
Tukats főispán 
a koielességteljesitésről 

és az összetartás 
fontosságáról 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól. A Királyhalmi Népkór vasárnap 
tartotta meg évi rendes közgyűlését, 
amelyet egybekötöttek március idu-
sának megünneplésével. 

A közgyűlésen megjelent dr. Tu-
k a t s Sándor főispán, P e t á k Nán-
dor országgyűlési képviselő és dr. 
Ba l ogh Anial tb tanácsnok, főispá-
ni titkár társaságában. Az ünnepsé-
get szentmise előzte meg a város'a-
nyai tmeplomban, majd a gazdák átvo-
nultak a népkör helyiségébe, ahol 
S zécs t György elnök nyitotta meg 
a közgyűlést. Beszédében általános he-
lyeslés közben javasolta, hogy dr 
T u k a t s Sándor főispánt és dr. Szé-
c h e n y i István kormánybiztost az 
egyetemes gazdaérdek ügyében kifej-
tett hathatós érdemeik elismeréséül 
válasszák meg a népkör örökös dísz-
elnökeinek. A jelenlevők lelkesedés-
Ke! fogadták az indítványt, majd főis-
(pánságáuak negyedik évfordulója al-
kalmából üdvözölte Szécsi Gvörgv el-
nök dr Tukats Sándort. Hangoztatta 
a gazdák ragaszkodását a főispán 
Iránt, aki a gazdaérdekeket minden-
kor szivén viseli. 

Az üdvözlés után a gazdák feltár-
ták a főispán elölt különféle problé-
máikat. Ezek között azt a kérésüket 
is elő'erjesztették, bogy a váröstanyai 
gazdák is kaphassák meg a múlthoz 
hasonlóan állatvásár tartási engedé-
lyüket, amelyet csak azért vontak 
még tőlük akkor, meri nem volt állat-
oivosuk. Ma pedig ez az akadály 
megszűnt, mert a várostanyaiknak sa-
ját állatorvosuk van. 

Az egyes felmerült konkrét kérdé-
sekben a főispán azonnal részletesen 
és kimerítően válaszolt Hangoztatta, 
hogy a gazdák fokozott mértékben tel 
jesitsék mindennapi kötelességüket, 
mert aki becsületei elvégzi munká-
ját, az hathatósan szolgálja a nemzet 
ügyét és az ilyen gazdának minden 
ÜÉZtelet kijár, de akj izgága. folyto-
nosan fecsegő, elégedetlenkedő és egy-
más ellet, tüzelő, azt ar embert min-
den eszközzel kíméletlenül sújtani s 
internáltatni fogja. Hangoztatta, hogy 
ebben a tekintetben rendet kíván 'e-
remteni tanván és városhon egyaránt 

— Minden egyes tanyában — mon-
dotta _ élni kell az ősszetartozandó-
ság, a. sorsközősség gondolatának és 
a nemzet Iránti felelősségtudatnak is. 
ami a magyar embert a magyar em-
berhez hozzákapcsolja. Az együttmű-
ködésnek pedig eredményes munka-
teljesítménynek kell lenni a következ-
ménye. 

Ezután a többtermelés nagy fon-
tosságára mulatott rá a főispán Min-
denkinek tudatában kell lennie annak, 
hogy a nemze* szükséglete nagy és 
hogy ezt a szükségletet feltétlenül elő 
keli teremteni és fedezni kell Éppen-
ezért igyekezni kell minél jobb ter-
méseredményt elérni és ezzel az ál-
lamnak segítségére lenni. 

Dr. Tukats Sándor közel egvórás 
beszéde után a közgyűlés rövid haza-
fias ünnepség keretében emlékezett az 
1848-as szabadságharc eseményeiről 
Majd Peták Nándor országgyűlési 
képviselő mondott ünnepi beszédét. 

Rámutatott arra. hogv a magvar. 
ság az elnyomatás Idején sem csüg-
gedt el. mert benne élt az összetartás 
éltető gondolata és ennek volt kö-
szönhető. hogv 1848-ban a szabadsáv 
napja felvirradt A múlthoz hasonlóm? 
ma fokozott mértékben van szükség 
összetartásra magyar és magvar kö-
zött, éppen ezért szorosan meg ket! 
fogni egvmás kezét és nem szabad en-
gedni. hogy zavarkeltök közénk fura-
kodjanak. 

A gvfilés a Himnusz éfénnTílésével 
ért véget. Dr. Tukats Sándor főisnán 
ezután még hosszasan időzött a gaz-
dák körében, akikkel tdőszerü gazda-
kérdésekről elbeszélgetett 

H I R E 
Szegedi ut mutató 

A Somogyi - könyt tarban ée »' 
egyetemi könyvtárban vasárnap e-
ünnepnap kivételével könyvtárszol 
gálát. 

A vároel múzeum egész év bei 
nvitva 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta-
kács István Klauzál tér 3. Jus! Fri-
gyes Petőfi Sándor-sugárut 41b Sel-
nieczi Béla Somogyitelep IX. u. 489. 
Török Márton Oongrádi-Sugárut 11. 

Városi Szinház: M o s o l y or-
s z á g a . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
Nevess , s ze ress . Korzó Mozi: 
C s a l á d u n k szégyene , Széchenyi 
Mozi: Anna-Már ia , 
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— Dr. Koszterszitsz József pápai 
kamarás előadása a nagyböjti előadás-
sorozatban. A Szegedi Katolikus Nő-
védő Egyesület nagybői i előadássoro 
zatának második előadását tartotta 
szerdán délután 6 órakor az egyesü-
let székházában. Dr. Koszterszitsz Jó-
zsef pápai kamarás, a budapesti Szent 
Imre-knl)"gium igazgatója »A keresz-
tény házasság egv féifi és egy n* 
életközössége? cimmel Az előadó ?b-
ból a gondolatból indul1 ki. hogv Is-
ten gondolatainak a vágányán járunk 
és az élet.csak akkor igazi élet. hogv 
ha az Tstpn gondolatainak a megvaló-
sítása. Ezen az alapon tárgvalla i 
házasság szentségét, ameiv egv férfi 
rek és egv nőnek egész életre szóló 
közössége Rámutatott arra. hogy 
szerelem nemcsak az -Vzeimen énül 
fel. hanem van benne objek iv vonás 
Is. amely egymás kiegészi'ésében nyil-
vánul meg Ezután Ismertette a házas-
ság három ajándékát: a hűséget. ( 
gyermeket és a szekszuálls ösztön he-
lves mederbe terelődését Tgv a há-
zasság szentsége, amelyet egymásnak 
szolgáltat kl a férfi és a nő. a legna 
gvobb kegyelmi forrás Tgv az anya-
szentegyháznak' a kiSresziténv házas-
ság adja a vérkeringésé' Végül fel-
hívta a hallgatóság figyelmét arra 
fontos szempontra, hogv a házasságon 
keresztül is Isten gondolatának kell 

érvényesülni 

-Vég leg betiltották a Pesti Ujsá 
got. A belügyminiszter 191894—1913 
VII. A. belügyminiszteri rendelettel a 
Pesti Újságot végleg b°tiMo»»a az 1939 
évi II. tc. 151. szakaszába ü'köző vét-
ség miatt. Hivatkozva a fenti törvény-
re. a lap az ország érdek°it veszélyez-
tető magatartást tanúsított _ A Ma-
gvar Távirati Troda jelen'i: A Pesti 
IJjság fent hivatkozott száma ugvanis 
Szálasi Ferencnek az ifinsághoz szó'ó 
márciusi üzenetét első helver és fel-
tűrő nyomással. Magvarország kor-
mányzójának az ország ifinsásáboz 
iniézett szózatát pedig második he-
lyen és arrébb szedéssel tette kö7zé 

— A Nemzeti Munka központ üdvöz-
lő levele Rainer Ferenchez. A Nem-
zeti Munkaközpont szegedi szerveze'é-
nek vezetősége meleghangú levelet in-
tézett Rainer Ferenchez abből az al-
kalomból hogy a legntőbbl közgvü 
lésen u|ahh három évre megválasz-
tották az Ipartestület elnökévé Meg-
nyugvást jelent a mnnMsság s/árnám 
is. hogv a mai nehéz hclvzethen ismé 
'elten és újólag egv küzdőképes, köz-
ért dolgozó gvakoriatt emher k°zéhe 
került n«mcsak az ?pavosmQs*erek ha-
nem raítuk keresztül a szeged' dolgo 
zó munkásság sorsa Is összetartozá 
sunk és együttműködésünk elvitatha-
tatlan érmen ezért sokat jelent szá-
munkra elnök Ur mtnrttn megér'* sze-
ntéivé és ezen keresztül az egész Inar-
teéfület igen tisztelt vezetősége ame 
Ivet eziiton külön Is üdvözlünk -

.mondja g Nemzett Mgükakfezspot he 
'véle. 

Édesapa helyet* gondozó apát 
• Ü M hadiárváknak 
Xállay MiMósné rádiófeihiv sa a magyar társadalomhoz 

meg az a .gondolat, hogy a hadiárvák-
nak a házák jöjjenek segi ségükre, 
ezért elhatározta ez a Városi Ingat-
lantulajdonosok Országos Szövetsége, 
hogy a hadigondozo szövetséggel 
karöltve, elvá lalja a hadiárvák neve-
lésének és gondozásának a feladatát, 
mégpedig olyan különleges terv sze-
rint, amelynek alapja maga a »ház». 

— Ez a mozgalom arra kér minden 
fővárosi és vidéki bérház-, vagy há/?-
csoporttulajdonost, vállalja magára a 
a ház vagy házcsoport, tehát a ház-
tulajdonosok és lakó együttesen egy-
egy hadiárva ellátását, nevelését és 
az életbelépésükig való ellátását. Az 
árva növekedését a lakókkal közösen 
választott bizottság, vagy egy megbí-
zol erre alkalmas személy kísérné ál-
landóan figyelemmel, dc tigy, hogy a 
liadiárva lehetőleg az anya, illetőleg 
a család gondozásában maradjon, 
Kérje fel ezért minden fővárosi és 
vidéki háztulajdonos házának összes 
lakóit, hogy bizonyos önként felaján-
lott összeggel, (ami havi 50 fillér és 
10 pengő között legyen), amelyet az-
után a háztulajdonos a maga részéről 
arányosan kiegészítene, biztosítják a 
>ház hadiárvájának? szükségleiét. Hu 
az igy összegyűl' összeg nem látszana 
elegendőnek, álljon össze több ház. 
vagy házcsoport és közösen teremtsék 
elő a szükséges anyagi fedezetet 

— Az áldozat azonban, amelyet e 
mozgalmon keresztül az egész társada-
lomtól kérünk, sohasem lehet arány-
ban azzal az áldozattal, amennyit a 
hősi hatottak hoztak a hazáért. Az a 
néhány fillér, vagy néhány pengő, 
amit mindenki a maga tehetsége és 
lehetősége szerint most majd felajánl, 
valóban Istennek tetsző és a magyar 
hazának iidvös, dicsőséges ajándéka 
lesz. (MTI) 

Budapest, március 17. K & 11 a y 
LVlikiosne, a miniszterelnök hitvese, 
szerdán délután rauioielhivassai for-
dult a magyai társadalomhoz a ha-
diarvak erűre eben- A nunisziereinuk 
uitvese ieihivásaban többek hozóu 
ezeket mondotta: 

— A haboru súlyos áldoza okat kö-
vetel kivetel nélkül a nemzet minden 
fiától — mondotta —, de a legnagyobb 
aidozatot mégis azok hozták, akik a 
harctereken elestek a szent ügyért, a 
hazáért és hősi áldozatukért megkap-
ták a legnagyobb, a iegmagusz osabc 
kitüntetést, a fakeresztet. Imádságos 
lélekkel, soha nem szűnő hálával gon 
dolunk rájuk. De imádságunk nem te.-
jes és hálánk üres szó marad csupán, 
ha gondolataink rögtön nem szallaná 
nak azok felé az árva uhonok fele. 
amelyekei ezek a nősoi 
férfiak hátrahagytak 
özvegy maga ve te k 
szerszámokat és igy 
kereső lenni De kel1 

va családoknak tárna-,, 
és erős vezető kéz a 

— »Édesapa helyen 
a hadiárx áknak!« Es most azokra az 
otthonokra gondolok, ahol meg van a 
családfő, ahol teljes a család miér' 
nem lehetne, hogy azok, akik ilyen 
hiánytalan otthonokban élünk támo-
gassuk az elárvul akat?! 

— Sok társadalmi szervezet szin-
tén sietett magáévá lenni a gondola-
tot. Ebben a mozgalomban döntő je-
lenfősgéü a Városi Ingatlantiila'do-
nosok Országos Szövetségének csatla-
kozása és ehhez a csatlakozáshoz sze-
retnék most felhívni mindenki" akiben 
a lelkiismeret él és maffvnr érző szív 
dobog. A esalád elvá1n«",batnt1«n 07 
otthontól, az otthon nedlg a háztól 
amelynek fedele alatt él. Igy született 

zek a talpig 
un. hogy sok 

/ eláivult 
uj „envei 

siiek az ar 
••II isiapoió 

i u.< ki knek 
• ondo^.j apát 

A Kormányzóheiyeües 
emléke 

Csanádme ye közgyűlésén 
Makó, március 17. Csanád, Arad 

Torontál közigazgatásilag egyel, re 
egyesitett vármegyék törvényható-
sági bizottsága kedden megtartó t 
közgyűlésén dr. Fejér Miklós főis-
pán kegyeletes, szavakkal emléke 
zett meg vitéz nagybuuyai H,,rthy 
István Kormáuyzóhelyettes hős 
haláláról. Vitéz Purgty Emil indít-
ványára a közgyűlés elhataroz a, 
hogy mogfesteti a Kormányzóin 
lyettes arcképét. (MTI) 
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Ulle n-Rev!czky Anial 
elöadasa a oolgár sajlójan 

Szófia, március 17 A Szófiában 
megjelenő Zarja, melynek nagy olva 
sótabora van és a koimányhoz közel-
álló Dnyesz Szlávi V.iszilev tollabo. 
hosszabb cikket közölt a Budapesten 
március 3-án tartott magyar—bolgár 
ünnepségről s közlik egyúttal Ullein-
Reviczky Antal magyai saitófönök 
fényképét Vpszilev a cikkekben rész-
letesen beszámol a hálaadó istentis/ 
tele'ről. a Zenemüveszetl Főiskolán 
tartott ünneprégről és bő kivonatban 
ismerteti dr Ullein Reviczky Anta! 
rendkivüli követ és meghatalmazott 
miniszter előadását a magyar—bolgá-
sorsközösségröl. (MTI) 
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Elmarad a tüzérségi lőcyaknr-
lat. A szegedi honvéd tüzérosztály pa-
rancsnoksága értesíti a közönségei, 
hogy a msrc'ux 20 ra vezeti tüzér-
ségi lőgyikorlat elmarad. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A Sze-
gedi rendőrség révkapHánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállás* 
március 17-én reggel 7 órakor —2ü« 
em, a levegő hőmérséklete 9 fok 
Celzius volt. 

Fe 
Idegest*?, 

italán leint 
ét deréktí|ie, 
émelygés, tisztátalan 
gyakran csak az emésztési 
zavaroknak következmény. 

w: ccsssa 
— A Volegenyek Iskolájának elő-

adói. Március 18-án, csütörtökön este 
fél 8 órakor a jezsuita atyák templo-
ma melletti nagyteremben folytatódó 
Vőlegények Iskolája előtadássorozatt 
keretében dr Halász Pál kanonok, es-
peres-plébános »VegyeshAzasság? és 
dr. Gaál ödön kir. ügyész »A család 
szociális jogai? cimmel tartanak elő-
adást. 

— Olasz előadás az egyetemen. A 

Horthy Miklós-tudományegyetem olasz 

filológiai in'.ézete és az olasz kultur-

intézet meghívására március 19-én 

délután 6 órakor az egyetem aulájá-

ban Rodolfo Mosca egy. ny. r. tanár 

olasz nyelvű előadást tart Az olasz 

Risorgimento szelleme cimmel. Belé-

pés díjtalan. 

— A szoptatós anyák cukorjegye. 
A hivatalos lap szerdai száma közli, 
hogy a közellátásügyi miniszter a más-
állapotos és szoptatós anyák részére 
1 darab 104 dekagramos és 1 darab 
52 dekagramos cukorjegyet állapi'Ott 
meg A 156 dekagramos cukorjegyek 
érvényüket vesztik. Az 1913. évi áp-
rilis—június hónapokra már kiosztott 
156 dftk sara mos citkorjegvtót pintm 
30-ig beválthatók 


