
léggel vegyes 
nagy felhőszakadás vonult át 

csütörtökön Szeged felett 
19 milliméteres volt a déli zápor 

(A Délmagyar ország munkatársá-

tol) Az árvíz veszedelme elmúlt s a 

magyar mezőgazdaság arra számí-

tót, hogy annyi megpróbáltatással 

teli esztendő után végre kedvező 

körülmények között folytathatja a 

termelést. Az idén korán köszöntött 

he a tavasz, a tavaszi mezőgazda-

sági munkálatokra jóit volt az idő, 

de aztán jött egy hosszantartó szá-

razság, ami már-már veszélyessé 

kezdett válni , amikor május első 

felében megérkezett a várvavárt eső. 

A csapadék Szeged környékén ki-

elégítő mennyiségű volt, az ország 

több helyén azonban ezekben a na-

pokban is csak nagyon kevés eső 

esett 8 igy nem sokat javultak a 

terméskilátások. Szegeden és Sze-

ged környékén azonban igen jó ha-

tással volt a mezőgazdasági terme-

lésre a május eleji eső s egyhangu 

volt a szakértők véleménye abban a 

i kérdésben, hogy ha most már szép, 

meleg, napos idők következtek, ki-

tűnő termésre lehet számítani s 

ezek a meleg napok még az éjsza-

kai fagyok kártételeit is helyrehoz-

hatják legtöbb veteménynél és gyü-

mölcsnél. Sajnos a fagyok azonban 

a szüllőkben, ahol fagykár volt, 

helyrehozhatatlan kárral jártak. 

Az év időjárása ozideig szeszélyes 

és kiszámíthatatlan vo l t Február-

ban tavaszi meleg volt. az ápril is 

szárazságot hozott, a fagyosszentek 

napjaira megérkezett a kánikula, 

csak Orbán volt hű magához, boru-

lással, esővel, faggyal j á r t Orbán 

tossz ideje napok óta változatlanul 

ttart Az ég boru l t Csak ritkán buk-

kan ki a vastag felhőréteg mögül a 

nap , de csak pár percre, hogy az-

t án megint szemerkéljen az eső. Pe-

d ig most már tényleg itt volna az 

ideje a szép időnek. 

Az időjárás szeszélye csütörtök 

Bélben rendkívüli felhőszakadással 

lepte meg a város és a tanya lakos-

•ságát. Hatalmas erejű zivataros 

felhőszakadás vonult el a város fe-

lett s több mint félórán át szinte 

Ömlött az eső, ami egyes pasztákban 

jéggel vegyes volt. Így például Ró-

kus kapott, a jégesőből, a Belváros 

nem. A külterületről beérkező hirek 

szerint egyes tanyarészeken is hul-

lott jég, azonban a jégverés eddig 

megállapithatólag sehol sem volt 

súlyos és nem okozot, nagyobb káro-

kat. A felhőszakadás a városban 
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több zavarral járt, a csatornák nem 

tudták elég gyorsan levezetni a víz-

tömeget. ami összetorlódott az asz-

falton s több helyen elöntötte a mé-

lyebben fekvő udvarokat s betört 

néhány pincelakásba. Az egyetem 

földrajzi intézetének mérése szerint 

a félórás zápor 7.9 milliméter csapa 

dékot zúdított a városra, ezt a csa 

padékmennyiséget azonban tekinté-

lyesen növelte még a délutáni ós 

esti órákba lehulló eső isu 

1914—1918, 1938-19 . . 
Három egész és egy fél évszám a Hősök 

Kapuján 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Vasárnap kegyeletes és ha-

zafias ünnepség színhelye lesz a 

Hősök Kapuja . Itt rendezik meg a 

hősük napjának ünnepségét, ame-

lyen a vár-os katonai és polgári tár-

sadalma testvéri szeretettel, mely 

tisztelettel és ragaszkodással emlé-

kezik vissza a háború hőseire: az 

élőkre, akiknek megadatott, hogy 

visszatérjenek és a holtakra, akik 

életüket adták a hazáért. 

A Hősök Napjának ünneplő kö-

zöusége Aba-Novdk Vilmos és Po-

gány Móric lenyűgöző alkotásának 

dekorációi között a kapu mindké í 

frontján u j felírásokat talál. A 

Klebelsberg-tér homlokzatra, a 

..Porta Heroum" felírás alá két év-

szám került: 

1914—191%, 

Az első világháború tartamának 

kezdő és záró éve. Amikor a kapn 

felépült, nem gondolt arra seuki. 

hogy szükséges volna feltüntetni az 

évszámokat a kapun. Mindenki tud-

ja, hogy mikor volt a világháború, 

amelynek évszázadokra szóló emlé-

kezetéül épült éppen ez a monumeu-

tális és különleges emlékmű. A 

kapu néhai nagynevű tervezői és 

megalkotói az első világháború bő 

seinek építettek monumentumot, 

nemsokára azonban kibővült a 

kapu hivatása. Hivatás lett hirdet-

ni és megörnkiteni egy második 

világháború hőseinek dicsőségét és 

emlékét is. azokét, akik napjaink 

hősi küzdelmeiben véreznek a ha-

záért Ezt a hivatást fejezi ki most 

a kapu a Bnldogasszony-sugáriiti 

homlokzatára felkerült egy teljes 

és egy fél évszám: 

1938—19., 

Kezdődött 1938-ban s nem tudjuk, 

hogy mikor fejeződik b e . . . 

A számokat csütörtökön formáz-

ták ki a kapu mindkét oldali hom-

lokzatára a magas állványokon dol-

gozó munkások. 

Donuolnl! árdrágifósi Ugqben Iteihczcll a tábla 
(A Délmagyafország munkatársá-

tól) A szabadkai nzsorabiróság feb-

ruár 3-án tartott főtárgyalást Ifka-

vics Győző 34 éves szabadkai fű-

szer- és csemegekereskedő, valamint 

társai árdrágitási bűnügyében. Az 

ügyészség vádirata szerint Ifko-

vics Weisz Ármin 53 éves szabad-

kai ügynökkel szövetkezett, akit 

színleg mint alkalmazottat foglal-

koztatott üzletében, hogy kijátsz-

hassa a Lovass hentes-cég intézke-

déseit. Lovassék ugyanis nem szol-

gáltak ki hentesárut Ifkovics szá-

mára, de Weisz, aki jóban volt a 

Lovassék üzemvezetőjével, kapott 

a cégtől á r u t A hentesárut minden 

esetben Czabay Ferenc üzemvezető 

szolgálta ki Weisznck. 

Ifkovics Győző ettől az időtől 

kezdve a mult év október elejéig 

esetenként 100—150 kilós tételekben 

összesen 8 mázsa füstölt szalonnát, 

3 mázsa sertészsírt és 50 kiló szap-

pant vásárolt Lovasséktól a Weisz 

révén. Az áruért Weisz a ható-

ságilag megállapított legmagasabb 

árat fizette ki Czabaynak, Tfkovics-

rtak azonban drágábban adta, mint 

ahogy kapta. Termóizetesen IFko-

k o r z ó b a n 
Prolongálva. Ma pénteken utoljara 

Francia vígjáték! 

12 szenvedélyes hölgy férfi nélkül! 

Szerelmes esszontr 
GABY MORLAY 

FRANCOISK ROSAY 

A REPÜLŐ MODELLEZŐ kiál-1 

lilással kapcsolatban bemutatjuk 
a Horthy Miklós Nemzeti Re-
pülő Alap 
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Különös nyomatékkal hívjuk fci 
az ifjuság figyelmét erre a pá-
ratlanul érdekes filmre, melvet 
a TISZAVIRAG cimü filmmel 
együtt játszik a 

BELVÁROSI MOZI 
hétfőig bezárólag m i n d e n n a p . 

A repülés nemzeti ügy. Minden 

ifjú tartsa kötelességének a fil-

met megtekinteni. 

vics is keresni akart az árnn és ő 

kicsiben még drágábban mérte szét 

üzletében. 

Czabay FerenB révén jutottak 

hozzá Ifkovicsék szemes borshoz is, 

ugyancsak kapott a borsból Hcclit 

Mór Mihály kereskedelmi ügynök 

es Ognyanov Bogdán füszerkeres-

kedő is kilónként 10 pengős árban. 

Ök aztán Kaczera Ferenc élesztő-

kihordónak és Milunovics Dezső ve-

gyeskereskedőnek 42—48 pengős ár-

ban adták tovább. Milunovcs Klá-

jies Bránkónak, Sulyok Rozáliá-

nak. Kovács Istvánnénak, Brőder 

Adolfnénak és i f jú Machncr Fü-

löpnek adott belőle még drágábban. 

A szabadkai törvényszék Ifkovics 

Győzőt ádrógitásért 3 évi fegyház-

ra és 3000 pengő vagyoni elégtétel 

megfizetésre, Weisz Ármint 2 és fél-

évi fegyházra itélte árdrágító visz-

szaélés büntette miatt. Walter 

Mártont és Dér Sándort, akik közre-

működtek, mint hentessegédek az 

árdrágításnál 1—1 hónapi fogházat 

kaptak, Heeht, Mór Mihály 4 hónapi 

fogházat, Ognyanov Bogdánt 250 

pengő, KaCzera Ferencet 150 pengő, 

Milunovics Dezsőt 100 pengő. Su-

lyok Rozáliát 50 pengő, Brőder 

Adolfnét 150 i>engő Kovács Istvánt 

50 pengő és ifj. Maehner Fülöpöt 

j pedig 150 pengő pénzbüntetést. 

Czabay Ferencet felmentették. 

Fellebbezés folytán került az ügy 

a szegedi tábla Elcmy-tanácsa elé. 

amely csütörtökön hirdetett Ítéletet I 

a nagykiterjedésű ádrágitási bün-i 

ügyben. A tábla az elsőfokú hiró-| 

ság Ítéletét részben megváltoztatta.] 

Ifkovics Győző és Weisz Ármin 

fegyházbüntetését helybenhagyta, 

de mellékbüntetésként 84no pengő 

megfizetésére kötelezte őket az el 

nem kobozható áru árának megté-

rítése cimén. Ognyanov Bogdán 

Ítéletét megsemmisítve 2 hónapi 

fogházbüntetésre és 480 pengő meg-

fizetésre kötelezte öt. I f j . Maehner 

Fülöp pénzbüntetését 400 pengőre 

emelte és külön 500 pengő megfize-

tésére kötelezte. Czabay Fereucet. 

pedig, akit az elsőfokú bíróság fel-

mentett. 1 évi börtönre itélte, mint 

bűnsegédet az árdrágításban és 3000 

pengő vagyoni eléglétei, valamint 

9100 pengő megfizetésére kötelezte 

az el nem kobozható áru értéke ói-

mén. A többi vádlottal szemben az 

elsőfokú bíróság Ítéletét belyben-

v-.ne-vt". A* íté'etek jneorősek. 

Antal miniszter záróbeszéde 

a lillafüredi 

ifjúsági konferencián 
Lillafüred, május 27. A n t a l Ist-

ván nemzetvédelmi propagandaminisz-
ter a lillafüredi ifjúsági értekezlet 
utolsó napján záróbeszédében a követ-
kezőket mondotta: 

A magyar egyetemi és főiskola' 

ifjúságot az értekezlet anyagából kfJ 

tünöen — mondotta a miniszter — há-
rom nagy központi gondolat uralja: 
mélységes valláserkölcsi meggyőző-
dés, erőteljes magyar öntudat és rej-
lett szociális felelősségérzet. Azt is 
örömmel konstatálni kell, hogy az 
egyetemi és akadémiai ifjúság elfor-
dult az üres és meddő politizálástól, 
nem ilyen vagv olvan párti, hanem 
egyszerűen és őszintéd magyar. Az if-
júság lelkében a kétkedésnek még a 
nyomát sem lehetett találni, sem ab-
ban a tekintetben, bogy ezt a mai élet-
halálküzdelmet a magyarság sikerrel 
és győzelmesen állja ki, sem abban, 
hogy a magyar nemzet a háború után 
kialakuló Európában biztosítja magá-
nak méltó hetyét a Kárpátok mfden. 
eéiében. (MTD 

Széchenyi Mozi 
Nincs párja a jó vígjátéknak, mi-
kor az ember hangos kacagás köz-
ben minden buját-baját elfelejti? 
Ilyen az 

Egy bolond! 
százat csinál 

pazar magyar burleszk. Főszereplő 
a legjobb magvar vigjátékszincsz 

LATABAR KALMAN 
Ma. 3, 5, 7 órakor 


