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ESTE KILENC ÓRAKOR, 

VÉGE BSEGGET, ÓT ÓRAKOR. 
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— Hupvét ntán tartják meg a tőr-

•énj hatósági bizottság közgyűlését. A 
törvény hatósági bizottság áprilisi köz-
gyűlését húsvét után, csütörtök dél-
előtt 10 órai kezdettel tartják meg a 
városházái!. A közgyűlést előkészítő 
kisgyülést kedden déj'uláji 4 órára hív-
ták össze. As áprilisi közgyűlés na 
pireodjére több fontos városi ügyef 
vesznek fel. ezek kqizött van a gazda-
sági szakértők állásának rendszeresí-
tése ügyében bozanrló javaslat is. A 
város gazdasági ügyintézésének leg-
íontosafcb szervei közé tartoznak 
ugyanis a gazdasági szakértők, akik 
nzonban csak szerződéses szolgálati 
viszonyban vamnak a várossal. Ennek 
s helyzetnek a visszássága több ízben 
foglalkoztatta már a közigazgatás kü-
lönböző fórumait. Az előkészítő tár-
gyalások során az az álláspont ala-
kult ki. hogy szükséges a gazdasági 
szakái "tők állásának szervezett állássá 
való átszervezése A kérdés ma a szer-
vező bizottság , elé keriil s a polgár-
mester a bizottság javaslatát terjeszti 
majd á közgyűlés elé. 

— Bornemisza iparügyi miniszter 
válásai a Felsőip&rifkólái Végzettek 
lávira ár«. Megírta a Délmagyaror-
szág. rogy a Felsőipariskolát Végzet-
tek Eq yesülete abból az alkalomból, 
hogy Bornemisza Gézát iparügyi mi-
niszter lett, üdvözlő táviratot küldött 
az uj miniszternek. Erre a táviratra 
most érkezeti meg Bornemisza Géza 
iparügv i miniszter válaszlevele, 
ítoelyb'Tn őszinte köszönetet mond a 
Felsőt] arisbalát .Végzettek Egyesülete 
ádvözl- stöértt 

— Fábián Ferenc, fegényegyleti ke-
rületi titkár beszéde Kiskunhalason. 
Vasárnap délután 3 órakor Kiskunha-
lason a Katolikus Ház nagytermében 
Jatalmas erdeklödés mellett tartotta 
diszgyülését a Kiskunhalasi Katolikus 
Legényegylet. A nagyszámú érdeklő-
dök között ott voltak Halas vezető 
egyéniségei majdnem teljes számban. 
Megnyito beszedet Bercsényi László 
hittajnár, az egylet elnöke uioudotta, 
az unriepi beszédet pedig Fábián Fe-
r«Dc delkerűleti titkár tartotta. Ha 
krisztusi szellemet viszünk az üzlet-
be, kereskedelembe, színházas szinpa-
dara, mozik vásznára, az utcák pla-
kátjaira — mondotta akkor meg-
szűnik a nyomor, az elesettség. Beíe-
jezésüi azokra a kipróbált nevelő és 
onnevelő eszközökre hívta fel a fi-
gyelmet Fábián titkár, amelyekkel a 
katolikus legényegylet több mint öt-
száz magyarországi és az egész vilá-
gon közel 8000 egyletében immár kö-
zel száz. esztendeje folyik a szakmai, 
-zellomi nevéét A család, az iskola 
a keresztény szellemű és nevelő egye-
sületek, valamint a templom munkája 

•közösnek kell lenni $ összefogónak. 

' — Orvosf esaftfflés. Az Egyetem Ba-
rátai Egyesületének orvosi szakosztá-
lya Rávnay Tamás elnöklésével ma, 
kedden szakfilést tart. A tárgysoro-
zaton a következő előadások szere-
pelnek: 1. Faluhelyi Gyula: Gyakor-
lati tapasztalatok a kiütéses tifusz 
gyógykezelésében. 2. Tróján Emil: 1. 
Gausalgiáról, 2. Műtéttel gyógyitott 
aueurismák, 3. Tdülf fertőzött alsó 
végtagkezelés. 3. Soksicb Antal: 1. 
Robbanás okozta fülsériilések, 2. Gé-
ge körüli lövedékek eltávolítása, 3. 
Suicilium eredetű pbaringotomia sub-
hyoidea műtét lel gyógyított esete. 4. 
Détár Mihály: 1. Súlyosan fertőzött 
hadisériiltek •syógyifásn vérátömlesz-
téssel, 2. Néhány érdekesebb háborús 
sérülésből származó idegen test. A 
szakülések helye: A bőrgyógyászai! 
klinika tanterme. A beáratnl szolgáló 
Somogyi-utcai kapu a szakütés vé-
géig nyitva. Kezdete délután fél 6 
órakor. • 

_ Üzenet Oroszországból A 112/07. 
számú tábori postáról busvét ünnepé-
re szívélyes jókívánságot küld itthon-
levő rokonainak, a jóbarátoknak és 
ismerősöknek Andrekovits József sza-
kaszvezető, Torkos Mátyás szakasz-
vezető. Battancs Géza tizedes, Magda 
Imre tizedes, Hegedűs Ferenc tizedes, 
Gadárs József őrmester, Szőke János 
őrvezető, Lombosi Sándor. Csiszár Já-
nos, Jávor János, Jáger Ernő, Feke-
te György bonvéd. — A 223/72. számú 
(ábori postáról Mándoki Antal tize-
des, Bárkányi Mihály őrvezető. Kis-
péter János őrvezető. Szabó László, 
ifj. Kiss Sándor é.s Cselik Sándor hon-
véd küld a Délmngyarország utján 
húsvéti üdvözletet a családtagoknak, 
a rokonságnak és az ismerősöknek. 

_ Volt szegedi szinigazgafó botrá-
nya Budapesten. Különös botrány 'fő-
hőse, tat] szombaton Kürthv Gvörgy. 
a Nemzeti Szinház tagja. A színházzal 
szemközti trafikban összeszólalkozott, 
majd összeverekedett Schöpflin Oszkár 
főmérnökkel és Vörös Lajos tojáske-
reskedővel. Az ütéseken kívül súlyos 
szavak is röpködjek és nz időközben 
kihívott rendőr előállította a vereke-
dés szereplőjét. Emiatt Kürthv György 
az 'Igazi passió, előadásán nem tudta 
Pilátus szerepét játszani, helyette n 
pillanatok ataft beugrott Rab Antal 
volt kénytelen nvitt szinen olvasni a 
szöveget. KOr'hv Györgyre még sokan 
emlékeznek Szegeden. A házikezeléses 
szinházvezetés idején egy éven át Kür-
thv szegedi színigazgató volt. 

— Száz pengő a drága birkahúsért. 
Palágyi Andor 29 éves szegedi ármen-
tesitő társulati munkavezető ez év ja-
nuárjában birkahúst adott el a ható-
ságilag megállapított 180 pengős leg-
magasabb ár helyet' 3 pengőért kilón-
kint. Dr. Újvári Tstván egyesbiró hét-
főn árdrágító visszaélés vétségéért 
jogerősen tno pengő pénzbüntetésre 
ítélte Palágyi Andort. 

— 4Vf lopás a. rendőrség vasárnapi 
bünkrónikájában. Marász Mihálvné 
Kigvó-utea 2. szám alatti lakos beje-
lentette, bogy vasárnap délelőtt isme-
retlen tettes ellopta a lakásáról 
aranv karikagyűrűjét, továbbá egy 
aranv szivet lógó kereszttel. A grürű-
ben belül >Miska 1933, vésés volt, a 
kár 300 pengő. — Idősebb Dorka Jó-
zsef Zákánv-utca fi. szám alatti lakos 
elpanaszolta, bogy a Kossuth Lajos, 
sugárúti Rózsafa-vendégifiben ismeret-
len tettes kilopta a zsebéből a pénz-
tárcáját 10 pengővel és 5 zsi néggyel. 
— Vasárnan délelőtt n gőzfürdőben a 
39. számn kabinból Róvó Szilveszter 
ruhája zsebéből el'ontak egv rí) pen-

sőt érő Dósa-zsebórát. Misztav Er. 
nő szűcsmester, Tömörkény utca 7 
szám alattt lakó* bejelentette, hogy 
Gróf Apponví AlKert-ntea szür«üz!e!é-
ből ismeretlen tettes 10_12 móknshőrt 
ellopott. Kára 220 pengő. Ruzdán 
.Tánosné makói lakoslól a hétfőre vir-
radó éiszakán a szegedi nagvótlrvrés 
3. osztályú váróterméből ismére*len 
tettes ellopta a kosarát, amelyben 
heime volt a pénztárcái* is 30 ner fő-
vel. A rendőrség v*l»rr--invi ügyben 
megindította a nyomozást. 

„Száar 

lupédul*. * 

Á szegedi cigányzenészek vasárnap 
délelőtt a Városi Színházban hangver-
senyt rendeztek a Vöröskereszt javá-
ra. A színházat teljesen megtöltötte a 
cigányzenét szerető és a Vöröskereszt 
nemes céljait méltányló közönség. De 
talán az is csábította a közönségei, 
hogy a színházban »feketc« szereplés 
lesz, amihez a mai világban nehezen 
lebet hozzájutni. A műsor előtt kis be-
vezetőt mondott a zenekar és a műsor 
összeállítója. A bevezető után Boldi-
zsár Kálmán vezetésével a száz tag-
ból álló cigányzenekar eljátszotta a 
Himnuszt. A műsort a sebesült honvé-
dek kűJön kérelmére Kovács Mária 
énekszámai nyitották meg. Nóvé La-
jos és a monstre zenekar kíséretével. Az 
énekszámokat hallgatókkal variálfák, 
így volt lehetséges, hogy minden sze-
gedi prímás középre állhatott, vezet-
hette a hatalmas >bandát<. Először 
Boldizsár Laci és Po'dizsár Gazsi prí-
más irányításával játszottak néhány 
magvar nótát, ma jd Szűcs Sándor éne-
kelt." 

Dávid Artúr, Farkas Jancsi, Fá-
tyol Jancsi, Zsigmond András, Kon-
koly Gyula, Markovics Frici, Rácz 
Jancsi, Vajas Feri álltak még a mik-
rofon elé és vezették a száztagú 'fe-
kete seregei,. Közben énekszámok tar-
kitották az amugvis tarka programot 
Molnárné, Rittö János és Kisháziné 
Magyar Franciska énekeitej; szivhez-
szólóan, Gubi Dezső. Konstantin Tst-
ván, Szentesi Jenő kíséretével. De ne-
hezen engedték leülni 3 több; prímást 
kat is. Igv Vajas Ferit. Fátyol .Tan 
ősit. aki még egy nagy kosár virágot 
is. Tgy Vajas Ferit, Fátvol Jan-
bnesi három énekszáma zárta le. A 
pompás halászlé és sülthal készítő 

>jó öreg koesmárosn énekelni is t"d 
Nem is akarf a közönség megválni 
tőle, mint már annviszor. ha a szük-
reszahott záróra nem elégítette ki a 
.'lelki éhséget,. Most az egyszer azon-
ban pohártörés ós pezsgő nélkül kel-
lett szembenéznie a közönséggel Ki-
sérte Murka Rudolf a nagv zenekar 
élén. 

A közönség a Rákóczi-induló b a n 
iai után kellemes órák emlékével és 
tekintettel a hosszura nvult műsorra, 
nagy étvággyal hagyta cl a színházat. 

(kom) 
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— Revolveren családi dráma Győ-
rött. Győrből jelentik: ifjú Dakó Sán-
dor 39 éves pestszenterzsébeti aszta-
lossegéd felkereste Győrött lakó, tőle. 
két év óta kölönválfan élő feleségét és 
felszólította, hogy térjen vissza hozzá. 
A fiatalasszony erre nem volt hajlan-
dó, mire Dakó revolverrel háromszor 
az asszonyra lőtt, aki azonnal meg-
halt. Ezután revolverét maga ellen 
fordította. Kórházba szállítása ulán 
másfél óra múlva ö is meghalt. 

— A mentők hirci. Varga János, 
szentmihályteleki 461a. szám alatt la-
kó malommunkást vasárnap este 8 
óra tájban a község utcáján ismeret-
len tettes tarkón szúrta. Súlyos, élet-
veszélyes ' állapotban szállították a 
szegedi közkórházba. — Hétfőn reggel 
7 órakor különös szerencsétlenség tör-
tént a szegcdi nagyállomáson Lippay 
Béta, Attila-utca 7. száni alatt lakó 
magántisztviselő a főbejárat lépcsőjén 
megcsúszott, elesett és fején súlyos 
sérüléseket szenvedett A mentők a 
közkórházha szólították. 

— Elitéit tejdrágító. Jnger József-
né Hérmann Julianna 35 éves szegedi. 
Felsőtiszapart 6. szám alatt lakó pia-
ci árust árdrágító visszaélésért vonta 
felelősségre dr. Újvári István egyesbi-
ró. .Tcjgerné ellen az volt a vád. hogy 
a, tojás darabjáért 30 fittért. 3 tej li-
terjéért pedig 70 és 80 fillért kért. A 
vádlott csupán annvi' ismert be. hogv 
44 fillért fogadott el a tej literjéért, 
azonban ez is árdrágítás Ezért n bí-
róság s vádiolt részb»ni beismerésé-
vel bizonvitottoak vette a váda< és 
.Tager .Tóz?,efnét árdrágító visszaélés 
vétségéhen mondva ki bűnösnek, jog-
erősen. 2 hónapi fogházra ítélte. 

" — Bonni egyetemi tanlr tart ere-
adást Indiáról Szegeden. A szegedi Né-
met Tudományos Intézet rendezésében 
dr. Mensching Gusztáv bonná egyetemi 
tanár »Tndia belvilága, cim alatt veti-
tett képes előadást tart. Az előadásra 
szerdán délután 6 órakor kérül sor s 
központi egyetem aulájában. 

— őrizetbe vett árdrágítók. A sze-
gedi rendőrség bűnügyi osztályán hé!' 
főrn délelőtt őrizetbe vették Nacsa lm 
réné Tavasz-utca 4. szám álatti la-
kost, akii a detektívek tetteoértek, 
amikor 80 fillérért mérte a fej liter-
jét. Ugyancsak őrizetbe vették Papp 
Lajos Pacsirta-utca 17. szám alatti la-
kost, aki borjú- és sertésliust, vala-
mint csülköt árult a maximális árnál 
drágábban. Mindkettőjük ellen árdrá-
gító viszaélés miatt indult meg az eb 
Járás. 

Hathónapi börtön * fizenkétfil-
léreg tejdráeifásért. Üzletszerű árdrá-
gító visszaélés bűntettével vádolva 
került hétfőn dr. Ú j v á r i István 
uzsoraügyekben ítélkező egyesbiró 
elé S i m o n Mihály 30 éves szegedi 
földműves és D é k á n v Jánosné Vass 
Mária 31 éves szegedi piaci árus. A 
vád szerint Simon Mihály rPndszere-
sen szállított Dékánvnak napi 80 1b 
ter tejet, amelvet sz ásszonv a Tisza 
Lajos-köruti sátorholfiáhán kávéban 
mért el literenkint 70 fillérért A pia-
ci kávéskofa maximális áron kapta 
ugyan a tejet Simon Mihálvtó! azon-
ban a napi 80 liter után fuvarköltség 
cimen 10—10 pengőt kapott, ezáltal az 
ügvészi megállsnitás szerint a tej li-
terié 12 és fél fillérrel drágult. A drá-
gítás ténye fennállott annak ellenére 
is. hogv feketekávéval — természete-
sen csak pótkávéval — összekeverve 
és a fogvasztöknak kimérve, a lite-
renkin'i 70 filléres ár nem tetentett 
érfullénést. A törvénvszé]; a fuvard'i 
külön felszámítását nem ismerte el 
iogosnltnak és megállapította Fogy 
ennek' követelése és megfizetése 
hnrkol' 'árdrágítás, amit su'vosbit az, 
hogv rendszeresen, náoról-naprn fizet-
ték huzamos időn át. Ezért a törvénv-
szék Simon Miliálv cselekményét üz-
letszerű bűntettnek minősítette és Si-
mont fi hónapi börtönre és 5 év! hiva-
talvesztésre ítélte. Dékénvné cseleV-
ménye árdrágitó visszaé'és vétségé-
nek minősült, e.zért a folvta'óta&os-
sáennk mint sulvoshjfó körűlménveT; 
figvetembe vételével n bíróság Pé-
knnvnét 2 hónapi fogházra 3 évi hi-
vatalvesztésre 200 pengő pénzbünte^ 
lésre itélte. A vádlottak" tés a királyi 
űrvész megvugodott tit Ítéletben. 

TŐZSDE 
V 

Budapesti érléktözedozArtat X hé* 
első napján változattanul barátságos 
volt az irányzát. A részvénypiacon fő-
leg a vezető pénzintézetek és nehéz-
ipari váltalatok papírjait kerestek. A 
fixkamatazásu értékek piacán kivétel 
nélkül szinte valamennyi kötvértyre és 
záloglevélre ajánlatok voltak.'áru ez-
zel szemben csak kevés jelentkezett. A 
zárlati irányzat mindamellett jól tar-
tott volt. Hitelbank 129 Magvar 
Bank 89.—, Nemzett" Bank 432.—. Ke-
reskedelmi Bank 239.5, Pesti Hazai 
169.75, Magyar Kender 72 2-5, Szegedi 
Kenderfonógyár 311.75, Szikra 5135. 

Zürichi deviza zárlat- Párig, 4.13, 
London 1730, Newvork 431 —. Brüsz-
szel 69.75, Milánó 22 6* fél, 
\mszterdam 229 37 fél, Berlin 172.55, 
Szófia 5.37.5, Bukareit 2 37 5, Madrid 
39.75. 

A Msiryar Nemzeti Bank hivatalos 
valutaárfolyamai. Szlórták kor. l1.45-« 
1175, Ura 17 40—1790. sválei frank 
76.60—80 60. svéd kor. 71 70-82.70. 

A budapesti ferménvtőz»dén es©» 
kélv forgalom mellett az árak válto-
zatlanok. 

Csikágói fcrménvtöz.sdezá rlaf. Bnz* 
szilárd. Máj. —.—, jüí. 142.75, szép', 
143 ötnyolcad. Tengeri szilárd. Mát. 
105. tul. 105, szept 105 Boít tartott. 
Máj. 83 egvnvolcad. jul. 86, szept. 88 25. 


