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miatt megérdemeí-

Lisszabon, március 13, XII. P i ü s 
pápa pápává történt koronázásának 
ötödik fordulóján, vasárnap délután a 
rádió utján a Szent Péter-bazilika er-
kélyéről beszédet intézett az egész vi-
lághoz. A pápa beszédét, amely busz 
percig tartott, a rádió is közvetítette. 
Az angol hírszolgálat megjegyzi, hogy 
a rossz vételi viszonyok miatt a ne-
szed teljes szövegét nem tudja rendel-
kezésre bocsátani, azonban a köveike-
ző részleteket közölheti: 

— A mai sivár időkben — mondta 
a Szentatya — most talán pénz cs más 
földi javak nélkül jöttetek ide, hogv 
halljátok Isten vigasztaló szavdit. Vá-
lóban nincs egyetlen egv oly ií/enve-
destek sem, amely nem markolna lel 
kelekbe. Amikor ,-» 
megfosztottak minket minden álmunk 

-- Engedd meg mindazoknak, akik 
hisznek Bénnéd, hogy megláthassák 

[annak a napnak hajnalát, amelven a 
Pásztor és nyája határtalan könvőrü-

- — - letességedet dicsérve. Hozzád emelhe.i 
mutasd meg végtelen irgalmadat, tisz- ma jd örvendező és hálás hangját és el ' 
tits meg minket vétkünktől és szaba- möndhatja: a Mindenható kegyeim* 
dits meg minket minden büntetéstől, megmentett minket. (MTI) 

beszédét, amely után ismét Bozóki La-
jos és Aintgó István Petőfi-verseket 
szavaltak tetszéssel. A szegedi szer-
vezett munkásság nagysikerű már-
ciusi ünnepsége dr. Valentiny záró-
szavai VB 1 ért véget. 

Gqtlhossáőgai teőiőitöíi a vAééhidt 
mfózöreslcgtiitjck Mfekettsc 

A fóbia felemelte a Doz6 Gqnta ifgiftiiizftQntetesei 
/ 

(A Délmagyarország munkötársá- j ördögh-féte kocsmába. A lcét kő-
tói) Tavaly nyáron, julius 26-án lekedő közös asztalhoz ült. Előbb 

j veszekedés támadt a közvágóhidi békésen beszélgettek, majd ismét 
minden álmunk-1 wltisztltó teremben két mészáros- elkezdődött az" osztozkodás, Nyári 

tói"és"reményünktők segítségért kiál-' legény: H o z ó Gyula és N y á r i megfenyegette Bozót, mire az ki-
toltunk. Ebben a különösen sulyos László között. Bozó és Nyári jó ha-' vette szatyráb.ól nagy mészáros-
percben, amelyet a megtépett Kóma tátságban voltak, de virtusból kését és azzal kétszer megszúrta 
városa, borzalmasan megölt polgárai- gyakran kötekedtek egymással, cimboráját Az egyik szúrás ütőeret 
nnk vérével öntözve átél. a nép máris e1 Ő 2 Ő n a p együtt ittak, majd a. talált és azonnali" halált okozott. 

t T ? u ^ t o S végzetes napon, mielőtt munkába Bozót a tavaly ősszel megtartott 

Most újra kerjuk. könyörögve kéruik , , r . ' . . . . . . . . . . } . . . . ,, . . . . „ 

mindazokat, akiknek van rá módjuk:}
 á l l l a k v o l n a- folytattak az italozast j fotargyalason a törvényszék szan-

jőjjenek segítségünkre. j a Komarek-féle ivóban. Az italos dékos emberölés büntette miatt 8 
évi fegyházra itélte. Fellebbezés 
folytán hétfőn délelőtt az Ítélőtábla 
Molnár-tanácsa elé került az ügy. 
A tábla ujabb tanúkihallgatások 
után ugy találta, hogy az ügy sú-
lyosabb elbírálás alá esik, ezért 
Bozó büntetését 8 évről 10 évi fegy-
házra emelte fel. Az ítélet ellen 
ugy a vádlott, mint a főügyészhe-
lyetles semmisségi panaszt jelen-

meg összesen. Ez még nem volt telt be, tehát az "ügy a Kúria elé 
neki elég, sem pedig Nyárinak, kerül, 
innen elmentek a Faragó-utcai' 

Kérünk mindenkit, aki teheti, jfejű emberek kőzött délben kezdő-
Járuljon hozzá hathatósan a szenvedés ! dött a veszekedés: Bozó késsel tá-
enyhitésébez. Vannak varosok, ame-!ma,|t Nyárira, az pedig a béltisz-
tyeket úgyszólván minden kontinci- u , ó ü s t k () r u d j áva l védekezett, 
sen utolért a légi hadviselés, amelv o , ..m . , „ , • 
rem ismer semilyen törvényt. " Szétválasztottak okét, de veszekedő 

- Ma újra felhívással fordulunk 'k<?dVük nem csitult. Munkájuk be-
mfnd a két tábor feleiőseihez, ne en- s fejeztével ú jból a Komarekné kocs-
gedjék, hogy nevüket bármiképpen is 
beszennyezze olyan cselekedet, amely-
re a történelem soha sem fog mentsé-
get találni. Arra kérjük Őket, fordít-
sák gondolataikat, tetteiket és erőfe-
szítésüket a felszabadító békére. (Nagy 
éljenzés.) Arra kérjük őket, tegyék 
rneg ezt, hogy cselekedeleiket a föld-
kerekség minden népe áldó szóvai di-
csérje, ne pedig szidalmazza. 

— Kedves rómaiak, olyan sebekel 
kaptatok, amelyeket még a legneme-
sebb kéz sem tudna behegeszteni. 
Emeljétek sziveteket, szeretteink, a fe-
lé, aki erőt ad nektek, hogy elviseljé-
tek kereszteteket hitiel és keresztény 
bátorsággal. Emeljétek tek. ntetetek íi 
Jézus Krisztushoz, a mi Megváltónk 
hoz. Mindazok, akik elfáradtak és el-
nyomattak, vigasztalást találnak Is-
tenben. Viseljétek a keresztet a világ 
békéjéért és az egész emberiségéit. 

— Jézus! Adj gyermekeidnek erőt, 
bogy az egyre sokasodó veszedelmek-

májába mentek, ahol megint inni 
kezdtek. Bozó a reggeli mennyiség-
gel együtt 17 deci pálinkát ivott 

Kéthly finna beszéde 
a szegedi szervezett munkásság 

márciusi ünnepélyén 
(A Délmagyarorezág munkatársá-

tól) A szegedi szervezett munkásság 
vasárnap délután az ipartestület már-
ványtermében rendezte meg márciusi 
ünnepélyét. Dr. V a l e n t i n y Ágos-
ton ügyvéd mondott megnyitó beszé-
det és ebben azt fejtegette, miben leli 

rajzolva * világ térképére. 1944 már-

nek ebben az órájában elviselhessék í magyarázatát, hogy most is még, kö 
boldogtalan életük keserűségét. Emié-j wü 100 év után, annyi lelkesedéssel 
kertcsd a földi javak minden birtoko- tudjuk ünnepelni március tizenótödi-
sát, hogy az embereknek házaik van-
nak, az ég madarainak fészkeik van-
nak, de az emberfiának nincs hová 
lehajtani a fejét. Add meg minden fiad-
nak és leányodnak, akiket kimondha-
tatlan sanyaruságok sújtottak és aki-
ket otthonaiktól mefosztottak, azt a 
szilárd hitet, azt az isteni erőt, azt a 
keresztényi állhatatosságot, amely 
szükséges ahhoz, hogy büszke méltó-
sággal és türelemmel viseljék el sze-
rencsétlen életük keserűségét. 

— Vedd oltalmadba ezt a várost 
az egyre fokozódó veszedelmeknek 
ebben az órájában. Add meg lakóinak, 
hogy számukra a félelemnek és aggo-
dalomnak ezeket a napjait váltsák 
fel ama komoly eltökéltség lelki szem-
lélődésének napjai, hogy visszatérnek 
Hozzád és törvényeidhez, amelyeket 
oly sokszor megszegünk és elfeledünk. 
Mindazoknak nevében, akiknek ez a 

ciusán, ha visszatekintünk a ezázév-
előtti márciusra, vájjon talál-e a gon-
dolkodó ember olyan biztatást és je-
lensége, amelynek láttára nem önti el f 
a reménytelenség azokat, kik jobb vi 
lágban bizakodnak? 

Ai? üzlethelyiségek uvilva-
forfása Jmárchis 15-ín 
A szegedi kereskedelmi és 

iparkamara felvilágosításul közli, 
hogv március 13-él törvényes ren-
delkcdezés n°iíizeli ünnepnek nyil-
vánította, de nem nyilvánította 
munkaszüneti napnak. Jogilag te-
hát március 15-én az üzlethelyisé-
gek nyitva tarthatók lennének, 
azonban a már évlizeih k óla ki-
alakult nemzeti szokás és hagyo-
mány alapján, a nemzeti ünnep 
mgszentclése végett a kamara fel-
hívja az üzlettulajdonosokat, hogy 
amennyiben elháríthatatlan közel-
látási érdekek az üzlethelyiség 
nyilvatarlását nem kívánják meg, 
üzleteiket március 15-én törtsál? 
zárva. A kamara ezen felhívása 
azokra a szakmákra is vonatkozik*, 
amely szakmák egyébként üzletei-
ket délelőtt 9. délután 4 óra között 
nyitva kellene tarlaniok. Ezé® 
szakmákban működő kereskedők-
nél ugyanis a zárvatarlás ténya 
ebben az cselben egyet fog jelen-
teni azzal, hogy az illető keres-
kedő üzletének zárva tartását a 
168.500—1943. K. K. M. számú ren-
delet 3. szakasz, utolsó bekezdés 
alapján az iparhatósághoz bejeién-
tette. 

Hat szál gyufa mércével 
megölte féléves kisgyerme-
két eíy csongrádi leány 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Hétfőn délelőtt egy fiatal leányt 
kisértek be Csongrádról a szegedi 
ügyészségre. K o v á c s Piroska 19 
éves csongrádi leány tavaly au-
gusztusban egészséges leánygyer-
meket szült. A gyermek apja meg-

I igérte a fiatal anyának, hogy fole-
{ ségül veszi, dé nem tartotta be sza-
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két. 
— A márciusi gondolatok emléke 

az — mondotta Vaientiny —, amC;y 
összehozza az embereket ünneplésre 
március Idusán. Ha annakidején a 
szabadságfája kivirágozhatott volna, 
ma nem jönnek össze talán ünnepelni, 
hogy erőt, bátorságot merítsünk a vi-
lágtörténet nagy kataklizmájából. 

Azt fejtegette ezután, hogy a száz 
év előtti szabadsággondolatok még 
nem valósultak meg, küzdeni, harcal-
nj kell értiik, hogy azok végre « meg-
valósuláshoz jussanak. 

A tapssal fogadott bevezető beszéd 
után B o z ó k i Lajos, nagy hatást 
keltve szavalta el Petőfi »R»fu cimü 
versét, majd A m i g ő István egyan-
csak Petőfitől a század költői-
hez* cimü verset szavalta, teijes át-
érzéssel. 

Hosszantartó taps fogaiba 

Kéthly Anna orszáegyulíM 
képviselőt, 

amikor a pódiumra lépett, hogy tínne-
_ pi beszédét megtartsa. Azzal kezdte 
t beszédét, hogy a szokatlan enyhe tél-
nek a végén hirtelen viszafordult az 
idő, hófúvás lepte el az országot és a 
korán kikívánkozó rügyek elfagytak, 

ügy érezzük — mondotta Kéthly 

század Európájának koráról, amelyek 
megelőzték 1848-at A Napkirályról 
szólt, akinek csak alattvalói és szol-
gái voltak, de nemzettársai nem. Fel-
vetette a kérdést Kéthly, hogy miért 
nevezték Napkirálynak, hiszen a nap 
a szegényemberre is világit és annak 
is megérleli a búzáját. Hangoztatta 
Kéthly Anna, hogy ezekbe az időkbe 
belesüvitett a szabadság és a testvé-
riség üzenete s ez az üzenet Magyar-
országon is termékeny talajra talált. 

A továbbiakban Kéthly Anna a re-
formkorszakról é« harcairól emléke-
zett meg, azokról az időkről, amely-
nek világító nevei közt szerepeltek 
Kossuth, Széchenyi, Batthyány, Ber-
zsenyi, Berzeviczy Gergely, stb. Majd 
a rendi országgyűlésről és az első 
népgyülésröl, annak követeléseiről be-
szélt, Petőfiről, Táncsicsról és a töb-
bi negyvennyolcas hősökről. 

A zuhanás évtizedeiről beszélt ez-
után Kétbly Anna, az erőszakról, az-
tán a megalkuvásról és a kiegyezés-
ről. Hangoztattta, hogyha keressük a 
százévelőtti március értelmét, megta-
láljuk a dolgozók millióinál, akik épp-
úgy őrzik ezket a nagy gondolatokat, 
mint azok, akik először felvetették. A 
dolgozók milliói — mondotta végül a 
szónok —, akik hiven Őrzik a már-
ciusi eszmék tistzaságát, tudják, hogy 

Beszélt ezután Kéthly Anna a 10-ik' vát. Kovács Piroska emiatt ugy el 

keseredett, hogy elhatározta, megöli 
gyermekét. Októberben lekaparta 
hat szál pirosfejü gyufa mérgét, 
beáztatta és meg akarta itatni a 
háromhónapos csöppséget. Utolsó 
pillanatban azonban meggondolta 
a dolgot és nem hajtotta végre 
szándékát. Az idén március 3-án 
azonban újból feltámadt elkesere-
dése és véghezvitte tervét: újból 
beáztatta hat szál gyufa mérget és 
az oldatot beadta a féléves kis-: 
leánynak. A kisleány elaludt a mé-
regtől, majd egy óra múlva feléb-
redt pár percre. Utána újból el-
aludt és nem ébredt fel többé. 

Az ügyészségen dr. S c h 1 ó g 1 
Győző ügyészségi megbízott kapott 
megbízást az ügy kivizsgálására. 

Anna —, mintha a történelem tele | ezek az eszmék hamarosan megtalál 
ugyanigy visszamaradt volna. Zürza- j ik teljes érvényesülésüket 
var, kínlódás, bizonytalanság v « fel-* L«Jk« taps kivette Kétbly Abba 

— Tárgyalják az összeférhetetlen-
ségi törvényjavaslatot. Budapestről 
jelentik: A törvényhozó összeférhetet-
lenség szabályozásának előkészítésért 
kiküldött 27 tagu törvényhozói bizott-
ság hétfőn délelőtt vitéz Bobory; 
György elnöklete alatt értekezletet 
tartott, amelyen az országgyűlés tag-
jainak összeférhetetlenségéről szóld 
törvényjavaslat tervezetéi tárgyalták. 
A kormány részéről jelen volt 
csay László igazságügyül) mszl 


