéről arányosan egeszit-
se ki. 

i Kállay Miklósné szavait a jelen-
levők lelkes tapssal fogadták. Vitéz 
Kolosváry-Borcsa Mihály, az Orszá-
gos Sajtókamara elnöke kartársai 
és az egész magyar sajtó nevében 
kijelentette, hogy a magyar saj'ó 
rz ismeretett gyönyörű gondolat ós 

terv megvalósításában készséggel 1 
veszi ki teljes odaadással részét; I 

egyben bejelentette, hogy az Orsrá 
cos Magyar Sajtókamara, mint J 

háztulajdonos, készséggel vál'aja a 

reáeső hadiárva gondozását és ne-

velését. 

Zimmer Ferenc, a Magyar H :rap 
irók Országos Nyugdíjintézetének 

• ügyvezető elnöke jelentette he ez-
után, hogy nz intézet, a r.yugd'jalap 
három bérházára eső hadiárvák 

. gondozását vállalja. 

i . 

Renténu i-Schneller pénzügyminiszter 
fogadta Szeged Küldöttségét 

az egyetein-űgiiben 
Budapest, március 11. A Buda-

pesti Értesítő jelenti: Dr. Tukats 
Sándor szegedi főispán vezetésével 

csütörtökön délelőtt 11 órakor sze-

gedi küldöttség kereste fel a pénz-
ügyminisztériumban Reményi-

Schncller Lajos pénzügyminisztert, 

a szegedi egyetem jogi karának 

viszaállitása ügyében. A küldöttség 

tagjai voltak: Fröhlich Pál szegcdi 

egyetemi rektor, Halasy-Nagy Jó-

zsef felsőházi tag és Kogutouricz 
Károly egyetemi tanárok, dr. Tóth 
Béla helyettes polgármester és dr. 

Széchenyi István kormánybiztos, 

közjegyző. Keraényi-Schnellcr La-

! jos pénzügyminiszter behatóan ér-
1 árklödött a szegedi, egyetem ügyei 

iránt cs igen szívélyesen elbeszél-

getett a küldöttség tagjaival. (MTI) 

Nagy Vilmos honvédelmi miniszter 
emlékbeszéde vitéz Horthy Istvánról 
A Darányi Kálmán Diákház ünnepsége a Magyar Művelődés 

Házában 

Budapest, március 11. A Darányi | 
Kálmán Diákház bizottsága fővéd-
nökének Magyarország hősi halált 
batl Kormúnyzóhelycttcsések em-
lékére csütörtökön este Horthy Ist-
ván emlékestet rendezett a Magyar 
Művelődés Házában. Az emlékesten 

' előkelő közönség gyűlt ősze. Ott 
voltak többek között Kállay Mik-
lós miniszterelnök, vitéz Keresztes-
Fischer Ferenc belügyminiszter, 
Reményi-Schneller Lajos pénzügy-
miniszter, Radocsay László igaz-
ságügyminiszter, Varga József ipar- 1 

ügyi miniszter, báró Bánffy Dániel 
földművelésügyi miniszter, Tas-

j nády Nagy Audrás, a képviselőház 
I elnöke és sokan mások a magyar 
közélet előkelőségei közül. Résztveit • 
az emlékesten vitéz nagybányai 

Horthy Miklós, Magyarország Kor-

mányzója fiával, i f j . vitéz nagybá-

nyai Horthy MÜ.lós meghata'ma-

j zoft miniszterrel. | 

I Vitéz nagybaconi Nagy Vilmos j 
j vezérezredes, honvédelmi miniszter 
j tartott emlékheszédet vitéz nagybá-
nyai Horthy Istvánról. 

Belvárosi Mozi 
Ma is a nagy 

K a r á d y K a t a l i n 
film 

Opiumkerinni 
PETROYICH, JÁVOR, BAKSA 

SOÓS, PALÓCZY, GREGUS 

Ufa-Hiradó. 
3, 5, 7 órakor 

' — |Nem siratni akarom az eltávo-
zott üstököst — kezdte beszédét a 

! honvédelmi miniszter. —Nem so-
pánkodni akarok a nagy veszteség 
miatt, amely a magyar nemzetét 
érte, emlékezni akarok arra sz if-l 
jura, akit vezérünk helyettesekénti 
tiszteltünk, akinek élete « magyar | 
ifjúság világító fáklyájaként f "g ' 
előttünk állani. Vnneitelni akarom • 

K o r z d o a n 
Ma pénteken utoljára! 

Nagy sikere volt! 
12-ik napra is prolongáltak! I 

Muráfii Lili 
AJTAY, GR.EGTJSS, RACZ VAI-I| 

főszeieplésevel 

Az éjszaka lányai 

annak az ifjúnak emlékét, aki a 

legszentebb kötelességteljesítés köz-

ben a hazának áldozta ifjú életét, 

aki megmutatta azt, hogy « magy r 

if:iu a legmagasabb polcon is hazá-

ját szerető és minden áldozatra kész 

magyar marad. 

A honvédelmi miniszter ezntán 
vitéz nagybányai Horthy István 
életrajzát ismertette, majd igy foly-
tatta: 

— Magyfa ifjúság! A nemzet jö-

vendőjének letéteményese! Ugy te-

kints erre a tüneményes életre, an-

nak minden állomására és á'doza-

tos befejezésére, mint a magyar 

sors előttünk lezajlott megtestesité-

sére. Kövecsük mi is a mi ITorthy 
Istvánunkat a becsület, a bátorság 
a hiiség és az áldozatkészség utján, 
szeressük ugy ezt az árva nemzetét 
amint ő szerette, folytassuk azt. a 
munkát, amelyet ő megkezdett. Ezt 
követeli tőlünk a mai idők paran-
csa. (MTI) 

Véget ért a véderőbízottság 
ülése 

Budapest. máreiuR 11. A képvi-
selőház véderőbizottség csütörtö-
kön ujabb iilóst tartott, amelyen 
folytatták a honvédelmi miniszter 
tájékoztatója feletti tanácskozást. 
Az ülésen a kormány részéről meg-
jelent vitéz Nagy Vilmos honvédel-
mi miniszter. A tanácskozásban 
gróf Esterházy Móric, Buky László, 
Horváth Géza. Malasifs Géza. Pal'ó 

Géza. Botár István, vitéz Szalay 
liászló, Krúdy Ferene, R. Vozáry 
Aladár, gróf Apponyi György, vi-
téz Ujfalussy Gábor, Domah dy Ist-

ván, Szabó Gyula cs Ember Sándor 
vettek részt. Vitéz Nagy V:lmos 
vezérezredes, honvédelmi miniszter 
részletesen válaszolt a fel-zólalá k 
ra és ezzel a véderöb-zottság ülése 
véget ért. (MTI) 

Fogadalmat tettek 
a mestervizsgáztató bízott" 

ságok tagjai 
(A Délmagyarország munkatársától) 

A mester vizsgázta tó bizottságokat há-
rom évenkint ujjá kell alakítani. A 
kötelező mestervizsga intézménye 
1936-ban vált valóra és ettől az idő-
ponttól kezdve harmadszor alakulnak 
ujjá a szegedi kamara kerületében a 
mestervizsgáló bizottságik. A jog-
szabályok szerint a mestervizsgáié bi-
zoottság elnökét és alelnökét három 
cv tartamára a kereskedelmi és ipar-
kamara elnöke, jelenleg a kamara mi-
niszteri biztosa nevezi ki. A mester-
vizsgáló bizottságok tagjait kéthar-
madrészben az ipartestület elöljárósá-
ga választja, egyharmadrészben pedig 
a kamara miniszteri biztosa nevezi 
ki. A szegedi mestervizsgáló bizottsá-
gok újjáalakítása megtörtént, a szabá-
lyok szerint a bizottságok elnökei'és 
tagjai működésük megkezdése előtt fo-
gadalmat kötelesek tenni Az iinnené-
lyes fogadalonitétel csütörtökön dél-
előtt 8 órakor folyt le a kamarában. 
Dr. K o c s o n d y Gyula miniszteri 
biztos betegsége miatt a fngad.-rlnmté. 
tclcn nem vehetett részt, helvettc dr. 
T) e m é n v Alajos főtitkár kezébe tet-
ték az elnökök és alelnökök a foga-
dalmat, mig a tagok z bizottság elnö-
kei kezébe tették le fogadalmukat. Dr. 
Dernény Alajos főtitkár bevezelő be-
szédében vázolta a mestervizsgáié bi-
zottságok feladatait, ismertette azt a 
rendkívül na.srv szerepet, amit a mes-
tervizsgáié bizottságok a kézmüves-
inar színvonalának emelése érdekében 
tárgyilagos munkájukkal kifoithetnek. 
Rriclentette azt. hogy a közeljövőben 
a kamara a mestervizsgáló bizottsá-
gok tagjait a kamarába értekezletre 
hivja össze, amelyen a bizottságok 
munkájának egységes irányelveit be-
szélik meg. 

A halálba autóztatta 
bajtársát 

Makó, március 11. Halálos végű au-
tószerencsétlenség történt Makón a 
Vásárhelyi- és Deák Eerenc-utcák sar-
kán. K o z m a Lajos irodista őrvezető 
engedély nélkül kilopta a garázsból a 
portyázószázad Fiat-gyárlmányu, te-
reptarka szinii katonai gépkocsiját és 
beült az autóba. A slusszkulcsot ogv 
vasszeggel pótolva, megindította a 
motort. Kozma, akinek vezetővizsgája 
sincs, a Vásárhelyi-utcán találkozott 
M o l n á r Imre honvéd bajtársával és 
azt szabadkozása ellenére addig nó-
gatta, amqg engedett a csábitásnak és 
beült a kocsiba. A vágóhidig hajtot-
tak és onnan Kozma 80 kilométeres 
sebességgel robogott vissza a Vásár-
helvi-utcán. A Deák Fcrenc-utcai ka-
nyarnál a gyakorlatlan vezető nem 
tudta a gépet a belső iven vezetni és 
az nekivngódott az árok partján álló 
gesztenyefa vastag törzsének. Az. ütő-
dés erejétől a gépkocsi hálsó része 
összepréselődött és Kozma alól a so-
főrülés kivágódott. Kozma orrcsonttr>-
Sel menekült, de Molnár koponya,alapi 
törést szenvedett és a helyszínen meg-
halt. A szegedi hadbíróság vizsgáló-
bizottsága helyszíni szemlét tartott. 
Kozmát őrizetbe vették. CMTD 

SZÉCHÉNYI MOZI 

Ma 3. 5, 7 órakor! 

5 millió 
örököst keres 

vígjáték. F ö s ' z e r e p l ő : . 

I I B N Z R Ü i l M A N N 
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I Szörényi Éva és Szilassv Lászlóvá! 


