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— Szegedi gyorsírók sikere a gyorsirószövetség versenyén. Május első
napjaiban rendezte meg Budapesten •
Magyar Gvorsirók Orsz,agos Szövelsége az országos és kerü(p'i gyorsiróversenyeket. Az országos
verseny
szép sikert hozott a szegedi gyorsíróknak. amennyiben a most kihirdetett
eredmények szerint a 300 szótagos versenyt S o m o g y i Imre hírlapíró, a
Magyar Távirati Iroda szegedi kirendeltségének munkatársa nvertc. Somogyi Tmro ezzel megkapta a vidék
legjobb gyorsírója címét. A középiskolás diákok versenvén ugyancsak a
300 szótagos versenrben Szász Gábor,
a Baross-gimnázium
Vili, osztályú
tanulója M t az első.

— Kitüuöen sikerüli » SlANSz műsoros délutánja. A Magyar Asszonyok:
Nemzeti Szövetségének szegedi csoportja az Országos Uankó Pista-Tórsasággal karöltve vasárnap kitűnően
sikerült műsoros délután rendezett a
nöegyesület Párisi-körúti helyiségében.:
A műsoros délután igen ötletes beléptidijjal indult: minden
résztvevő
cigarettát adott belépődíj gvanápt a
sebesült honvédek javára. Á MANSz
Üdülés a Tatárában és a a *iu v Ak
helyisége zsúfolásig megtelt érdeklő- fürdőhelyeken. A Csorbáidnál, Olá'radőkkel és nem kevesebb, mint 3000 ci- fi'tTcden, Tálralomniconi. Tátra-,Zép!agaretta, 30 doboz gyufa és 3 doboz, pb kon és Mattárházán. valamint Bftspadohány, valamint több kis csomag tyén. Szliács és Trencsénteplíc fürdőcigarettadohány gvült össze a >belé- helyekre szobák bérelhetők teljes elpődijakból*.
A teremben felállított látással az lBI'Sz hudape^ji é< vidéki
széksorok egy részét sebesült honvé MAV Hivatalos
Meneljegvirodáiban
deink foglalták el. akik a közönséggel Díjtalan felvilágosítás és prospektus.
együtt kitűnően szórakoztak az. ötlete— Dalest a Tisza nagytermében.
sen összeájlifott miisor hangulatos és
kedves számain. Rcndkivü! hatásos és Vasárnap a iisza-szalló nagyterűiében
költői gondolatokkal felépitett beve- Kiss István a legnépszerűbb dalokbgl
zetőbeszédet mondott Vészitsné M ó r a hangversenyt rendezett. A hangverPanka, a kitűnő irónő. Beszédében ki- seny a >Reménye Dalkór éneklésédomborította. hogy nem véletlen az. vel kezdődött. Bevezető beszédet monhogy ugvanabban a hónapban ünnepel- dott Bolgár Károly, az iíjs/.egcdi kenjük az élet és halál mártírjait: az dergvár igzgalója, ezután KKs István
édesanyákat és az elesett hősöket. énekelt, hajlékony, kellemes tenorGotthard
Az egyik életet ad a jövőnek, a másik hangian. Az énekszámokat
követte.
majd
életét adja a iövőérf. A lelkes tetszés- Ilona zongbraszáma
sel fogadott megnyitóbeszéd után S z a- újra Kiss István énekelt. A «Reménv
b ó .Zsigmond. az Országos Dankó Dalkör Haiabáes Ernő vezénylésével
Pista-Társaság nevében köszöntötte a Erkel Ferenc egvik kórusát adta elő,
sebesült honvédeket, majd S z í l a s- uíána pedig Kiss István operaáriáks v Lajos lépett az emelvényre, aki a kal mutatkozott be. Az ügyesen előkonferanszié szerepét töllöf'e he igen adott énekszámokat a közönség óhaügyesen. M a g Katalin fehér magyar- jára többször meg kellett ismételnie.
ruhában egy Gvóni Géza-, egy ifj. Iliehweisz Ibolva kellemes és kultuWlasifs Gyula- és egy ifi Szász Réln- rált hangon adta elő Sotvejg dalát. A
kölleményf szavalt el nagy lendülettel • Remény* Dalkör éneke ulán a dalest
és lelkesülten. K e n e d v Margit ró- Kiss István énekszámaival ér| véget
zsaszínű magyar ruhában
énpkelt Az énekszámokat Kézdi F.lza kísérte,
szebbnél-szebb magyar nótákat Bol- zongorán.
d i z s á r Gazsi és zenekara kíséretéPctroleiimkiosztás. Jur,fus hóvel. Szilassy Lajos humoros elbeszélénapra a szrlvenves utalványokra mássét olvasta fel. Szűcs Sán<W ugyanfél liler petróleum adható ki Az5-ó»
csak magyar nótákat énekelt csengő
számn szelvényre 1 lifer, a fi os szátenorhangján cigányzenekari kíséretmú szelvényre pedig fel lilcr.
tel. A legkiemelkedőbb sikere D. Naev
— Felmentés nz nrdráiritás vádja
Erzsi katonanótáinak volt. A tehetséges művésznő ötletes összekötő vers- alól. Annakidején közöltük, hogv *
sel tarkította katonanótagvüjteménvét, szegedi törvényszék árdrágítás vétséamelyef a sebesült honvédek zajos tet- ge miatt 500 pengő pénzbüntetésre Ítélszésnyilvánítása
közepette
kellett teié Hodáes József tápéi pékmestert
ujabb és ujabb dalokkal megtoldania, azért, mert a kenyéré) drágábban és
— A belfigvminls
Mfvfsp ^ttx- megkaphassák" a féláru vasúti jegvel. ismételnie, ftppen itven nagyszerű han- jegy nélkül árusitofta. Hodáes fellebbadkán. Szabadkáról jelentik": Viléz Ralogh ftikár azután rátért a ház- gulatot teremtett Bittó János is mabezése folytán az. ügy az Ítélőtáblára
Keresrfes-Fispber Ferenené. a Kelügv- belvügyre. Közölfe a tagokkal, hogv gyar nótáival és müdalaivat. Melrg
került, ahol dr. Cnrrv Richárd-tanácsa
minisrler hitvese, srombafon este a Tuknts Sándor főispánhoz emlékiratot baritonja utat talált azonnal a közöndr F.ngel ImrC ügyvéd védőbeszéde
szabadkai városház közgyűlési ter- juttattak' el. amelyben Ismertették az ség és a sebesült hősök szivéhez s
után Hodácsot a vád aló! felmentette,
mében előadást tartott
finnországi altisztek sutvos belvzetéf. a lakás és énekszámai ufán percekig telkesen ünmerf nem találta tírigayoRnak
azt,
ntazásáról. a loffaszervezet működé, közellátási viszonyokat. A tagok' nagv nepelték. Művészi
teljesítmény volt hogv Hodáes az árdrágítást lénvleg eltndomásul n Kisházvné-Magyar
sérőt é< arról, hogv mílven áldozat- megelégedéssel vették
Franciska
makész a finn nép a mai nagv háború- vezetőségnek ezt " szociális és Igen gyarnótázása. A kiváló rádióénekesnő követte
Súlyos égést sebeket szenvH-tt
ban. A hplügvminlsrter felesége elő- fnnlos lépését a két éve bnzödn ház- szép szopránia nagyszerűen érvényeadásának' végén Ráeska asszonvaihoz hely ügyében. Reielentelfe még a tit- sült és sok tapsot aratort. A miisoros „ tángralobhant olajos festéktől. Berfordnlt Kérem Ráeska asszonyait — kár. hogv a KANSz budapesti nagyvá- délután az. esti órákban ért véget.
kovifs Tgnáe 25 éves kiskunfé)?pvház.i
rbondotta
Veressék' a megértést, egv- lasztmány*! a közszolgálati alkalmalakos feleségével együtt olajos festézottak
középiskolás
gyermekeinek,
más megbecsülését. mert a gvúlölef
— A TISZA VÍZÁLLÁSA. A «ze ket főzött. A festék lángralobbant,
rombol s a szeretet kiveszőben van akik legalább ió eredménvt érfek el
gmti rendőrség révkanltánvsáea ir- Rerkovits és felesége másod- és harMi. akik békés életet óbaffunk". leve- és rá is vannak szorulva' tanulmányi
meg. Végül
kezrönk rgvniásf megértve közöser jutolomdiiat szavazott
lentése szerint a Tisza vízállása madfokú égési sebeket szenvedett. A.
dolgozni a hazáért A belügyminiszter Sánta István jegyző beszámolt a bumájus 31-én reggel 7 órakor 32.4 mentők a férfit, akinek sulvosabbak
dapesti kiküldetésről. Kimondotta bevas'árnan délelöff részi vett «
eentiméfer, a levegő hőmérséklete voltak az égési sebei, a börkiinikára
számolójában hogv megkapták a móTTősök emlékfinnpTvMvén. megtekintette
dot. hogv előlerieszthessék a fontos
10 fok Olzius volt.
szállították.
a leventék könwkiélHiAsáf, maid meg
atliszti problémákat
Számolni
kell
— Ezer pengős pénzbüntetés fejdráT/opAsnk. Rodó Ferenc postsallátogat'" Raímok" községet.
azzal, hogv nemzetünk" háborús viszo_ ózv 0*ánvi .Tánn«né femr|éa» nvot< "között él és ha ezek a problé- gitás miatt. Horváth Ferenené Szeke- tiszt feljelentést tett a
rendörs*g"n
TTirt ag'qnk arról, hogv S5 éves korá mák hamarosan nem is kerülnének res Rozália 75 éves Fekctr-zél utca morf ismeretlen tettes lakása. PüspökKan Rnd.aoesfen pl'iunvt özv Fsánv : megoldásra, meg lehetünk" gvőzödv 57. szám alatti lakos ápriiis "leje óta útra 11a. számú ház elöl kerékpárfái
1fi— 20 liter tejet mért ki n lakásán eltop'a.
.Tánnsné. F s á p v i J á n o s k i r á l v i taná- arról, hogv ezek' nem kerülnek Ip
Özv Kárász Gvuláné pénz"
csosnak a Szegedi Kereskedelmi és KANSz budapesti vezetőségnek napi- Hétfőn került dr. Szarvas János tör- tárcáját 15 pengővel és élrl'misz-jeTnarbank néhai vezérigazgatóiénak fe rendjéről és lassan megoldhatók lesz- vényszéki egyeshiró elé. aki megálla- gyekkel együtt ismeretlen leíle« a
•lesége Az fthpnvt nr" c szonv földi ma. nek. Bejelentette a legvzö. hogy ér- pította. hogy Horváthné a lej literiét gőzfürdő előtti Piacrm ellopta \ felradvánvaif Rudanestről Rreoedre s z á t - tpsütésp szerint fizetésrenderés lesz, 60 fillérért árulta, árdrágítás vétsége jelentések alapján a rendőrség meglilotlék és tem"lése kedden, jiintn* de hogv milyen mérvű, arról hivata- miatt 1000 pengő pénzbüntetésre 'fél- indította a nvomozást.
t-én délelőtt fél 11 órakor lesz a bel- los nyilatkozat eddig még nincs Leg- te. — Kotogán Ferenc Feke|r«zél-utca1
Leszúrtak eirv átokltnzl f«5LTT.fl
földműves 4—fi lifer tejet adotf el laváros! 'emelő rlnlerméhől. bf irtuk végül rátérlek a lemondás
folvlán kásán titerenkint 50 fillérért. Hétfőn vest. Temesvári András 23 éve* á'-vkmrg hogv a Szereli Kereskedelmi és megüresedett alelnöki tisztség ideigfnnrbaek V> nen"ö' fi'tlatnH el szer- lenes betöltésére. A választmány egy- dr. Szarvas János egveshiró árdrágí- házi földművest vasárnan szúrt sebek-ke sríős-lnűnkbör özv fcánvi Jánosáé hangúlag: az agilis Dinlér István vá- tás vétsége miatt 500 pengő pénzbün- kel szállították a mentők a közkSrtetésre Ítélte. — Módra Máfvás doma-ava falóra szánt
kos rom megváltása rosi altisztet választotta
házba. Temesvári kihallgatása so án
meg alelrimén a AJagvar Vöröskereszt javára. nöknek. Választmányi tagul a nvugdi- széki lakost, aki szintén 50 fiilérért
azt vallotta, hogy két haragosa szurárulta
a
tej
literjét,
árdrágítás
vétséAz összeget miinn köszönettel nrng- jas altisztek résziről Sinka Györgyöt
ge mialt 200 pengő
pénzbüntetésre kálta meg. Temesvári állauota éleivé*
tatmV é ' VőzAi'űk". Hogy rendeltetési választották meft,
Ítélte, Az Ítéletek jogerősek.
szélyes.
helyére juttattuk"
" '

— A Rákóczi szobor ugrgkoszoruf.á*A. A Szegedi Rákóczi 'Egyesület
Szegedi
u t m u t a t é
A Somnffyi-könyvtárhnn
#« nz elnöke. L a n t o s Béla a hösök napeajeteini köiiy vlértiao vasárnap r í ján küldöttség élén megkoszorúzta a
Ferenc
ünnepnap Lup|pIpvp| kftnj \ tarázol-nagy fejedelem, II. Rákóczi
Klebelsberg-léri szobrát. A koszorú
««>»!
A sajohí muzetnn »fe-é*z évben szalagján cz állott >Te a népjogokai
védtcd, — Szeged védi emlékedet!*
nyílva.
Szolgálatos gyógyszertárak: Franki
— Tábori levelezőlap. A 7.. 421. szá
József Szent Gyftrgy-tér fi. Frankó
mu tábori postáról Makádi Sándor
Andor Dugonics-tér 1. Sur.iányi József Kossuth Lnjos-sucarut 31. 8el- szakaszvezető. Geng Gyula szakaszvemeczi Béla Somogyítelep IX ». |«t». zető, Sánta Szilveszter tizedes, Naesa
Városi Színház; E g y n a p a vi- István tizedes. Lázár Béla őrvezető
tás.
Kajár András őrvezető és Foris IstMozik milsora: Belvárosi Mozi. ván honvéd a Délmagynrorsrág utján
K c y szoknya,
ecy
" a d r á s , közlik családtagjaikkal, rokonaikkal
Korzó Mozi: A k é t ö r ö m a p a . és ismerőseikkel, hogy jól vannak,
Széchenyi Mozi: E r t e d nincs semmi bajuk és sokat gondolnak
—oQn—
haza. Kérik, hogy minél gyakrabban
AZ ELMVTETITÉM KEZDETE
írjanak nekik.
FSTF TÍZ ÓRAKOR.
VÉGE REGGEL KAROM ÓRAKOR.
_ Választmányi ölést tartott a
—0O—
KANKz altiszti csoportja. A KANSz
szegedi altiszti csoportja
szombaton
_ Közellátási értekezlet \ városválaszlmánvi ülést tartott. A postaházán hétfőn délelőtt tarttnták meg a
altisztek egyesületének gyft lés termét
szokásos hett közellátási értekezletet,
zsúfolásig megtöltötték a választmáamelyen az időszerű közellátási kérdé
nyi tagok, akiket a távollevő N á d a i
seket beszélték meg.
Jenő figvvezető-elnök
helvett
Ba— A polsári i«kolal tnnárecresfitet l o g h István a szakesoporl ügyvezekíizeyfitése Az Országos Polgári Ts- tő titkára üdvözölt. Az elnöklő titkár
kolai Tanáregvesület szegedi tankerü- megnyitóiéban hangoztatta, hogy milet| köre funlns fi-án. vasárnap dél- iven nagv szükség van ma az altiszösszefogására. Maid
előtt fél 11 éra! kezdettel tartla a Du- tek társadalmi
elnökről,
gonirs-nteal állami noleárl leánvi*h<v megemlékezett a távollevő
ia tornatermében éri rendes közgyűlé- aki ebben a hónapban ülte meg 30
éves szolgálati jubileumát. A tagok
sét.
—. Magántanári
próhaeMadá«i>k. meleg ünneplésben részesítették táNemes dr. Hardr Kálmán vezérkapi- votlevő elnöküket. A titkár ezután
'.ány. a m. kir. folrami erők pnranrs- több iratot* ismerteteti. Bejelentenie,
nok.a innins 2-án. szerdán déli 1? óra- hncv a városi altiszteknek az a kékor tartia magántanári próbnriőidá- rése. hogv vasúti félárujegv váltásá«áf »A hadvezér, katonái, államvezo. ra ingositó igaznlvánvt kapjanak, nem
tés» eimme? n bölesészettndománr: kar a város vezetőségének elvi és anyagi
azon.
f számn tantermében. Frt megelőző, hozzájárulásán múlott, hanem
hogv
egvetőre
erre
nincs
jogalap
Az
'eg 11 órakor dr. TTnszti Dénes n k l e v .
les középiskolai tanár, egyetemi ta- érdekeli nltiszfrk kérték a vezetősénársegéd rOazdaságlörtérel
müve. get: tekintettel arra. hogv őkngvnnazon az anyagi és ingi alapon vanlődéstörténél< rímmel tarfia megántp- nak alkalmazva, min! az államiak,
nárf nróbaeladását ugyanott Mindkét kérje a város a kereskedelemügyi és
előadásra vendégeket a bölesészrt|udo- közlekedésügyi minisztert, hogv ha
mányi kar szívesen lát.
már az idén nem is. dp a jövőben

