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Miniszteri elismerés 
dr. Simkó Eiemérnének 
Hódmezővásárhely. április 27. Az 

el mult év decemberében s ..Kisron-
Kjros" akoió keretében 15.000 pengő 
értekii téli holmi holmit osztottak 
s/ét, a vásárhelyi szegénysorán is-
kola sgyonnekek között.. 

Felsőbb helyen, a kormányzati 
fényezők is felfigyeltek erre és ho-
norálták szt s karitatív munkát, 
amely Simkó Elemér főispán nejé-
nek irányításával zajlott le, 

Endrey Béla polgármester. Köves 
Sándor tanfelügyelő és Vécsy Ele 
mér népmüvelődési titkár ezzel 
kapcsolatban tisztelegtek Simkó 
Eleméroénél. Köves Sándor a vallas-
és közoktatásügyi miniszter. Endrey 
líela polgármester pedig a tör-
vényhatóság elismerő iratait adták 
át a föispnnnénak. arra kérvén, 
bogy értékes tevékenységét foly-
tassa tovább sz uj magyar társa-
dalomért. 

Simkó Elemérné meghatva kö-
sz,ön te meg s figyelmet és kijelen-
tette, hogy kötelességet teljesített, 
amelyet ma mindenki részére pa-
ranesolólag írnak elő a. háborús vi-
szonyok és jövendő munkáját is ez 
a parancs fogja irányítani. 

FERENCJÓZSEF 
k e s e r ű v í z 

Az O l v a s ó irja 
Heg egyszer a t a n o n c 

problémáról 
Tisztelt. Szerkesztő nr! Szívesked-

jék megengedni, hogy Rainer Fe-
renc ipartestületi elnök urnák a 
Delmagyarorezágban megjelent le-
velére válaszolva mégegyszer fog-
lalkozzam a tsnoneproblémával. 

Először is meg kell nyugtatnom 
az elnök urat- hogy ..tanonc?" va-
gyok, még pedig azok közül, akik 
dolgozni szeretnek, mert tisztában 
vagyok azzal, hogy csak a szakmá-
ját. jól megtanult segéd tud az élet-
ben boldogulni és az ipar hasznára 
lenni. Ezért tettem múltkori közle-
ményemben azt az észrevételt, bogy 
most. is akadnak munkaadók, akik 
u tanoncot másra is felhasználják, 
nem csak a műhelymunkára. Én is 
például azok közül való vagyok, 
akit „mellékmunkára" használ fel 
cégem és ba méltatlankodom, ak-
kor a főnök ur azt válaszolja: „ezt 
is el kell végezni valakinek". Most 
még meg kell említenem a tanonc-
fizetés kérdését is. aini komoly kér-
dés. mert vannak olyan cégek, ahol 
a fizetést, nem is ismerik. Nagyon 
fontos volna egyöntetűen rendezni 
a tanonnfízetéseket, mert a mai ne-
héz megélhetési viszonyok is sür-
getik a kérdés rendezését, A gya-
korlat azt mutatja, bogy a szülő 
inkább kifutónak adja gyermekét, 
mert azoknak fizetését, törvény biz-
tosítja. Ha az ipari pályán is biz-
tosítva lesz a munkabér, akkor lesz 
bőven tanonc. Egy tanonc a sok 
közüL 

H I R E K 
s z e g e d i u t m u t a t o 

A Somogyi-könyvtárban és «z 
egyetemi könyvtárban vasárnap es 
ünnepnap kivételével könyvtártból-
gálát 

A városi mnzenin egész érben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta-
kács István K]auzái-tér 3, Jnst Fri-
gyes Petőfi Sándor-sugárut 41b, Se|-
morzj Béla Somogyitelep fx. u. 489. 
Török Márton Csongrádi-sugárut 14 

Váiesi Színház: M á r i a f ő had-
nagy . 

Mozik mfisor": Belvárosi Mozi: 
A j ó m a d á r , Korzó Mozi: Csaló-
dás, Szérheuvi Mozi: Szeren- ' 
esés f l ó t á s . 
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AT ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE KILENC ÓRAKOR. 

VÉGF. REGGEL ÖT ÓRAKOR. 

—oOo-

— A Kormányzó és fia husvétt is-
tentiszteleten vetf részt a Kálvin-téri 
templomban, Budapestről jelentik: Ma-
gyarország kormányzója fiával, ifj. 
vitéz nagybányai Horthy Miklós rend-
kívüli követ és meghatalmazott mi-
niszterrel húsvét vasárnapján részt-
vett a Kálvin-téri református tem-
plom istentiszteletén, amelyet dr. Ba-
vasz László püspök-lelkipásztor veze-
tett. A püspök az igehirdetés utón 
megáldotta a gyülekezetet. Az Urva-
csorához a Kormányzó és fia elsőnek 
járult. 

— A Dugonics-Társaság felolvasó 
ülése. A Dugonics-Társaság május 
2-án, vasárnap délután 5 órai kezdet 
tel a városháza közgyűlési termében 
felolvasó ülést fart a következő sor-
renddel: Elnöki megnyitó, Ábrahám 
Ambrus r. tag: A vér titkai (Székfog 
laló), Balla Sándor vendég: Gyertya-
szentelői kaland, Bálint Sándor r, tag: 
A szegedi néplélek szakrális gyöke-
rei. 

— Dr. Fehér GyuU nagyprépost 
halála. Esztergomból jelentik: Ilusvét 
vasárnap reggel életének 86. esztendő 
jében Esztergomban elhunyt dr. Fehér 
Gyula, a székesfökáplafan nagypré-
postja, felsőházi tag. Temetése ma, 
kedden délután 5 órakor lesz az er.a-
tergom-belvárosi temetőben. Dr. Fe-
hér Gyula 1858 március 30-án szüle-
tett Nagyabonyban. A teológia elvég-
zésé után-a bécsi Augustineuniban vég-
zett magasabb tanulmányokat. 1885-
ben esztergom-helvárosi plébános lett 
1907-ben az esztergomi székesfőkáp-
talao kanonokja és 1929-ben nagypré-
post. 

József Ferenc királyi herceg leg-
idősebb leányának eljegyzése. Buda-
pestről jelentik: Vitéz József Ferenc 
királyi herceg és Anna királyi her-
cegnő legidősebb leányát, Margit kirá-
lyi hercegnőt, (eljegyezte Erba-Odes-
calchi Sándor. 

— Előadás a korszerű főzésről. A 
Katolikus Nővédő Egyesület székhazá-
ban. Korona-u'ca 18. szám alatt április 
30-án, pénteken délután 5 órakor az 
egyesület házlaríási szakosztályának 
elnöke, Nágcl Manóné előadást lart a 
korszerű főzésről. Az előadáson a 
szegedi hőlgvtársadalmat szívesen lát-
ja az elnökség. 

Jflíéd vztvsélyu 

a% áfutUiti idúfáuU? 

Április a legsze.szélyesebb idő-
járású hónap. Egyszer északi hi-
deg szél süvit záporokkal, más-
kor meg meleg déli légáramlás 
szjibtropusi levegőt szállit és 20 
tok fölé emelkedik a hőmérő hi-
ganyszála. A nép tehát joggal 
mordja: „Április két tél és két 
nyár!" A rendkívüli szeszélyes-
ség oka az. hogy a meleg légtö-
megeknek, ázsiai küzdelmet kell 
vivniok a hideggel. A hideg le-
vegő esak lassan húzódik észak 
felé és időnként még vissza-visz-
szaszoritja a meleget. A hirtelen 
keletkező és tovavonuló eső és 
hózáporok még esak fokozzák a 
szeszélyes jelleget. A szeszélyes-
ség másik oka az, hogy a napsu-
gárzás ilyenkor már elég erős 
és igy felmelegíti az alsó levegő-
réteget, de a magasban még hi-
deg van. tehát a levegő igen haj-
lamos a záporképződésre, ősszel 
forditott a helyzet. Fenn még 
meleg van és alól hűl ki gyor-
sabban a levegő, tehát okkor van 
szeszélyes időjárás. Áprilisban 
folyik le az igazi átmenet a télből 
a nyárba. 

—oOo-

_ Feltámadás! körmenet Rókuson. 
Feltűnően nagyszámú közönség vett 
részt a rókusi íeitámadasi ünnepsé-
gén. A katolikus hívek tömegein, az 
Aonunciata nővérek, a katonai, kincs-
tári hatóságok, intézmények képvise-
lőin kivül ott láttuk a rókusi badi 
korház sebesült katonáinak népes kul-
uöüsegét is tábori korházi apolonö-
vérek vezetéséveL A vallásos, tarsa-
daimi és egyéb egyesületek zászlóik 
alatt jelentek meg, az Aignor- és Gyu-
lapüspok-telepiekkel együtt. A körme-
net a Feltámadás-, Hétvezér-utca, Pá 
risi-körut és a Kossuth Lajos-sugáru ti 
vonalon haladt végig. Dr. Henny Fe-
renc székesegyházi lőcsperes adta az 
egyes fordulóknál a négy világtáj felé 
szóló áldását az Oltárisaentséggel, 
amelyet a katonai diszőrségen kivül 
a szivtestőrség vett körül. Az útvonal-
ba eső lakóházakon kivül a hatóságok, 
intézetek és intézmények feldíszített és 
kivilágitoM ablakaival nagyban emei-
ték a szentség iránti tiszteletadást. A 
templomi szertartás után a Himnusz 
énekével ért véget a körmeneti szer-
tartás. 

— Jégbiztosítás. A gazdasági ter-
mények ára háborús fogyasztással 
egviitt járó nagy kereslet, valamin' a 
termelési költségek nagyobb arányú 
növekedése folytán, a korábbi évek-
hez viszonyítva, már tavaty igen lé-
nyegesen emelkedett. Nem iehet tehát 
közömbös a gazdálkodóra, hogy a 
kenyér- és takarmánymagvak, vala-
mint egycb értékes termelvényeket si-
kerül-e betakarítani, vagy pedig azok 
részlten, vagy egészben jégverés kö-
vetkeztében elpusztulnak. Ne hagy-
ja egy gazda se jégbiztosítás nélkül 
terményeit. 

_ A TISZA VÍZÁLLÁS A. A sze-
gedi rendőrség rév-kapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
április 27-én reggel 7 órakor 397 
rantiinéter, a levegő hőmérséklete 
9 fok Olrius volt. 

— Báró Láng Boldizsár meghalt. 
Budapestről jelentik: Báró I-áng Bol-
dizsár titkos tanácsos, a felsőház tag-
ja, nyugalmazott altábornagv, az In-
terpsrlamemnfáris Unió magyarorszá-
gi tagozatának elnöke, az Országos 
Tüdőbeteg Szanatórium elnöke. 67 érves 
korában ma reggel elhunyt. Temetése 
2fl én, csütörtökön délután 4 órakor 
lesz a farkasréti temetőben. 

Férfi és nói k a b á t j á t és ruhái* 
legsr-hbeit f e n t i és t i s z t í t j a 

ke lmefestő 
ás wagytlsz-
tltö üzem. 

Üzlet: Mérey-utca fib. Telefon: 30-67. 
Üzem: Csaba-utca 46. 

R Ü Y A L 

— Szappanhalmozásért nyolcnapi 
fogház. A szcged.1 törvényszék Moinár-
tanacsa kedden tárgyalta az áruhal-
mozással vádolt Visnyei István és leá-
nya áruhalmozási ügyét, A vád sze-
rint Visnyeiék 43 kiló mosószappant 
vásároltak össze és raktároztak el a 
lakásukon. A törvényszék Visnyei Ist-
vánt közszükségleti cikk jogellenes el-
vonásának vétségéért 8 napi fogházra 
ítélte, leányát azonban » vád aloi fel-
mentette. Az ítélet jogerős. 

Töz volt a konzervgyárban. Ked-

den délben háromnegyed 2 órakor a 

rókusi konzervgyárból tüzet jelezlek • 

központi tüzőrségen. Mire a mentők 

kiérkeztek, már lángokban állott a for-

gácsraktár és már a mellette levő gép-

anyagraktár is égni kezdett. A tűzol-

tók a gyári tűzoltósággal és a villa-

mosvasút házi tűzoltóságával együtt 

hozzáláttak az oltási munkához. A 

négy motoros fecskendővel sikerült is 

rövid idő alatt eloltani a veszedelmes 

tüzet. A kár egyelőre még ismeretiem 

A tüz keletkezésének okát a helyszíni 

tüzvizsgálaf fogja tisztázni. 

Jégszekrenyek 
elsőrendű kivitelben kaphatók 

Fekete N á n d o r n á l 
Kossuth Laios-sueárut 18. szám 

szöiiösoaznau! SzOHtíh!ltDZ0 S O M üliIDWP SÍS Kerteszem 

_ BORZALMAS CSALADI DRÁ-
MA ZÜRICHBEN. Genfből jelentik: 
Húsvét vasárnapján Zürichben borzal-
mas családi dráma, játszódott le, amely-
nek hét ember — nagyszülők, szülök 
és három gyermek — esett áldozatul. 
Valamivel déli egy óra után a járóke-
lők szemtanul voltak annak, hogy »* 
egyik ház negyedik emeleti erkélyén 
egy férfi föbelölte magát s azután az 
utcára zuhant s otf holtan teriilf el. A 
rendőrség feltörte lezárt lakását s ott 
haf személyt talált, de már csak »» 
egyik, egy 11 éves leány élf s a kór-

>házba szállítás után rövidesen ez is 
meghalt. A vizsgálat során kitűnt, 
hogy Ilamm, egy bankfiók 43 éves ve-
zetője, lakásának ebédlőjében, ahol a» 
asztal már meg volf terítve, fejlövés-
sel megölte 78 éves apját, majd a kony-
hában kétszer rálőtt 38 évéé feleségé-
re. Utána az előszobában lelőtte édes-
anyját Danim ezután a fürdőszobába 
ment, ahol hároméves Krisztina leá-
nyát néhány perccel azelőtt fiirösz|óf-
te nagyanyja s agyonlőtte a kisleányt, 
Végül a gyermekszobában megölte két 
leányát, az egyik haf, a másik 11 éves 
volt. A vizsgálat eddigi adafaj szerint 
D»mm már hosszabb ideje nem volt 
ura idegeinek. 

Jobb mint a papir! 

Petet nelly József utóda 

Teljesen pótolja a raffiát! 
Beszerezhető 

Csórja 6IIIlla toszernagyKeresíecönsi 
Szeced. beketesaS-u ca 24. 

Fogtechnikusse^édet (nőt) 
perfektet magas fizetéssel felveszek 

Ajánlatok fizetési igénnyel ŐSZT-

R El CHER, Budapest, Erzsébet krt. 58. 


