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— A 3<1-os bizottság ülése Buda-
pestről Jelentik: A 36 tagú országos 
bizottság junius 4 én pénteken dél-
előtt 11 órakor a 2980—1913. sz. ren-
drletet tárgyalja. 

— Református nagygyűlés lesz 41-
do/óosiitfirtőhfin Budnnesten. Buda-
pestről j°lentik: A XI. református 
nagvgvfllés Aidozóesfltörtökön 'esz a 
Magyar Művelődés Házában. Megnyi-
tó beszédet dr. Tasnádi Nagy András 
titkos tanácsos, az egyházmegye gond-
noka mondin. 

— Az iparegészségflgyi bizottság 
svrgrdi tagozatának el»ő ülése. Az 
Országos Iparegészségflgyi Bizottság 
— mint az Országos Közegészségügyi 
vgvesülej szakosztálya szegedi ta-

gozatának a Horthy Miklós-tudomány 
?gvetem Srukováthy-téri bölcsészefkari 
nagy előadótermében junius 4-én. pén-
teken délután fi órakor tartja első elő-
adó ülését. Tárgysorozat: 1. Dr. Ka-
nvn Béla egyetemi tanár, elnök: Az 
Országos Tpnrrgészségügvf Bizottság 
szegedi tagozatának feladatai. 2. Dr. 
Petrányi Gvőző egyetemi tanár, az 
OTT egészségvédelmi főosztályának 
vrz.otöie: A munkások egészségvédel-
me. különös tekintettet az iparegész-
sé.iügvre. 3.. Dr. Paoséri Imre. az OTI 
egészségvédelmi főosztálya ipareffész-
séffügvi osztályának vezetőie: Tnari 
porártalom. Az előadásokkal kapcso-
latban két „ részben színes moz-

gókénsorozatot is vetítenek. Belépő-
díj nincs. 

_ Eltemették özv. Csányi Jánosnét. 
Őszinte részvet kísérte utolsó útjára 
keddien délelőtt özv. C s á n y i Jáuos-
nét, Csányi János királyi tanácsos, a 
.Szegedi kereskedelmi és Iparbank né-
hai vezérigazgatójának özvegyét. Csá-
nyi Jánosné.85 éves korában Buda-
pesten hunyt el és gyermekei hazaszál-
littafták földi maradványait Szegedre. 
Az elhunyt urasszonvt, aki valaha 
nagy szerepet játszott Szeged társa-
dalmi életében, gyermekei, unokái és 
rokonainak csoportja, valamint naoy 
gv.ászoló közönség kisérte utolsó út-
jára. Ravatalát elbontották a koszo-
rúk és virágcsokrok, jeléül annak, 
begy hozzátartozói rajongásig szerei-
tek és rokonai, valamint tisztelöt 
nagyszerű szellemi képességeiért 
nagyra becsülték. Csányi Jánosné föl-
di maradványait férte mellett helyez-
ték őröl; 'nyugalomra. 

— Meghalt Reich Sándor'ékszerész. 
Kedden délben 70 éves korában váraf-
'aput elbunvf a szegedi kereskedőlár. 
nadnlnm egvik legrégibb érdemes tnff-
Jn. Reich Sándor ékszerész és arany-
műves. Halála mélv részvétet keltett 
nagyszámú barátai és ismerősei kö-
rében Temetése csfiförtök délután fél 
1 kor lesz a belvárost temetőben. A 
temetésre a Ducontcs-té.rröl délután 3 
órakor külön villamoskocsik indulnak. 

— Se.hlacüta Margit beszéde a 
Szent Létek-Szövetség közgyűlésén. 
Budapestről jelentik: A Szent Lélek 
Szövetség most tartotta meg Schlach-
ta Margit elnóklésével tizedik közgyű-
lését. A jubiláris közgyűlést Mészáros 
János erseki biztos beszéde vezette 
he, majd bchlachta Margit vázolta a 
szövetség tízesztendős működését és 
ismertette jövő programját. — A ke-
resztény és hivő emberek — mondotta 
többek közolt — nem jogosultak arra, 
hogv ebben a mai borzalmas világban 
passzív szerepet vállaljanak. — tudo-
másul kell venniök a paránvoknak, 
hogy világot mozgató erejük van! J'a-
kocs Károly beszédében azt fejtegette, 
hogy a katolikus egyházat fennállása 
óta veszélyeztetik a különböző eret-
nekségek. de az egyház eddig mindig 
sziklaszilárdan ellenállott. Az. egyház 
a jövőben is győzedelmesen fog ellent-
állni, bármelvik világtájról is jöjjön 
az erétnekség és a pogányság. 

— A TISZA VIZ ÁLLÁS A. A sze-

gedi rendőrség rév-kapitánysága je-

lentése szerint a Tis/.a vizáilása 

junius 1-én reggel 7 órakor 390 cm, 

a levegő hőmérséklete 14 fok G'el-

zius volt. 

Eltűnt a nagyváradi kereskedel-
mi és iparkumara pénzfarnoka.. Nagy-
varadról jelentik: Nem mindennapi fel-
jelentés ügyében vezette he a nyomo-
zást a nagyváradi rendőrkapitányság 
a mult hét péntekjén. A kereskedelmi 
és iparkamara kereste meg a bünügyi 
osztályt és bejelentette, hogv a hiva-
tal G e d e o n nevű pénztárnoka, aki 
kélheti betegszabadságot élvezett, en-
nek eltelte után sem jelentkezett szol-
gálattételre. Sőt mi több, mikor szi-
gorú és határozott hangú levélben fel-
szólították a pénztárnokot arra, hogv 
számoljon el, még életjelt sem adott 
magáról. Természetesen, mint minden 
ilyen esetben, felmerült annak a gya-
núja. hogy a városból hirtelen eltűnt 
pénztárnok visszaélést követett el. 
Mivel a pénztárszekrény kulcsát is 
magánál tartotta a tisztviselő, a hi-
vatal vezetője vizsgálatot sem tart-
hatott annak megállapítására, hogy 
vájjon a pénztárszekrényben van-e 
hiánv. A rendőrségi yomozás eddigi 
eredményeképpen kiderült, hogy a 
pénztárnok aznap, midőn újból szol-
gálattételre kellett volna jelentkeznie, 
kint járt a Püspökfürdőhen. A keres-
kedelmi és luarkamara közölte a hi-
vatalnál történteket az illetékes mi-
nisztériummal. ahonnan biztos őrke-
zelt Nagvváradra A rendőrség mé.e 
ezideig nem akadt az elffint Gedeon 
pénztárnok nyomára, azonban remél-
hető. hogy rövidesen világosság derül 
nz eddig titokzatos ügyre és a pénz-
tárnok szerepére. 

| — Anyák napja. A Móravárosi ele-
mi iskola tantestülete jól sikerült ün-
nepséget rendezett az Anyák napja 
alkalmából az iskolaépület udvarán, 
amelyet a napsugaras májusi délutá-
non teljesen megtöltött a tanulók szü-
leibőt és hozzátartozóiból verbuváló-
dott nagyszámú közönség A nap je-
lentőségét Wéber Józsefné tanítónő 
méltatta, majd nz iskola leány- és 
fiútanulói léptek egymásután dobogó-
ra, hogy a szülői szeretetnek versben, 
vagy dalban való költői megnyilatko-
zásával gyönyörködtessék a hallgató-
ságot. Megkapóan bájos volt Zirkel 
Irénke, egy pöttömnyi kis első elemis-
ta énekszáma, feltűnt Kozma Mária 
második elemista kedves közvettensé-
gfi szavalatával és nagy sikere volt a 
negyedik leányosztály tanulói által 
előadott kedves mesejátéknak é s az 
• Egyszer egy királyfi* cimü dramati-
zált mesének Az iskola növendékei-
nek kétszólamú énekkara Wéber Jó-
zsef igaz.gató pompásan fegvelmerő 
vezénylésével meglepően tökéletes mű-
vészi produkciót nyújtott. Az finne-
pélv az igazgató emelkedett szcllpniü 
zárószavai után a Himnusz e.léneklé-
sével ért véget. A méravárosi iskola 
az ünnepély megrendezésével a szü-
lői szeretet ápolása és elmélyítése te-
rén érdemes és maradandó becsű mun-
kát végzett, 

_ A rakodás gyorsítása a német 
vasutakon. A német birodalmi vas-
utak a vasúti teherkocsik gvors meg-
rakásának és kirakásának biztosítása 
céljából ujabb intézkedéseket tettek. 
Elrendelték, hogy a berakási és kira-
kási munkálatokban szükség esetén a 
címzett vállalat valamennyi alkalma-
zottja köteles résztvenni. E munkák 
késedelem nélküli elvégzéséhez ál-
landó készültséget kell szervezni és 
ebben a készenléti szolgálatban nem-
csak a fizikai, hanem a szellemi mun-
kások is résztvenni tartoznak, akik 
résziére a vállalat megfelelő munkaru-
hát köteles rendelkezésre bocsátani. 
A készenléti szolgálatot és a rako-
dási munkákat külön díjazni kell. A 
készültség köteles a vállalata cimére 
beérkező vasutt kocsik és uszályhajók 
kirakását késedelem nélkül megkez-
deni é« befejezni. 

— Lopások. Magyar Mária Arva-
utea 7. szám alatti lakos feljelentést 
tetf a rendőrségen ismeretlen tettes 
ellen, mert május 27-én konyhaszekré-
nyéből ellopta 300 pengőt érő arany-
óráját. — Bakaesi Tlona Tömörkénv-
utea 8. szám alatti lakosnak május 
31-én a SzUE-uszoda női öltözőjéből 
ismeretlen tettes ellopta fehér gyapjü 
pnlloveréf. shortját, vászonnadrágját 
és e.gvéb kisebb holmijait 300 pengő 
értékben. A rendőrség a feljelentések 
alapján mindkét ügyben megindította 
a nyomozást. 

— Amit a gazdáknak az aj terme-

lési és beszolgáltatást rendszerről tud-

niuk kell. Budapestről jelentik: A köz-

ellátási hivatal rádielöndássorozatá-

ban junius 7-én délután 5 órakor Szfic* 

Gyula közellátási tanácsos előadás' 

tart mindarról, amit a gazdáknak az 

új termelési és beszolgáltatás! rend-

szerről kapcsolatban tudniok kell. 
(MTI) 

— A Tömörkény Irodalmi Kör fel-
olvasó délutánja Sándorfalván és ün-
nepi felolvasó ülése a városházán. A 
Tömörkdnv Irodalmi Kör Áldozócsü-
törlökön Sándorfalván (art előadó dél-
utánt a MANSz sándorfalvi csoportja 
meghívására délután fél 5 óraakor. Az. 
elödódélulánt a Katolikus Kör nagy-
termében tartják A kör vasárnap dúl 
után 5 órakor Szegeden a városháza 
közgyűlési termében Gárdonyi Géza 
emlékezetére az Országos Gárdonyi 
Irodalmi Társaság közreműködésével 
tartja meg évadzáró ünnepi felolvasó 
ülését. 

_ Elitélt tolvajok. Lucz Mihály 19 
éves kövegvi napszamos január 5-én 
kifosztotta Stefanovics László gaz-
dálkodó éléskamráját, szalonnát éa 
kolbászt lopott, ezt 173 pengőért el-
adta. Ügyét kedden tárgyalta dr. Kozr 
ma Endre törvényszéki egyesbiró e* 
lopás vétsége miatt jogerősen 5 hóna-
pi fogházra félte. — Török Lajos 27 
éves hódmezővásárhelyi napszámos lo-
pás büntette miatt került kedden dr. 
Kozma Enm-e egyesbiró elé. Török 
nagybátyjánál, Balogh Sándor pék* 
mesternél volt alkalmazva és aniikof 
onnan elbocsátották, nagybátyjának a 
ruhásszekrényéből kiemelt egy öltöny 
ruhát .és magával vitte. Ezenkívül el-
vitte nagybátyja kerékpárját is. A 
keddi főtárgyaláson azzal védekezei), 
fizetésében megrövidítette a nagy-
bátyja és kárpótlásképpen vilje ma-
gával a ruhát, meg a biciklit. A bíró-
ság nem látta indokoltnak védekezé-
sét. 8 hónapi börtönre Ítélte. Tőrök az 
Ítéletben megnyugodott, i.ov áz jog-
erőre emelkedett. — Katona József 38 
éves átokházi napszámos rittömösön a 
Bus-féle kocsma ajtajából március 
14-én elemelt egv kerékpárt. A gépet 
azután, amelv Bezdán József tulajdo-
nát képezte, bevitte az ötlömősi erdő-
in*, ahol leszerelte róla a dinamót, 
gumikat és miután kellően megkop-
pasztotta a kerékpárt, visszavitte * 
kocsma elé. Ügyében kedden tartolt 
fötárgyalást dr. Kozma Endre tör-
vényszéki egyesbiró és lopás vétsége 
viatt jogerősen 3 hónapi fogházra 
Ítélte. 

— Megjelent a Magyar Szárnyak. 
Megjelent a magyar repülésügy nép-
szerű folyórata, a Magyar Szárnyak 
juniusi első száma. A nivós folyóirat 
ezúttal is igen érdekes cikkeket közöl 
a repülés világából, számot adva > a 
legújabb eseményekről és vívmányok-
ról. Elöljáróban az uj ejtőernyős le-
vente ugrótornyot ismerteti nagysze-
rű felvételekkel tarkitva, elsőnek » 
magyar sajtóban. Majd Bisits Tibor 
repülőalezredes légiháborus króniká-
ját találjuk a lapban, a szokott átfogó, 
érdekes tartalommal. Nagy Béla repü-
lőszázadosnak a magyar leventékbe* 
intézett rádióelöadását is ismerteti a 
lap, majd vitéz Szentnémedy Ferenc 
ezredes a szállítórepülés és a háború 
utáni idők kérdéseiről ír. Harctéren 
levő repülőink hőstetteiről számol be 
Pirithv Mátvás, az elfelejtett vadász-
századról írott cikkében. Műszaki vo-
natkozású a három legjobb Messer-
schmitl-gép részletes vázlatrajza, va-
lamint a -magassági repülés legújabb 
fejlődéséről Írott cikk. utóbbi Nagy 
Ernő tollából. Az ismert, derűs soro-
zat: a repülő motorjavitó praxisának 
érdekes részleteivet itt is fnlvtatódik. 
Baezkó Lajos Járav Józsefről, a re-
pülő operaénekéről közöl színes ri-
portot. Kének, raizok. regény és még 
snk más színe*. érdekes cikk teszi, tel-
jessé Jánosv fstván főszerkesztő nagy-
szert újságját, a Magvar Számvakat. 
Az uf szám ára változatlanul 50 fi u 
lér. Mutatványszámot kívánatra a ki-
adóhivatal készséggel küld (VIL, Ki-
rály-utca 93, I D 

özv. Fiaeher Jenőné szül. Káutor Margit és édesanyja, vala-

mint testvérei Béla és Vilma fájdalommal megtört szavvel tudat-

juk, bogy imádott jóságos férjen® 

F i s c h e r J e n ő 
50 éves korában, boldog házasságának 13-ik érvében, rövid, de kínos 

szenvedés után f. hó 1-én szerető szive örökre megszűnt dobogni. 

Drága haloltunk földi maradványait csütörtökön délután 4 órakor 

' kísérjük örök nyugatomra a cinterembőL 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 

Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy a legjobb férj, önfelál-

dozó apa, nagyapa, 

Reich Sándor 
aranymUvos 

folyó bó 1-én délben 70 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése f. 

hó 3-án délután fél 4 órakor lesz a belvárosi róm. kath. temetőben. 

Gyászolják: özv. Reirh Sándorné telesége, özv. Rejtzer Vilmosué sz. 

Reich Vera, itj. Reich Sándor, Reich István gyermekei, Reich István-

né menye, Rejtzer Agi unokája és a kiterjedt rokonság, 

Kűlönvillamos délután 3 órakor indul a Dugonics-térről 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 


