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10 kilométer széles, négy napra rá
pedig közölték, hogy márcsak (20
kilométer széles. Az állítólag körülzárt csapatok 120.000 embere, 10
német hadosztály lesz elhárithalatlanul a sors martaléka. Végül febr.
16-án este beismerte a szovjet főA Cserkaszitól nyugatra körülzárt német harccsoportot felmen- parancsnoksága, hogy -a körülzártak összpontosított kitörést kísétették - A nemetek kiürítették Szfiaraia Russzát - Krivojrognál reltek
meg és a szovjet csapatok
megindult az oroszok várt nagy támadása
kénytelenek voltak visszavonulni,
Mindamellett állították, hogy a bekerítő gyürü vastagsága még 25
kilométer, holott a valóságban aznap reggel már megtörtént az előBerlin, február 18. A német véderő német barccsoporttal, amely a felmenHogy helyreállították az összekötte- retört és ellentámadásra felvonult
főparancsnoksága jelenti:
tésére indult páncélos kötelékek arcnémet páncélos erők egyesülése.
— A Szovjet csütörtökön Krivoj- vonaláig vágta át m a g á t Az Ilmen-tó- tést egy már jő ideje elvágott nérogtól délkeletre és északra erős gya- tól előreugró arcvonalhajlatot Szta- met harccsoporttal. Ezt ellentáma- Ugyanabban a pillanatban, amikor
logsági é s páncélos erőkkel támadást raja Russza városával valamennyi ka- dásba átment német páncélos kö- a német harccsoport zöme helyrekezdett Súlyos faarcok alakultak ki és tonai berendezés szétrombolása után telékek valósították meg. A német állította az összeköttetést a támadó
ezek még tartanak. Különös elkesere- az arcvonal megrövidítésére kiürítet- harccsoportot a bolsevisták február : német páncélos
kötelékekkel, a
dettséggel folyik a harc főleg a város- tük anélkül, hogy az ellenség ábbifn
Szovjet
különjelentésíben
azt állíelején vágták el összeköttetéseiktól délkeletre egy betörési helyen. A akadályozott volna. Az
Ilmen-tólól
totta,
hogy
felszámolták
ezt
a harcnikopoii térségben folyt súlyos har- nyugatra és a Pejpusz-tóig terjedő től. Február 4-én jelentette a Szovcsoportot,
hogy
ezzel
a
német
fegyjet,
hogy
it
a
német
hadsereg
egyik
cokban ostmarki, bajor, rajna-westfá- árcvonaloD, valamint Narva mellett a
katasztrófája alakul. verek elvitathatatlan sikerét az
liai, szász, mecklenburgi, pomerániai Szovjet több helyen nagyobb erőkkel legnagyobb
é s keletporosz hadosztályok
Scboer- és páncélosok
támogatásával
ered- Február 7-én már határozottan ki- utolsó pillanatban még csökkentner hegyicsapat tábornok, valamint a ménytelenül támadott Itt 36 szovjet jelentették, hogy a bekerítő gyürü sék. (MTI)

Továbbra is mozgalmas
a finn politikai ©Söí

Vatikáni Jegyzék Londonban Castel-Gandolfo
bombázása miatt

Brandenhurger, Mieth é s Kreyzing tábornokok parancsnoksága alatt az
1943 november 5-től 1944 február 15-lg
terjedő időben támadásban és védekezésben, gyakran kézitusában megakadályozták a bolsevisták erős áttörési
kísérleteit é s nagy veszteségeket okoztak nekik, eközben 1754 páncélost, 533
löveget, számos egyéb fegyvert é s más
hadianyagot zsákmányoltak vagy semmisítettünk meg, továbbá gyalogsági
fegyverekkel lelőttünk 56 ellenséges
repülőgépet. Légifegyvernemünk ezekből az eredményekből kiválóan kivette részét, erős harci és csatarepülő
kötelékek harcbavetésével. A Cserkaszitól nyugatra fekvő térségben heves
ellenséges ellentámadások
elhárítása
Mán helyreállítottuk az összeköttetést egy betek óta elvágott erősebb

páncélost lőttünk ki.
— Rómától délre a nettunói hídfőállás összeszűkítésére indult támadásunk SZÍVÓS harcokban előrehaladt és
erős tüzérség, valamint a légihaderők
jól támogatják. Anzio és Nettuno kikötőiben nagy tüzeket é s rombolásokat idéztünk elő. Vitéz gránátosaink
Cassino mellett visszaverték az ellenség valamennyi támadását és a több
helyen betört ellenséges harccsoportókat az ellenség nagy veszteségei mellett ismét visszavetették. Az olasz
arcvonal területén csütörtökön 18 ellenséges repülőgépet lőttünk le. Iíönynyü német tengerészeti haderők február 16-án az esti órákban Elba szigetétől északra megsemmisítettek két
brit tüzérségi gyorsnaszádot. (MTI)

A Cserkaszitól nyugatra körülzárt német
harccsoport felmentése
Berlin, február 18. A Német Távirati Irodával közlik:
Miután a szovjet hírszolgálat már
napokon keresztül cikkeket terjesztett arról, hogy a Cserkaszitól
nyugatra levő térségben körülzárt
német harccsoportot megsemmisítették, a moszkvai rádió most erről
hosszú hivatalos jelentést ad. Mint
a pénteki német hivatalos hadijelentés megállapitja, a harccsopor-

M e g ;[indult

Hogyan törfént a Cserkaszinói

körülzárt

német

csapatok

bejelentett

három

sikertelensége

Berlin, február 18. A nagy téli csa- narvai térségben folyó csatát említet®
ta első jelentős fázisa immár befeje. ték meg, amelynek során az oroszok
zettnek tekinthető. A mai német hadi- jaz ottani német csapatok bekerítését.,
sikerüket
jelentésnek a nikopoii térségben le- 'mint biztosan bekövetkező
zajlott csatára vonatkozó összefoglaló ' jelentették be anélkül azonban, hogy
beszámolója külsőleg is
kifejezésre a katlan felszámolására irányuló szán*
juttatja ezt a tényt. Egy másik figye- dékukat meg tudták volna valósítani,
lemre méltó része a mai német hadi- A négy orosz offenzíva közül egy sem
jelentésnek a Cserkaszitól nyugalra járt sikerrel. A bejelentett három bekörülzárt német csapatok felszabadí- katlanozás nem következett be. E natásának bejelentése. Az itt emiitett két pokban várható ujabb német főpaesemény mellett harmadikként sora- rancsnoki beszámoló részletes adatokkozik a vitebszki oros z offenzíva ed- kal fogja alátámasztani a fenti megdigi kudarca és negyedik tényként tá- í állapítás helyességét. (MTI)
jékozott német katonai körökben a

Berlin a keleti fesiü tség enyhülésé nek
következményeiről

tot csütörtökön az itt Harchavetctt
Berlin, február 18. A Német TI
német támadó kötelékek felmen- catonai tuöósitója a helyzettel foglaltették, a Szovjetnek tehát semmi- j kozó keddi szemlélődésében arra a
képpen sem sikerült ezt a német I következtetésre jut, hogy az egész keharccsoportot megsemmisíteni. A f loti arcvonalon a harci cSelekmények| né] általában a feszültség lényeges
szovjet jelentésnek épp abban az enyhülése állott be. Ez a lanybuláidőben való kiadása, amikor a né- nyilvánvalóan azt bizonyltja, hogy a
met támadó csapatok az eddig kö- lámadó mindenekelőtt a csaták fő
rülzárt kötelékekkel ismét egyesül- gyújtópontjában, dc általában is sútek, jellemző a hivatalos szovjet lyos veszteségeket szenvedett. A néjelentésekre. (MTI)

a támadás Krivo>og ellen

fzfafin

metek védekezésükkel az
ellenséges
erők felhasználásának olyan fokátérték el, hogy az egész német keleti
arcvonal állandósulása már rövidesen
bekövetkezhet. Miután a Pripjet cs a
Berezina között már napok óta nem
folyik említésre méltó harci tevékenység, a Szovjet csütörtökön Vitebszk
és Nevelj között is beszüntette nagyszabású támadásait. (MTI)

hcdsererffya ancsnoki helyettese
ZSU'COV

Stockholm, február 18. A szov- tábornokot SztalinnaK, mint az
jet hírszolgálati iroda jelentése orosz hadsereg főparancsnokának
szerint — közli Moszkvából az Af- helyettesévé nevezték ki. (MTI)
tól délkeletre egészen a német főfon Tidningen — George Z s u k o v
arcvonalig benyomulniok, a helyi
tartalékok ellentámadása azonban
A pápa H'onte^Cass'no pusztulásáról
akkor oldalba kapta őket, a lövészcsapatokat elválasztotta a páncélos
Róma, febraár 18. Vatikáni kö- akaratra lett volna szükség és tiszcsoportoktól és visszaverte őket. rökből származó hír szerint a cas- teletre, nem saját személyem, haNéhány kisebb helyi szovjet betö- sinói kolostor teljes pusztulásáról nem a katolikus világ iránt.
rést elreteszeltek; Az egész déli szóló hír meghallgatása után XII,
Ezeket a szavakat a pá n a m g y
szakasznak kétségtelenül legjelen Pius pápa első szavai ezek voltak: keserűséggel egyik rokonához infosebb eseménye az volt, ami már
— Ha akarták volna, Monte-Cas- tézte, aki magánt jtk áraként teljesít
néhány nania.keaieJlL kialakulni, sino sn&emaradt yolria, Csunán jó- szokákLü a Vatikánban.

felmentése
Berlin, február 18. Az Interinf
jelenti a keleti arcvonal déli sza-»
kaszán folyó harcokról:
Krivojrognál a bolsevisták Koszzzn előkészités után megkezdték
várt nagy támadásukat az iparváros környéke ellen. A támadás
súlypontjain a bolsevisták csütörtökön viszonylag nagy erőket
vonultatták fel az áttörés érdekéiben. Sikerült ugyan nekik a .város-.

A No s z í v a ál'al
bel atíanozás

Vatikán! körökből származó ér- a kolostort majd újra tel lehet
tesülés szerint a pápa az utolsó épiteni és az Egyesült-Államok hajpillanatig abban
reménykedett, landók ehhez pénzügyi támogatást
bogy a híres apátság másfélezredes nyújtani. Maglione államtitkár hi
története az amerikaiakat tisztelet- dogén igy válaszolt:
bentartásra kényszeríti. A kolostor
Még ha gyémántból és aranvbarbár elpusztítása a pápát szemé- ból épitik is ujjá, az többé már
lyesen is súlyosan érintette, mert nem az a kolostor.
régebben, mint biboros minden évEzzel kapcsolatban vatikáni kc
ben néhány hetet a kolostor falai rökben kijelentették, hogy az ameközött töltött és történelmi gyűjte- kaí részről azonnal felbecsült kétményét tanulmányozta.
százmillió lira. veszteség semmit
A Vaikánba uralkodó felháboro-j sem jelent a kultúrtörténeti vesztedás láttára, Pittman, amerikai ügy-j séghez képest, amely a katolikus
vivő megjelent Maglione biboros-. egvházat a kolostor elpusztításával
államtitkárnál és kijelentette, hogy'érte. (NST)

Finnországot a fegyversi ü ieti foitéte'ek
érdeklik
Zürich, február 18. A Budapesti
Tudósító jelenti: A Tadt stockholmi tudósítója szerint
Helsinki
bombázása halasztja a tárgyalásokat. Stockholmi angol tudósítóknak azt a jelentését, amely szerint
Paasikivi közvetítő utján megkapta az orosz minimális követeiések pontjait, itt szkeptikusan fo-

gadták azokat az értesüléseket ís,
hogy Moszkva Paasikivi látogatását kiván ja, ha ezeket a minimális
követeléseket elfogadják. Finnorszagot különösen a fegyverszüneti
feltételek érdeklik, mert a parlamenti többség feltétel nélküli megadással, vagy teljes megszállással
nem érhető el. (MTI)

A fim politikai élet továbbra

Helsinki, február 18. A finn politikai életet továbbra is mozgalmasnak
lehet tekinteni anélkül, hogy ennek
külső jelei mutatkoznának. Hivatalos
körökben következetesen kitartanak a
Stockholm, február 18. Mint a brit délre a nettunói hídfőnél a német titoktartás mellett, de ugyanakkor ismételten hangsúlyozzák, hogy cz a mahírszolgálat hivatalos helyről értesül,
csapatok több szakasaon támadá- gatartás nen» jejent egyúttal tétlenséa Vatikán tudomására hozta a
brit
kormánynak, hogy a pápa castctjran- sokba kezdtek. A harcok kimeneilolfói villája zsúfolva van menekültek- teléről egyelőre nemmiféle felvilákel és hogy egyetlen német katona gosítás sem szerezhető, csupán any-

Vatikáni jegyzék Londonban a castelgandcl ói
bombázásról

s moz?a mas

get is. Figyelmet érdemel a legutóbbi
légitámadásokkal szemben megnyilvánuló finn magatartás. Minden oldalról, nem kevésbé hivatalos oldalról i»
hangsúlyozzák, hogy terrortámadásokkal nem lehet befolyásolni a finn népet, amikor sorsdöntő elhatározások
előtt áll. (MTI)

Dietl tábornok nem von«»l vissza

Berlin, február 18. Illetékes néközlik tájékoztatásul:
amerikaiak elkeseredett ellenállást Az az angol-amerikai forrásból
tanúsítanak. A német csapatok Ap- származó állítás, mintha Dietl táriliától délre visszaverték a szö- bornok parancsot kapott volna, illetve arra készülne, hogy visszavetségesek egyik ellentámadását.
(MTI)
Az élatbanmaradt szerzetesek
u m tartózkodott sem a villában, sem nyit tudnak, hogy a harcok sulyo-

annak közvetlen környékén. A washingtoni pápai nuncius hasonló jegyzéket küldött át az amerikai külügyi
hivatalnak. Londonban a Vatikán jegyzékét vizsgálat tárgyává tették. (MTI)

elhagyták a cassinói kolostor
romjait

sak

és az

angoíok,

valamint

Róma súlyos napjai

az met helyről

f vonulási
előkészületeket tegyen,
j mint a Wilhelmslrassén kijelentet
ték, az idegháborp fejezetébe tarltozik. A jelentést a Wilhelmstrasse
| szemfényvesztésnek minősiti.
j
(MTI)

Finn hajókat nem tartottak vissza
dán kikötőkben

Zürich, február 18. A Budapesti
Tudósitó
jelenti: A Neue Zürchei
Berlin, február 18. A Német TI je. Boriin, február 18. Illetékes né- nak finn területről való visszavojelenti:
lenti: Mivel az angol-amerikai bombá- Zeitung római tudósítója
met helyről közlik tájékoztatásul: nására, valamint, hogy engedjék
zók teljesen elpusztították Monte-Cas- Róma város helyzete az ellenséFinnország elleni idegháboru ke- meg finn területek szovjet katonai
8inót, a rendház 83 éves apátpüspöke geskedések határvonalán ma olyao
elfogadta az ott parancsnokló német probléma, amelyet többé senki sem retébe tartozik az az angol állítás megszállását. A finnek azonban —•
is, amely szerint a német tengeré- mint a szovjet szóvivő kijelentette
tábornok ajánlatát és az életben matud áttekinteni. A római eget éjjelradt szerzetesek, polgári
menekültek
szek megakadályozták a dán ki- — vonakodnak eleget tenni ilyen
és több sebesült társaságában elhagy- nappal az egymást üző légirajok kötőkben levő finn hajók kifutását követeléseknek
és ilyen formán
ta a kolostor romjait. A két és fél- szelik át és a repülőgépek motor- — hangoztatják
Berlin politikai lehet szó megállapodásról. (MTI)
óráig tartó uton a menet állandóan az zugását és berregését csak a sziréköreiben. — Amint illetékes dániai
ellenséges tüzérség tüzében állott és nák hangjai nyomják el.* A város
Paasikivi
német helyen hangsúlyozzák, ez az
ismét többen megsebesültek. A sebe- valamennyi negyedéből bomba
és
állítás
teljesen
légből
kapott
koholmég
Stockholmban
van
sülteket A német tábori kórházba vet- géppuskatűz által okozott károkat
mány. (MTI)
ték f e l Az agg apátot az elmult naStockholm,
február
18.
A
Budajelentenek. Az elmult nyáron a
pok izgalmai testileg és lelkileg telpesti
Tudósitó
jelenti:
Azok
a hijesen kimerítették. Jelenleg a német bombázások a fő vasúti berenderek,
amelyek
szerint
Paasikivi
útA
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tábornok vendége é s a pihenés után zésekre szorítkoztak, most azonban
ban
van
Moszkvában,
hogy
közinkább,
mint
az
angol
jelentések
folytatja útját Rómába, hogy felettes
kilátása:
vetlen megbeszélést folytasson a
hatóságainak jelentést tegyen. A bom- mondják, a mellékvasutvonalakra
Basel, február 18. A Budapesti szovjet kormánnyal, nem felel meg
bázás óta a régi kulturemlék romjai irányulnak. Az elhárításra felszállt
állandóan az angol-amerikai tüzérség német vadászgépek harcai folytán Tudósitó jelenti: A Basler Nach- a
valóságnak.
Paasikivi
még
richten stockholmi tudósítója jól- mindig Stockholmban tartózkodik.
tüzében állanak. (MTI)
a légi csatatér most már az egész
értesült szovjet körökre hivatkozva Ugyancsak
nem nyert
végleges
város felett kiterjedt. A következ-j
I megállapít ja, hogy a finn—orosz megerősítést az a hir, amely szeN é m á t t á m a d ó * N e l t u n ó n é i mények igen súlyosak. Éjszaka Ró-1
és
kilátásai
rendkivüi
rint Paasikivi
tárgyalt Kollontay
Berlin, február 18. A' Budapesti ma egész környéke látható. A per- { c s e k é I y e k . E zek a körök ugy vélik, asszonnyal vagy a stockholmi szov»nl.,<* égő
ACfA világitórakéták
tfilA/ViínvilroIrilr
K*w»n
I ._
.
borzalTudósitó jelenti: Berlinben hiva- cekig
hogy a finn kormány kezdeménye jet ügyvivővel. (MTI)
talosan közölték, hogy
Rómától Jmas látványt nyújtanak. (MTI)
zését kedvetlenül befolyásolta az a
tény az is, hogy a svéd és az angol
Beszüntették a tanítást
A Német Távirati Irocfa diplomáciai levelezője sajtó túlságosan terjedelmesen fog•
Yiipuri és Turku közötti
lalkozott az üggyel. A finn kísérFinnország nyugalmáról
városokban
letet egyébként eltúlozták és oly
Helsinki,
február 18. A finn miBerlin, február 18. Horn, a Né- revolver helyett a kereszttel inte- módon, amely alkalmas a nyilvámet Távirati Iroda diplomáciai get — mondotta a birodalmi propa- nosság félrevezetésére. Igy orosz nisztertanács határozata értelmében
Helsinkiben és a délfinnországi partmunkatársa irja: A finn kérdés gandaminiszter. — Ez az elv érvé- részről noha semmiféle békefelté- vidéken Viipuri és Turku között fekvő
továbbra is ellenséges és a sem- nyes a finn kérdésben tanúsított teleket nem szabtak és a szovjet városokban valamennyi iskolában beleges sajtó politikai fejtegetéseinek magatartásban is, mindössze azzal sajtóban egyetlen szó sem jelent szüntették a tanítást. (MTI)
középpontjában áll. Az angolszász a különbséggel, hogy Finnország meg ilyen feltételekről. (MTI)
lapok kezdetben a feltétel nélküli már saját bőrén érezte a SzovjetVafut-n vezérkari főnökét
megadás követelményeit hangoz- tel kötött szerződések követelmé- A stockholmi szovjet szóvivő
felmentették állásától
tatták, most azonban hirtelen egész nyeit és tapasztalatból tudja, hogy
Berlin, február 18. Az Interinf Jeaz
állitó'agos
más hnrokat pengetnek. Az angol- mire értékelje a bolsevisták taktilenti: Zvonigordkától délnyugatra foorosz békefeltételekről
szász és a semleges országok kom- káját. Tehát ilyen körülmények
lyó harcokban elfogtak egy bolsevista
munista lapjaiban egyszerre fel- között is nyugatommal tekint a
Bern, február 18. Az Interinf je- törzskari tisztet, akinek kijelentése
merül az a gondolat, hogy Szovjet- kérdés fejlődése elé és amint ezt lenti; A Suisse stockholmi tudósí- szerint V a t u t i n hadseregének veoroszország hajlandó Finnország illetékes helyen hangsúlyozták, ez tója ismerteti a szovjet kormány zérkari főnökét Zsukov tábornagy renirányában előzékenységet tanúsí- nyugatom a jelenlegi körülmények egy stockholmi szóvivőjének nyi- deletére felmentették állásától. Sorsátani. Miután fenyegetésekkel és po- kőzött jogos is. Nyugalmunkat latkozatát. A szóvivő indokolatlan- ról nem lehet semmit sem tudni. (MTI)
litikai nyomással nem
sikerült nemcsak a finn nép sorsáért felelős nak mondja azt a derűlátást, amely
Finnország közvéleményét befolyá- körök józan beállítottságára és a a finn—orosz kérdés megítélésében Amerikai támadás Truk japán
solni és mivel a kívánt siker igy finn népre alapozzuk, amely ismeri tapasztalható. A tudósitó szerint az
floitatámpont »Uen
elmaradt, most látszólag uj eszkö- a szovjet módszereket, hanem arra illető megjegyezte, hogy mindazok
Washington, február 18.
Az
zökhöz folyamodnak. Sztálin most a tényre, hogy a katonai tényezők az állítólagos békefeltételek, ame- j amerikai haditengerészeti minisz
mindenki felé aranyhidakat ver, propaganda céljára felfujt szovjet UFNL,
LATTRTH pusz
TM1C7_ *térium
Í,'M-!IIVI® közlése
B/ÍVLACRT szerint »különlegeí
IRÍNLÜRTF1
lyek ARL^ÍRT
eddig RENMRÍLÁXAT
napvilágot láttak,
hogy addig kikapcsolja őket min- győzelmi jelentések ellenére még la kitaláláson alapulnak, de a ma flcttarajok* és repülőgépek megtáden tevékenységből, amig azt ter- távolról sem tekinthetők elintézet- ga részéről is elismerte, hogy Szov- j madlák a Karolinák csoportjához
vei és szándékai szempontjából cél* teknqk,' sőt éppen ellenkezőleg.
jet részről azt a ki vánságot támasz- ' tartozó Truk japán floltatámaszszerűnek tartja. A Szovjet jelenleg
fc.pötft'oL
Részleteket égj/előre nem
O Í T Í L tollak
IUIUUV *
U fihWkkfeT
JUUICIUWI SZtemben,
AÍCMUREUÍ hogy
UWFEY «-,
PJUII'W
több sikert ígér magának, ha most
németeket kényszerítsék csapataik-1 közölnek-

A londoni longyel kormány
ülés*
. London, február 18. X Budapesti
Tudósító jelenti: A londoni lengyel
menekült
kormány
csütörtökön
rendkívüli minisztertanácsra ült
össze, hogy lehetőleg végleges állásfoglalást dolgozzon ki Szítaimnak Churchillhez intézett levele
ügyében.
Ezt az állásfoglalást
Churchill elé teriesztik, hogy alapot találjanak a Moszkvának kül.dendő további közlésekre. Londonban szerzett értesülés szerint az
emigráns kormány az egész hét folyamán tanácskozott. 'A tanácskozások alkalmával az egyes miniszterek és a miniszterelnök között
igen éles véleménykülönbség támadt. Valószínűnek tartják, hogy
a kormány két tagja fel is ajánlotta lemondását. Végül azonban
sikerült az ellentéteket, áthidalni és
a minisztereket mérsékeltebb magatartásra birni, úgyhogy a tanácskozások folytathatók voltak'.
(MTI)

Eden : Az Atlcnfi Charta második szakasza
nem alkalmazható az elenséges államokra
Stockholm, február 18. Mint a
brit hírszolgálat jelenti, Ivor Thomas munkáspárti képviselő az alsóház csütörtöki ülésén kérdést intézett Eden külügyminiszterhez,
vájjon a brit kormány elgondolása
szerint az Atlanti Charta második
szakasza, amely kimondja, hogy
a Chartát aláiró hatalmak nem ki-

vánnak semmi olyan területi változást, amely nem egyezik meg az
' érdekelt népek szabadon kifejezésre juttatott kívánságaival, al: kalmazható-e az ellenséges országokra.
Eden a kérdésre tagadó választ
adott. (MT1>

Mi történik Argentínában ?

Zürich, február 18. Londonból jelentik: A Times buenosairesi
lapjában feltűnő adatokat közöl az uj argentin kormányválságról. A levelező
ezeket irja:
Alapos ok van arra a feltevésre,
hogy az argentin kormányválságot az
idézte elő, hogy Gilbert külügyminiszternek és Gonzales ezredes elnöki titkárnak azt a szándékot tulajdonították, mintha nemcsak a tengelynek
akarnának hadatüzenni, hanem Spanyolországgal is meg akarja szakitani
a diplomáciai kapcsőlatokat
Ennek
indokolására azt hozták fel, hogy spaKáivéfemányt irényitá szery nyol állampolgárok Argentínában állítólag a tengely ügynökeiként tevéBulaáriában
kenykednek. Gilbert
indítványozta,
Szófia, február 18. A bolgár mi- hogy a tengelynek való hadüzenettel

nisztertnaács pénteken ujabb ülést
tart. Jól értesült körök véleménye
szerint a minisztertanács ülésének
legfontosabb pontja a belügyminiszter által már < bejelentett kormányt támogató és közvéleményt
irányító állami szerv felállítása
lesz valamennyi szervezet alakulat
bevonásával. Ilir szerint az uj alakulás neve »Bulgaria« lesz. (MTI)

Repulőszerencsétlenséq érte
a romén hodipropaqandaszolc c lat töba faaiát
Bukarest, február 18. Constantinescu főhadnagy, a román propagandaegységek ismert frontvezetője
és a román katonai propaganda
több más tagja, nagyrészt hadi
Önkéntes,
repülőszerencsétlenség
következtében
életét
vesztette.
Constantinescu főhadnagy, mint az
idegenforgalmi hivatal felügyelője
és mint a katonai propaganda és a
propagandaminisztérium összekötő
tisztje, a mostani háború kpzdele
óta tevékeny reszt vett a román;
propagandaegységek
megszervezésében. Legutóbb a román katonai
propaganda egyik egységével, amely
laptudósitókból, filmoperatőrökből
művészekből és művésznőkből állott, repülőgépen a Krim-félszigetre indult. A szállilórepülőgép
még az otthoni román föld közelében a ködben eltévedt és darabokra
zúzódott. A repülőgépnek csaknem
valamennyi utasa meghalt. Antonéscu tábornagy
Constantinescu
főhadnagyot a halálos szerencsétlenség után érdemei
elismeréséül
utólag századossá léptette elő.
3ei.var.osi

N o n

Ma, vasárnap és hétfőn is
a páratlan szépségű

Benedek Itái
Somlay,

Szörényi,

Nagy István

U F A-H i p a
I

3, 5, 7.

es ó\

állítsák befejezett tények elé az ellenállást tanúsító minisztereket Dr.
Zuviria igazságügyminiszter,
amikor
erről a tervről értesült, nacionalista
párthívek és tiszti csoport támogatásával azonal Gilbert ellen fordult.
Ezek ultimátumot intéztek llamirezhez
és ebben valamennyi miniszter elbocsátását követelték, akik a tengely elleni háború ellen léptek sorompóba,
Faira tábornok, alelnök közben saját
kezdeményezéséből hasonló ultimátumot intézett Ramirezhez. Hétfőn végül
elhatározták, hogy szabadon bocsátanak 70 letartóztatott németet és japánt.
A kormányvezető embere most nyilván dr. Zuviria, akinek fclaiánlotlák
a miniszteri tárcát. (MTI),

D t l M A G I A BORSZAQ
SZOMBAT,

1944 február

«

1 9 . «

Ismét Hkapott a NAC
Zágrábban
Zágráb, február 18. Pénteken dél
után 14.000 főnyi néző előtt a Concordia-pályán folyt le a NAC—
Gradjanski városközi
labdarugói
mérkőzés, amelyet a horvát együttes nyert meg 1:0 (1:0) arányban*
A NAC játékosai
nagyrészt már
kipihenték az utazás fáradalmait
és igen tetszetősen mozogtak a pályán. Az igazságos eredmény döntetlen lett volna. A nagyváradiak
legjobbja V é c s e y kapus volt, aki
bámulatosan jól védett, de J u h á s z és T ó t h III. remek játéka
is dicséretet érdemel. *A horvát játékvezető igyekezett pártatlan lenni, de ez nem minden esetben sikerült neki. (MTI)

Nagy közlekedési zavarok
a Dunántulon
a hófúvás miatt

Nagykanizsa, február 18. A hófúvás annyira belepte a nagykanizsa—
budapesti vasúti vonalat, hogy a budapesti személyvonat elakadt. Legnagyobb hótorlasz Nagyrécse és Nagykánizsa kőzött keletkezett Megfeszített munkának köszönhető, hogy a pályát annyira szabaddá tették, hogy délelőtt egynegyed lt-kor a budapesti
Szent Antal-kut építése
vonat kifuthatott a nagykanizsai állo\
ugrása a faltól 2.15 méter, a szélessé- másról.
A pécsi gyors 30 perces késéssel
ge pedig 5.70 méter a terv szerint. A
medence kerítését é s a lépcsőfeljárót érkezett Kanizsára. A szombathelyi
azokból a kövekből csinálják, ame- személyvonat már Sopron és Szombatlyek pár évvel ezelőtt a fogadalmi hely között elakadt és csak négyórás
templom kerítéséül szolgáltak. A kő- késéssel tudott eljutni Kanizsáig. A
faragó munka nagyobbára már elké- vonatok további indítását pillanatnyiszült és a márványfaragás is nagy- lag biztosították, de a hó tovább hull
részt készen várja már az elhelyezést. és belepi mindenütt a pályatestet.
Szent Antal-kutja a szükséges viA nagykanizsai járás
területén
zet majd a városi vízműtől kapja. ugyanez a helyzet. A hó takarítási
Több köbipéter víz megy bele a me- munkálatok kárbavesztek. A felszabadencébe és egy kisebb motor segítsé- dított útszakaszokat újra befújta ar
gével állandóan cirkulál a kút vize.
hó. Az egész járás területén lehetetHa elkészül a Szent
Antal-kútja, lenné vált a vasúti közlekedés. Nagyazt ünnepélyes
formaságok
között kanizsáról csupán Palin községig leleplezik le. A tervek szerint nem vol- het eljutni. A többi utvonalakon i s
na állandóan működésbe a kut, ha- megállt a közlekedés.
nem csupán ünnepnapokon és fonloAz intézkedések az utak felszabadísabb idegenforgalmi alkalmakkor helyeznék működésbe Szent
Antal-kut- tására folyamatban vannak, de a jöját, amely vallásos vonatkozása mel- vő hét eleje előtt aligha sikerül a forlett, valójában megragadó idegenfor- galmat újból biztosítani. Arra számigalmi érdekessége is lesz Szegednek. tanak, hogy mint minden hófúvás után,
két napra lesz szükség az utak szabaddá tételére. (MTI)

Közel hárem méteres Szent CnfaE-szobor
a szegedi diszket fölött
Gyors tempóban foMik a
(A Délmagyarország
munkatársától) A Szent Antal-kut építése gyors
tempóban folyik. A kutat — mint arról beszámoltunk — a
fogadalmi
székesegyháznál, a baloldali
lorouy
falánál állítják fel. Itt helyezték el
annakidején a bonvéd-emlékmüvet és
most előbb el kell távolítani a falról
ezt a bronzból készült domborművet.
A dombormű helyének kijelölése megtörtént már, eszerint az a fogadalmi
templom elejére, a baloldali homlokfalra kerül. Ugyanolyan
magasságban, mint eddig, közvetlen a templom
bejárat mellett jelölték ki a honvéddombormíí uj helyét.
A Szent Antal-kut tervrajza a mérnöki hivatalban van és ebből is látható, hogy monumentális, művészi értékű alkotás készül a fogadalmi templom falában. Eredetileg ugy volt,hogy
különálló kutat épiienek a Dóm-téren,
a közismert háborús nehézségek azonban ezt már nem tették lehetővé és
később ugy döntöttek, hogy ruskicai
nemes márványból, megragadóan művészi kivitelezésű falikutat állítanak
fel. A tervet S e b e s t y é n Endre építészmérnök készítette.
A tervrajz szerint medence
fölé
kerül Szent Antal álló szobra, efölé
pedig baldichinos kiképzés. A szobor
azt 'az áhítatra késztető jelenetet ábrázolja, amikor Szent Antal a halakat eteti. Maga a szobor 2.70 méter
magas lesz, tehát impozáns méretben
készül. A szobor, baldachinnal és a
talpkővel együtt eléri már a 6 méteres magasságot. Külön művészt hatású lesz a vízmedence, amelyhez lépcsők vezetnek fel. A medence vasbetonból készül é s márvánnyal
lesz
burkolva Középen a legmagasabb ki-

Meg nem erősített hír
Hennie Sonía haláláról
Bécs, február 18. Semleges külföldön keresztül az Északamerikai
Egyesült-Államokból jelentik, hogy
Sonja H e n n i e , volt norvég műkorcsolyázó világbajnoknő,
többszörös olimpiai győztes, aki később
a filmezésre tért át, egy film,felvé- i
telénél szerencsétlenül járt és életét j
vesztette. Sonja Hennie 34 éves j
volt. A hirt eddig nem erősitetlék
meg. (MTI)

Széchenyi Mozi
Szombat — vasárnap is
nagysikerű

j m m visz
I Víz
ái

Zilahy Lajos világhírű regénye filmen.
Főszereplők:

KORtZilB A

Etessük a madarakat! i f a r é d y Katalin,

MA BEMUTATÓ!
a magyar—bolgár
filroujdonságti
PELSÖCZY IRÉN
DÓRIT A I10NEWA ém
PATAKY JENŐ
főszereplésével

Budapest, február 18. A magyar j
ornitológusok országos szövetségének
elnöke felkéri a nagyközönséget, bogy
tekintettel a nagy havazásra, a madárkákat etetni szíveskedjék, de csak
szemes takarmánnyal, vagy
húsfélével, esetleg főtt zöldséggel, de semmiéért™ sem kenyérrel. (MTI)
^
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Jávor Pái

Zene:
POLGÁR
TIBOR.
Rendező: OLÁH GUSZTÁV
a m. kir. Operaház főrendezője.
Előadások: hétköznap 3, 5, 7 órakor, vasárnap: 2, fél 4, 5, 7 órakor

| rozasára. Az idén azonban már ÖO.UUO
pcnső szerepe] a költségvetésben eze n 1
Kellemes fizetési feltételekkel most Is vásárolhat a
a cimen és a többletkiadásnak az a
Szeged, február 18. A m. kir. HuI
magyarázata, hogy legalább harminc- ] I i y a d i János bonvédgyalogezred feb• ezerrel több szükséges a rendőrség- I U i ,r '24. és 25-én neheziegyver lövéjnek a városházáról történő kiböltő-| s z e t e t tart az alább megjelölt teruleK i n y á - u f e a í. s z á m .
j zése folytán, a hivatalok újból átren-. lekén:
| rlezéséré.
A lőgyakorlat területét a szeged hódmezővásárhelyi
vasútvonal a róTizezer pengőt fordítanak az Idén
a tanyai közigazgatási
épületekhez kusi pályaudvar északi kijáratától a
tartozó melléképületek
kijavítására, baktói töltésig, majd innen északra a
ez szükséges is, mert ezek az épüle- baktói töltés, Székhalom, Macskástöltek
meglehetősen elhanyagolt állapot- tés, Sándorfalva község déli szegélye,
50.000 pengő a városháza rendbehozására — Második
ban vannak. A nagyobb tatarozásokat a szatymazi vasúti megálló felé húzóemeletet építenek a helyőrségi kórház főépületére
„számítva, ebben az évben tehát a vá- dó vonal a müutig, majd délre a mütrt
Kettőshatár vasúti megállóig,
innen
(A Délmagyarország munka tárná-1 göt fordított a város évenkint a vá-' r O R k ö z c l 809.000 pengőt fordit amun- öthalom és a téglaégetőn átvezető ta(ól) Az 1944. évben jelentős közmun- rosháza és a bérház szokásos tata- á l a t o k r a ,
ligaút a vasútig határolja.
kákat végeztet el a város. Nemrégiben
" A lőgyakorlat napja: 1944 február
szakbizottság vizsgálta felül a váI R R I B T LFJMJWL. HJUU- LFLMS^IPILL^'^^J^JTT^^
*
24-én és 25-én.
rosi és a tanyai iskolákat és szómos
A lőgyakorlat tartama alatt a pihelyen megállapította, hogy
tataroros-fehér zászlókat fognak kitüzetnl
zások váltak szükségessé.
Ugyanígy
a lőterület határaira.
a laktanyaépületeknél is
renoválási
Amig ezek a zászlók kint vannak,
munkálatokat végeznek el ebben az
a lőtér területére polgári egyénnek
évben. A talarozásokra összesen 100
belépnie nem szabad. A lőtér terüleezer pengő szükséges és ezt az összetén levő tanyákat ki kell lakoltatni. A
get. sikerült is bitositani a város idei
lőtéren átvezető utakon a közlekedési
költségvetésében. Az iskolai szünidő
be kell szüntetni. A lőgyakorlat tartaalatt végzik majd el a nagyobbarányu
(A Délmagyarország munkatársá- ugrott és ököllel belesujtott Zana ma alatt a lőtéren átvezető összes utajavításokat.
tól) Szokatlan jelenetek játszódtak arcába. Zana azonnal összeesett, kat őrökkel záratják le. A biztonsági
Jelentékeny renoválásnak
számit le pénteken délelőtt a járásbíróság Börcsök pedig,
akire ugylátszik őrök utasításainak saját érdekében
is, amelyre rövidesen a szegedi egyik tárgyalótermében. Dr. D o - valamiféle dühöngő roham jött rá, mindenki tegyen eleget. Amennyibea
helyőrségi kórháznál sor kerül.
Az
monkos
Sándor járásbiró, a Domonkos bíróra kezdett fenyegető egyes személyek és jármüvek tudatoeJrault évben itt a sebészeti pavillousan é s az őr felállítási helyének megra emeletet húztak, most pedig a fő- büntető ügyek birája előtt egy la- pillantásokat vetni. A szerencsére kerüléséve] jutnak be a lőtér területékifolyólag vádlottként nagy testi erejű biró azonban ab re, ugy az előfordult balesetekért a
épületre, amely a Kálvária-utra néz kásperből
homlokzatával, második emeletet épít- jelent meg ifj. B ö r c s ö k Antal 21 ban a pillanatban felugrott, amint honvédelmi kincstár felelősséget nem
tet a város. A munkálatnak már elké- éves gyárimunkás, id. B ö r c s ö k a tanú megtámadását látta és vállal.
szült a költségvetése is, összesen 370 Antal és B ö r c s ö k Ilona. Bőr- könnyűszerrel
A lőgyakorlat befejezését délutáni
megfékezte a düezer pengőt irányoztak elő erre a cél- csök neve nemrégiben
az Üstö- höngő fiatalembert A közelben 5 órakor >lefuvás« kürtjei adja tudtul,
ra é s költségvetésileg is sikerült biz- kös-utcában
leleplezett titkos ta- levő fogházőrök vették át ezután mire a Jelző zászlókat bevonják, a
tosítani az ö s s z e g e t
lálkahellyel kapcsolatban szerepelt a birótól Börcsök Antalt, a biró pe- biztonsági őrök bevonulnak é s a lőtér
területe szabaddá válik,
A javítási munkálatok és az eme- a lapokban. Ezúttal
Z a n a Fló- dig kihirdette előtte, hogy a tárA sándorfalvi műutat az átjáró
letráépítés tehát közel félmillió pen- rián és felesége jelentették fel őket, gyaláson tanúsított fenyegető maforgalom számára szabaddá teszik orgős beruházást jelent, szó van ezen- ennek a feljelentésnek ügyét kezdte
gatartásáért letartóztatja. Ifj. Bör- szágos jármüvek és kerékpárosok száfelül még a városi bérházaknál és a tárgyalni
Domonkos
járásbiró, csököt az ügyészségi fogházban he- mára délután 1 órától 2 óráig, motoközépületeknél végrehajtandó renováamikor botrány tört ki a tárgyaló- lyezték el és elrendelték elmeállapo- ros jármüvek számára pedig délután,
lásokról is, továbbá tervbe vették a
1 órától 2 óráig. Gyalogosok a fenti
fogadalmi templom és a rókusi temp- teremben. A biró éppen Zana Fló- tának megvizsgálását Egyidejűleg
nem közlekedhetnek a műúton.
lom tetőzetének kijavítását, valamint riánt hallgatta ki, amikor a vád- megindították
ellene az eljárást időben
A fenti időponton tul a müut hasznáa külterületen lévő egyházi épületek- lottak
padján helyetfoglaló ifj. könnyű testisértés miatt, amit Zána lata tilos és életveszélyes.
nél is elvégzik a szükséges javitósi, Börcsök
Antal eltorzult arccal, Flórián sérelmére kövelett el.
Nyomatékosan felhivják a lakosság 1
munkákat. Mindezekre kereken 50.000 vérbenforgó szemekkel hirtelen felfigyelmét
arra, hógy a már kilőtt és
pengő vaa előirányozva.
fel nem robbant lövedékek vagy lövedékalkatrészek
(gyujtórész,
lóvoA rendőrségi székház építését már
dékfej, stb.) érintése még hosszú id®
VgysZólván teljesen befejezték, c s u - [ j , . .
pán a helyiségek parkettozási munká-1 E r f l C K C S Z á í O g h a Z S t a t l S z U k a lentősen fejlesztette a városnak ezt az eltelte után is életveszélyes. Ha valaüzemét, amely érdemes szociális mű- ki ilyen lövedéket, lövedékrészt
taja volna még hátra. A parkettozáshoz
ködést is kifejt
lál, azt érintés nélkül feltűnő módon
szükséges anyagot még idejében megrendelték, a gyár azonban késlekedik
Látogatást tettünk a zálogházban, jelölje meg és közölje közvetlenül »
(A Délmagyarország munkatársától)
a leszállítással. Az első szállítási ter- Nevezetes jubileumhoz érkezett
ahol
Lapu Lajos igazgató
minden lőgyakorlat vezetőjével vagy az illeel
elöljárósággal*
minus még az őszi hónapokra szólott, L a p u Lajos, a városi zálogház igaz- nyilatkozatnál beszédesebb árverési tékes közigazgatási
(e nem tartotta be a gyár, mert nem gatója. 1934-ben, tehát 10 esztendővel statisztikát mutatott nekünk és ez élén- csendőrséggel.
Jutott nyersanyaghoz.
Aztán decemA lövészettel okozott esetleges káezelőtt,
feletteseinek előlegezett bi- ken bizonyítja, hogy «a városi zálog. ,
..
, , ... ,
berre Ígérték a szállítást, de ebből czeiou, a ívivuesciriva. ciuícyezeu m-1
zalmával került a zálogház élére. Ez ház 10 év alatt milyen nagy t e m p ó j ú i g « kineMar megtéríti. A t o l a j d o sem lett semmi. Végül is
többszöri
nosok az okozott bárt február 25-é»,
alatt az évtized alatt Lapu igazgató I fejlődésen ment át,
sürgetésre a várost arról értesítette
nemcsak feltűnő mértékben korszerű-j
A statisztika a kővetkező számada- este 8 óráig a helyszinen a Rózsa-taa gyárvállalat, bogy legkésőbb febnyában Jelentsék be. Az okozott kárt
sitette a városi zálogházat, hanem je-1 lókat tünteti fel:
ruár 15-re leszállítja a parkettát, A
a fennálló rendeletek értelmében a tuvárosházán türelmetlenül
várták
a
lajdonosok bevonásával egy bizottság
KényszerÁrverési
február közepét é s közben a város
megállapítja és a helyszinen megtéríKihelyezés
Kiváltás
árverés
megbizás É w é g i állom,
egyik főtisztviselője az iparügyi mitik. A határidő után beérkezett kárbodrb
pengő
Év
drb
pengő
drb pengő drb pengő
drb
pengő
niszternél is eljárt, hogy mindenkép- 1934 35081 637S10 36898 627881 2058 48363 —
—
18745 497167 „ jelentéseket a bizottság a vonatkor®
pen segitsc elő a rendőrpalotához 1936 39306
rendeletek értelmében nem veheti fi702920 36795 652687 2695 75161 159 4080 18651 495936
szükséges parkettánvag elküldését. A 1936 60283 1118193 60308 1168402 1116 26615 60 1238 17510 498532
gyelembe. (MTD
tej-napi postával azután az iparügyi 1937 52461 1116604 50855 1053935
809 12219 102 3131 18407 550417
miniszter leiratban arról értesítette a 1938 55019 11367S1 54914 1150080 1211 20495 108 1973 17301 516623
polgármestert, liogy eljártak a gyár- 1939 46383 1094828 49120 1097612
837 13135 121 2987 13727 500704
Elsüllyesztettek
nál. miszérint a legsürgősebben szál- 1940 44177 1143645 43906 1092256
662 12619 166 5064 13336 539474
egy
nagy
amerikai csapatlítsa most már Szeged számára
a 1041 42094 1260676 44144 1259296
462 9147 368 12362 10824 531707
megrendelt parkettát és erre néhány 1942 37687 1340777 39853 1325931
szállító hajót
303 5879 417 21815
8355 510671
napon belül sor is kerül.
1943 32819 1531978 32772 1492337
159 4452 380 29728
8264 576018
Zürich, február 18. Washingtoni

flfanao képkiállítás a legnagyobb festők képeiből!.

Tájékoztató a lőgyakorlatról

Modem Ké&szalon&asi

600.000 pengőt fordit az idén a város
tatarozási munkára

A Vádion Ohőllel kg»Mc a íeifticntöí
a fórásbiróságl förgualáson
A blrónoH ls neki akar! menni, ez azonban megtéheztc
a dühonao fiatalembert

az elmúlt tiz évről

A miniszter értesítése a városháA zálogolás nagyméretű fejlődésétJjes mértékben sikerölt is. Kővetkezán nagy megelégedést keltett, mert,
eláruló statisztikával
kapcsolatban' zökben az özem fejlesztésére és uj üzha a parkett megérkezik, pár héten
Lapu igazgató érdeklödésünkré még a letágak bevezetésére helyeztem súlyt.
belül már átadható lesz rendeltetéséAz ezzel kapcsolatos előterjesztéseikövetkezőket mondta:
nek az nj rendőrpalota.
— Amikor 1934-ben a zálogház élé- met a városházán megértéssel fogadKzzel kapcsolatban nagyobb össze- re kerültem, minden törekvésem az ták. Vonatkozik ez különösen P á l f y
get állítottak be az idei költségvetés- volt, hogy itt bürokratizmustól
men- György tanácsnokra, az intézet fejben a városháza tatarozási munkála- tes, a való élethez alkalmazkodó ügy- ügyelőjére és D é k á n y Sándor számtaira is. Ezideig általában 16.090 pen- vitelt teremtsenek. Ez azt hiszem, tél- vevőségi főnökre, akik nagy megértéssel kisérik és támogatják sokirányú munkálkodásunkat. A tízéves árverési statisztikából mindenesetre kitűnik, hogy amig az állandó naptárrendszerrel a kéftyszerárverésre kerülő mennyiséget a tizedrészre csökkentettük, ugyanakkor a széles körben
kedvelt és vagyonmentő jellegű meg-

Tánc I

T i s z a - s z á 116

Tánc!

üvegtermében
s z o m b a t o n este n a g y f a r s a n g i est
Tánc! ,

Mékal

Hangulati

Kaidét® 8 «rak®»

bízásos árverésüket qriiíyos jóved
mezőstatfl tízszeresére fokoztuk.

hivatalos jelentés közli, hogy egy,
nagy amerikai csapatszállító hajó
az európai vizeken ellenséges akcióáldozata lett. A hajó elsüllyesztéséről a jelentés nem közöl részié-1
tekre és az sem derül ki, vájjon:
a csapatszállitóhajó tengeralattjáró
támadás vagy légitámadás áldozata
lett. Egy későbbi newyorki jelentési
szerint az amerikai haditengerészetet még eddig nem érte ilyen
nagy veszteség csapatszállitás közben. A hajón több mint 2000 katona
és
nagymennyiségű
hadianyag
volt. Több mint
1000 katona a
vizbe fult körű belül 1000-et sikeirtiit megjoenleiiL

Szerencsés kimenetelű
vonatősszeiiiközés
az algyői állomáson
(A Délmagyarország munkatársától) Pénteken a kora reggeli órákban szerencsés kimenetelű vonatösszeütközés történt az algyői vasútállomáson. Az
összeütközésnél
csodával határos módon senki sem
sérült meg komolyabban, igy az
eset szinte olyan jelentéklelenné
válik, hogy nem is lenne érdemes
vele foglalkozni, a városban elterjedt túlzott hirek azonban kötelességünkké teszik, hogy a szerencsétlenség pontos lefolyását ismertessük.
A reggel 4 órakor Szegedről Békéscsaba. felé induló személyvonat
mozdonyával Hódmezővásárhelyen
valami baj történt. Az állomásfőnökség telefonált Szegedre, hogy
küldjenek a szerelvény továbbvontatására segédmozdonyt. A mozdony elindult, ugyanekkor közeledett Hódmezővásárhelyről Szeged
felé az úgynevezett reggeli »kisgyorsc, amelynek az algyői állomáson kellett volna kerülnie a vele
szemben futó segédmozdonyt.
A
mozdony azonban hamarabb befutott, mint ahogy a kisgyors tuljutott a váltón és igy történt, hogy a
mozdony nekifutott a szerelvény
egyik kocsijának. Az összeütközést
nagy robaj, rázkódtatás követte, isteni csoda folytán azonban sem a
mozdonynak, sem a vasúti kocsiknak nem esett nagyobb bajuk és
emberéletben sem történt kár. A
kocsik polcairól lehullottak a csomagok és fejére estek néhány utasnak, egy vasutas szaltózott egyet a
levegőben, aztán talpra esett, egy
kisleány az ülés alá gumit, ahol
csak nagy sokára találták meg,
C s e t t e n t ő s Zsigmond vásárhelyi
kultúrmérnöknek és V a r g a
Imre ugyancsak vásárhelyi lakosnak egy kitört ablak üvegszilánkjai
összevérezték az arcát. Egyéb baj
nem tőrtént. A forgalmi akadály
is mindössze, csak egy órahosszáig
tartott,- utána a rendes menetben
megindult a közlekedés.
A szerencsétlenséghez a szegedi
mentők, valamint tűzoltók is kivonultak két autóval, meg két szerkocsival, de beavatkozásukra nem
került sor. Egy könnyebben sérült
vasutast a segélyvonat hozott be
Szegedre, az egyik vásárhelyi sérültet pedig a vásárhelyi mentők
vitték el.
Az üzletvezetőség megtartotta a
vizsgálatot a szerencsétlenség ügyében és megállapította, hogy véletlen balesetről van szó, a közönségnek nincs oka nvugtalanságra.

Negyedmillió bőrfaloat
kapnak a mezőgazdasági
munkások
Budapest, február 18. A bőrügyek
kormánybiztosának előterjesztésélre
a közellátási miniszter a mezőgazdasági munkások részére negyedmillió
bőrféltalpat
ultalt
ki.
A bőrféltapakért kérhető legmagasabb árak 42-es számig 6 pengő 92
fillér. 43-as számon félül pedig 7
pengő 45 fillér. A talpalásért a cipészek 5 pengő 50 fillért kérhetnek.
A visszaélések
elkerülése végett
csak azok a mezőgazdasági munkások, .kapnak bőrtalpat, akik tagr
jal az örszágó? Mezőgazdaság Biz-4
itnsitc Intézetnek.

Vélemények és nyilatkozatok
a szegedi színházról
és a Dilmagyarország szinikritikáiról
(A Délmagyarország munkatársától) Jelentettük, hogy vitéz B á n k y Róbert, a szegedi Városi Szinház igazgatója Szegedre érkezett és
dr. T ó t h Béla helyettes polgármesternek bejelentette, hogy a kővetkező sziniidénvben visszalép a
szegedi szinház bérletétől. A színházi igazgató
visszalépése egyik
indokául azt jelölte meg, hogy a
Délmagyarország tulszigoru és tendenciózus bírálatai elkedvetlenítették.
Mi nagyon jól tudjuk, hogy kritikáink nemcsak szegedi, de magyarországi viszonylatban is milyen értékkel bírnak s tudatában
vagyunk annak is, hogy soha nem
ragadtattuk el magunkat sem dicsérésben, sem a hibák felsorolásában. Ezt olvasóink tízezrei Wzonyitják, akik kitüntető figyelemmel és szeretettel kisérik bírálatainkat. önigazolásunkra azonban
megszólaltatjuk az
alábbiakban
Szeged város néhány vezető egyéniségét, akik valamennyien állandóan látogatják a szinház előadásait.
Elsősorban

HaJasy-Nagy József
professzort,
a magyar tőrvényhozás felsőházának tagját, szellemi arisztokráciánk
egyik kiemelkedő egyéniségét szólaltattuk meg. H a l a s y-N a g y
József, a Horthy Miklós-tudományegyetem filozófiai tanszékének professzora arra a kérdésünkre, milyennek találja lapunk színházi
kritikáit, igy válaszolt:
— Mai társadalmunk betegségének egyik tünete a túlzott érzékenység. Ez az oka, hogy hol a patikusok, hol a mérnökök és egyéb
foglalkozások emberei szisszennek
föl, ha a színpadon vagy a sajtóban olyan szó hangzik el, ami nem
hizelgŐ szinben mutatja szerepüket. A színigazgató ur panaszát is
ide sorolom, mikor a sajtót okolja
elkedvetlenedéséért, holott
jobb
volna, ha azt a maga tévedéseiben
(amitől egyikünk se mentes!) keresné. Én állandóan figyelemmel
kisérem a szegedi lapok színikritikáit, járok is a színházba, de
éppen a Délmagyarország bírálataiban nem láttam semmi túlzást
vagy pláne rosszakaratot a színházzal szemben. Ezek a szinikritikók elevenen, szellemesen és a
szinház iránt inkább elismerően,
mint ellenséges indulattal Íródtak.
A Kardoss-régime bizonyosan örült
volna, ha olyan kritikákat kap,
amiért Bánkyék panaszkodnak!

Bánkyék pesti müintézetének pnszta fiókja: forgácsokból ácsolódik
össze, de nincs benne öncélúság.
Szeged jellegzetesebb és jobban
Szegedhez nőtt társulatot
akar,
amin persze nem azt értem, hogy
a színtársulat szegedi műkedvelőkből verbuváltassék, hanem hogy
NIXOTM**
tiffrtnVl,
ne csupa ismeretlen kezdők próomlben nem csalódunk
bálgassák itt szárnyaikat, de ne is
A Chlorodoní f
csak kiérdemesült veteránok. ÁlthTnósége mindig ugyani©
talában nem lehet olyan igényes
és tárgyilagos kritika, amit a színháznak ne kellene megértéssel tűrf ogpaszi®
nie. Különösen igy van ez akkor,
Mogyae Mnltmén*
ha abban a színházban igen tekintélyes közpénz fekszik, mert az
adózó méltán kiváncsi arra, hogy
mire költik az 6 nehéz verejtékkel éreztem, h o g y a kritika valóban tulszerzett filléreit. Én tehát a Dél- szigoru. Azt azonban elismerem, bogy
magyarország kritikáit a köz ér- a múltban használt szigorú kritikai
hanggal szemben ebben az esztendőben
dekéből
nagyon is jogosnak, sőt ( sokkal elnézőbb é s igen jóindulatú
üdvösnek tartom, mert ébresztő volt a Délmagyarország színházi krierejük van. Ellenük a színháznak tikája,
nem panaszra kellene futni a városhoz, hanem a sarkára állni és a
Lippóy Gyula,
színpadon bebizonyítani, hogy különbet is tud, mint amit a kritika a Szegedi Téglagyár Társulat ügyvezető-igazgatója, aki premierbérlője a
hibáztat benne.
színháznak az alábbi nyilatkozattal

Chlorodoití

Diczfalusy G. Ferenc

járult ankétunkhoz:
— Meggyőződésem, h o g y a Deimagyarországnak igen sokat köszönhet a
szegedi szinház, mert éppen a lap épitő kritikái nagymértékben hozzájárultak a szinház nívójának emelkedéséhez. Jól emlékszem arra, hogy a színi idény kezdetén milyen érdekes, szén
retetteljes hangú, buzdító
riportcikkekben ismertették meg a közönséggel
az ifjú-operatársulat tagjai! s állandóan felhívták
figyelmünket a színházra, a készülő produkciókra é s a z
előadások értékeire.
— Ha biráltak valamit, amit hibásnak, v a g y selejtesnek tartottak, azt jog.
gal és mindig a közönség érdekeit
szem előtt tartva tették. Szigorúbb
h a n g i bírálataik az olyan értéktelen,
v a g y avult produkciókat illették, m*ot
a Hét patkány, a Leány a talpán, a
Varázskeringő, v a g y a Diadalmas asatszony. Az ilyen fajtájú 'bemutatókból*
nem kér a bérlőközönség, legalább i s
a magam részéről ezt kijelenthetem.
Ami nívós volt é s szép élményt jelentett, mint az operatársulat valamenvnyi produkciója é s a prózai előadások
legtöbbje, azt a D é l m a g y a i o r s z á g
is
lelkes, jóhiszemű é s elismerő bírálatban részesítette.
\

ny. alezredes, a Szőregi Petróleumg y á r R t igazgatója a következőképpen szólt hozzá a kérdéshez:
— Szerintem mindenekelőtt külön
kell választani a színház vezetését é s
a művészi produkciót H o g y a vezetésben voltak
hibák, az
valószínű
előttünk, bérlők előtt is, akik pedig
nem láthatunk be a szinház belső doigaiba. Hiszen szinrekerültek
olyan
darabok is, amelyek már témájuknál
fogva jobb Snképzőköri nívón mozogtak csupán. A színtársulat tagjai viszont ezekben a darabokban is lehetőség szerint a legjobbat akarták nyújtani, az meglátszott verejtékes igyekezetükön és lelkes munkájukon.
— Ha összehasonlítjuk az idei szezon eddigi produkcióit a tavalyiakkal,
akkor kétségtelen, hogy nagy
haladást kell megállapítanunk, főként az
operatársulatnak fővárosi ezinvonalu
előadásai m i a t t A Délmagyarországban, amelyet o l v a s o k s birálatait át
landóan figyelem, a legjobb tudomásom szerint soha sem jelent m e g olyan
kritika, amely a művészi — de igazán
művészi — produkciót támadta volnál
Nekem éppen az volt a benyomásom
Ezekhez a nyilatkozatokho*
nincs
s azt hiszem, ezt bérlőtársaim is érezték minden esetben, hogy a
Délma- semmi hozzátenni valónk.
gyarország bírálói
szinházszeretetük.
hői
é s ügy buzgalmukból kifolyólag
túlságosan dicsérték néha a produkciót, tekintve, hogy a
Délmagyarors z á g a z a lap, amelynek kritikái a legkomolyabb sajtóhangnak számítottak
Szegeden az utóbbi esztendőkben. Szó
Nagyvárad, február 18. A nagysem lehet tehát arról, hogy olyan sajtótámadás érte volna a
szinházat, váradi tüzérségi hadapródiskola —
amely elkedvetlénedést okozhatott vol- minden külön értesítés helyett —na a szinház vezetői részéről. Sőt, a ezúton közli az érdeklődőkkel
és
D é l m a g y a r o r s z á g mindig
azon igye- érdekeltekkel,
hogy az 1944—45.
kezett, hogy a szinház művészeit még
jelentkezők
jobbra, még tökéletesebbre
sarkallja tanév I. évfolyamába
számára
az
m.
kir.
honvédelmi
mié s az elért eredményeket minden esetniszter ur a pályázati feltételeket a
ben elismeréssel kisérte.

Jelentkezés a tüzérségi
hadapródiskola
első évfolyamába

— A kritika az egészséges közélet eleven ereje. Miatta senki se
panaszkodhat, aki a nyilvánosság
előtt él. A kifogásokat tessék jobb
folyó évi 3. számú honvédelmi köz— Már a 'kritika* szó magában
előadásokkal megcáfolni. A közön- foglalja azt, hogy bírálatot gyakorol, lönyben (szabályrendeletek) hirség nem annak hisz, amit a lapban aki irja. Természetes tehát, h o g y az dette ki. Ez a közeljövőben a Buolvas, hanem amit a színpadon Iá'. esetleges hibákat Is észre kell vennie, dapesti Közlönyben és a KárpátalS ha nem megy a színházba, ezt ha komolyan végzi dolgát és a kö- jai Közlönyben is meg fog jelenni,
azért teszi, mert az nem érdekes. zönség érdekeit is szem előtt tartja —
A pályázati hirdetménynek megBiztosan uj, mai darabokat akar. fejezte be nyilatkozatát Diczfalusy G. felelően szerkesztett és teljesen felFerenc.
Talán éppen azokat, amiket Budaszerelt, valamint az összes előirt
pesten is most játszanak s nem érokmányokkal (mellékletekkel) elláDr. Rivnay Tamásné,
deklik az
őzönvizelölti,
olcsó
tott kérvényeket legkésőbb 1944.
a
neves
orvosprofesszor felesége, aki április l-ig kell a m. kir. »Gábor
pénzért
kapható
színdarabok.
művészetpártoló Áron« honvéd tüzérségi hadapródPrimadonnának szeretne tapsolni, egyik leglelkesebb
tagja * szegedi társadalomnak, kérdéállandóan kedvenceket keres, de sünkre á következőket mondotta:
iskola parancsnokság (Nagyvárad,
érzi, hoax a szegedi sZinház 1 — A magam részéről néha ugy postafiók; 33.) cimére meaküldeni.
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DBLMHCÍ AROR5ZA0I lését, mert az ma már szerintük a intéztek azokhoz a kereskedelmi válS Z O M B A T , 1944 febmár 19.' termelési költséget is alig fedezi, nem- lalatokhoz, hogy közöljék,
milyen
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Négyévi fegyházat kapott
Kacsóh Bálint államtitkár
rágalmazója

hogy ujabb lelőhelyek feltárására és mértékben használták ki a számukra
luj bányanyitásokra telnék belőle. A biztositott kiviteli keretet és mekkoNemzeti Bank részben teljesítette az ra részesedést vállalnak az idei doaranytermelők kívánságát és a
be- hánytermés értékesítésében. Ez a taváltási árön felül folyósított s kilón- v a l y bevezetett rendszer, mely a ma- f
Budapest, február 18.
Ismeretes,
ként 120 000 lejt tevő termelési juta- gánkereskedelmet is bevonta a
hogy
Szabó
László
volt
árhivatall
doSzlovákia. Rövidesen törvényjavaslékot 150.000 lejre emelte. Az arany- hánytermés értékesítésére, jobban be- tisztviselőt a pestvidéki
törvényszék
lat keiül a képviselőház elé a gabotermelőket azonban ez az emelés nem vált, mint az előző, amikor csak a ki- megvesztegetés büntette miatt 4 évt
na, vágott- és élőállat, valamint a nöelégíti ki, mert véleményük
szerint zárólagossági joggal felruházott Nem- fegyházra itéltc. A törvényszék ennek
vényi Cs állati zsir beviteli vámjának
nincs arányban sem a termelési költ- zeti Szövetkezeti Bank foglalkozhatott n büntetésnek kiszabásánál súlyosbító
mérsékléséről, illetve ennek teljes fel- ség, sem az arany forgalmi
árának dohánykivitellel. A külkereskedelem- körülményként vette tekintetbe, hogy
függesztéséről. A törvény végrehajtá- növelésével.
mel kapcsolatos az a minisztertanácsi a megtévedt tisztviselő védekezése s o
sával a pénzügyminisztert bizták meg,
Bukarest polgármestere
hivatalos határozat is, melynek értelmében azo- rán súlyosan' megrágalmazta volt hiaki szükség esetén egyes ipari cikkek
és félgyártmányok beviteli vámját is közleményben hozta a köztisztviselők, kat a külföldről érkezett áruküldemé- vatalfőnökét, dr. Kacsóh Bálint árkor,
Szabó
Kafelfüggesztheti,
vagy
mérsékelheti. hadiüzemi alkalmazottak és munkások nyeket, melyek átvételére a címzett mánybiztos-államtitkárt.
csóh
ellen
valóságos
rágalomhadjára48
óra
alatt
nem
jelentkezik,
a
>Bultudomására,
hogy
azoknak,
akik
BuUgyanekkor intézkedésre készülnek a
zsir- és hústermelés fokozása érdeké- karest bombázása esetén sem hagy- garska Targovia* az állami árufor- tot inditott, a bíróság előtt pedig azt
állította, hogy bűnös üzelmeiről
Kahen is. A földművelésügyi
miniszté- hatják el szolgálati helyüket, kívánsá- galmi szövetkezet utján értékesitik.
csóh
Bálintnak
is
tudomása
volt,
sőt
gukra
a
főváros
önköltségi
áron
fahárium az idei költségvetés
keretében
A háborn folyamán
végrehajtott azokat egyenesen az ő érdekében folynagyszabású állattenyésztési é s hizla- zat állit fel a környéken, ahonnan na- nagyszabású lakosság
áttelepítések tatta. Ezek az állitások, amelyek a hebejárhatnak
munkahelyükre. még nem fejeződtek be. Az
lási program
megvalósítását
kezdi ponta
Azovimeg, a közellátási államtitkárság pe- Egy ilyen faház a főváros által adott tenger mellékéről visszavonuló német ' teken át tartott törvényszéki főtárgyadig valamennyi mezőgazda számára, ingyen telken 200—500.000 lejbe, 7— csapatok védelme alatt az ott élő kb. lás alatt most rendre valótlanoknak
bizonyultak, annak idején alkalmasaid
aki legalább egy hektárnyi területen 17.000 pengőbe kerül.
60.000 főnyi bolgár népesség is vissza- voltak arra, hogy egy magasrangu álgazdálkodik, kötelezővé tette len, kenBnlgária. A külkereskedelmi igaz- tér hazájába.' A hazatérő bolgárokat
der, napraforgó vagy más olajhozó gatóság már most megkezdte az idei IThráriában és Macedóniában telepítik lami tisztviselő becsületét és általában a közhivatali állás tekintélyét venövény termelését
dohánykivitel előkészítését Felhívást le. (Sfud)
szélyeztessék. (MTI)
A közellátási államtitkárság február 1-én felfüggesztette a háború elején életbeléptetett
papirfogyasztási
korlátozásokat és a szlovákiai lapok
teljes terjedelemben jelenhetnek meg
Soha anuyian nem nabaskodtak
A felfüggesztést azzal
magyarázzák,
a magyar nyelv Usztasaga melleit,
bogy Szlovákia nagy papirfelesleggeí
mint ixiostanaban, A
szaklapokon
rendelkezik, amit pillanatnyilag nem
kivül a napi sajtónak is csaknem
tudnak külföldön elhelyezni. A szomáiiandó rovata van erre a célra,
szédos államok mellett a szlovák pamégis ugyanabban az ujságszainbau,
píripar egyik legnagyobb vevője Tőamely menydorog a magyarlalaM
lökország volt. A finn—tőrök keresnyelvhaszualat
ellen,
hamarosan
kedelmi egyezmény megkötése után
megtalálni a brutális
eseUensegoi
azonban a szlovák papir erős verkeL Nem szólunk most a beidegzett
senytársat kapott a török piacon és a
frázisokról, a szinte divatos szó©
szomszédos államokba iiányuló
pa(A Délmagyarország munkatársá- két zsák búzát. A búzát kiöntötte,
használatokról, amiket ígenybe ves»
pirkivitel is csökkent.
tól) A szegedi törvényszéken pén- a ruhákat beletette a zsákba és
minden szellemi ágyrajaró,
csak
bejelentjük, bogy megkezdjük mi i»
A kormány elhatározta, hogy a teken reggel 9 órakor összeült a miután igy elrendezte a zsákmány
az irtó hadjáratot. Mindenek előt*
szlovák állam megalapításának ötödik statáriális bíróság, hogy Ítélkezzék dolgát, leült
egy karosszékbe és
tisztelettel kérdezem, micsoda a ke©
évfordulópa alkalmából nagyszabású egy elsötétítés alatt elkövetett bűn- hajnali 4 óráig várt s csak amikor
mezőgazdasági kiállitást rendez
Poreskedeleraben a szamár-áru? Ncra
az elsötétítés végetért, távozott a
zsonyban. A kiállításra valószínűleg cselekmény ügyében. Az esküdtnevezhetem másnak, mikor azt bír©
széki teremben megtartott tárgya- zsákba csomagolt holmival. A rumárcius második felében kerül sor.
deli, bogy »Ia« holmija van. En ki©
nyomoztam, hogy ez prímát
akalj
Horvátország. A kormány hatályon lásra nagy közönség volt kíváncsi, hákat és a zsákokat a városban
jelenteni, nagy I-t kis a-val, diszkivül helyezte az 1943. évi jugoszláv egészen megtellek a tárgyalóterem 250 pengőért eladta. Amikor pénze
kréten emlékezve Illető diákkorára,
bankmoratórium-törvényt s az azt ki- padsorai. A statáriális tanácsot vi- elfogyott, újból kiment Szatymazmikor is a második gimnáziumban
egészítő 1935. évi
rendelkezéseket. téz dr. S z a i a y Zoltán törvény- ra. Ezúttal dr. P r e s z l y Loránd
jogerősen elvágták a latinból —, da
Mindazok a borvát pénzintézetek, ame- széki tanácselnök vezette, a vádat nyugalmazott csendőrezredes villáno rcjtélycskedjék, nevezze nevén a
lyek eddig a tőrvény kedvezményen dr. S z á s z
Dezső képbiselte, a jával kísérletezett, de sikertelenül,
gyermeket
.élvezték, kötelesek megkezdeni rendes
vádlott Dékány védelmét pedig dr. mert a főajtó erős lakatját nem
működésüket, különben a legfőbb gazÉpp ugy nem törődöm vele, ha
ügyvéd, kirendelt tudta lefeszíteni. Leszerelte ellendasági tanács elrendeli fejszámolásu- K ö v é r Béla
az ószieresek szervezete testületileg
ben a kapu kereszlvasát, ezzel elvédő látta el.
kat.
cibálja le rólam, mesés, csodálatos,
fagyra-üitető árakat
kinálva,
aa
Az állami kezelésben levő vállalaD é k á n y Adám 51 éves csa- ment G r ó f Árpádné közelben levő
ócska ruhámat ,majd megbirkózom
tok 1913. évi nyeresége 406 millió ku- vargó, akit kétrendbeli lopás bűn villájához, a vassal kifeszítette a
velük hendikepjük során. Azonban
na volt. Ebből az állami sorsjátékra tette és egyrcndbeli lopás bűntetté kaput, behatolt a villába és a szovagyunk jónéhányan, akik el se ol©
50 az állami erdőgazdaságra 72, az fc k i s é r l e l é w l v á d o l t a j 5 ü g y é s z - bákban
összecsomagolt
mintegy
vassttk a szenzációt, ba ezzel keziltami bányakra 34, az államvasutak-1 ,
,
,,
,
>, , . i
, - 5000 pengő értékű ruhaneműt
és
dik, hogy: Figyelem! Azt veszem
ra 41, a. postára 48, a hajózásra 3, a z j s p g , k i h a l l g a t á s a alkalmaval a k o ágyneműt. Ezzel a munkával is
észre, ami nekeni tetszik, hasztalan
állami nyomdára 6, a háziipari köz- vetkezőként mondotta el betörései
végzett
8 óra előtt, aztán lefeküdt
az erőszakoskodás. Senki se papontra 2, az állami
pénzintézetekre nek történetét:
a díványra és hajnalig aludt. Hárancsolhatja meg, hogy figyeljek,
150 millió kuna esett. Nem
hozott
Nemrégen szabadult ki a Csillagmert ez az ő érdeke.
rom óra előtt érzett fel, ekkor vette
hasznot a só, petróleum, gyufa, dobörtönből és elhatározta, bogy
hány- és cigarettamonopóíium.
Na aztán itt van a >Ftuss©
az összecsomagolt zsákmányt cs elSchnee*, legalább igy fordítom ) •
Horvátországban már tavaly ősz- munkához lát. Napszámos munkát indult hazafelé. Az országúton taa slamposságot, amely derüre-boruszel rendszeresítették
a cigarettaje- vállalt, de ezzel keveset keresett és lálkozott egy teherautóval, annak
ra ©folyó hó«-t emleget. Miért foítvet. A monopóJigazgatóság
közlése ugy érezte, hogy az a táplálék. sofőrjétől megkérdezte, 'hogy hány
lyik a hó? Eddig ugy tudtam, hogy
szerint Zágrábban összes 98.000 d o - j a m i t k i c s i n y keresetéből
biztossióra van? A sofőr bemondta a ponhull, vagy elterül, ha pedig felenhányds kapott cigarettajegyet é,s az tani tud m a g á n a k , n e m e l e g e n d ő
tos időt: három óra volt. Dékány
ged az idő, akkor olvad. Az se jó,
1913. évi fogyasztás 201 millió darab testi
kondíciójának feljavítására,
ezulán hazaiért a városba. A Grófiia ugy képzelné, hogy folyamatban
volt. Február fölyamán a gyufakorlámár pedig jó erőbe akarta magát
van, mint a fekete textiles bűnügye,
íozást is korlátozzák és iegyrendszei ?
r.étól lopott holmikat már nem
ha nem válik nyomban jogerőssé
vezetnek be. A gyufajegy szelvényei hozni, hogy tudjon dolgozni. Elha- tudta értékesíteni,
mert másnap
»fekete« uton tesz
az Ítélet. Azonban nincs beküldött
alapján havonta és személyenként egy tározta, hogv
elfogták.
nagyobb
keresetre, hogy
hir, kommüniké, amelyik ne folyatdoboz, gyufát szolgálatnak ki. A gyu- szert
ná a havat. (Ez az ige is mennyim
fa hivatalos ára 10 kuna.
kosziját javítani tudja. ElhatároA statáriális bíróság ezután számást jelent a kifejezésekben
dún
Szerbia. A kormány már megkezd- zásában továbbmenve, kigondolta, mos tanút hallgatott ki. de egyikmagvar
nyelvben!)
te az idei cukortermelési
kampány bogy
betöréseket fog elkövetni nek vallomása sem cáfolta meg a
Mielőtt tovább mennénk, itt ártelőkészítését. Országszerte kinevezték Szatymazon, mert
azt hallotta a vádlottnak azt az állítását, hogy a
juk tudtára az érdekelteknek, hogy
a cukorrépa átvételét lebor.volitA meg- ; Csilláigban,
h o g v itteni
őrizetlen betörések elkövetéséhez nz el-sötéiioz egyre bosszantóbbá váló kézirathízottakat és megállapították a cu
villákban
vesftélyiaepteáen , lehet „tés dűli fogolt hozzá és amikor javitásokat meguntuk és
korrépa átvételi áiát. Az idei termésemmiféle kommünikét, be*
sű cukorrépa átvételi ára mázsánként betörni. Január 5-én délután 4 j beállt az elsötétítés. »passziv« állásgyalogszerrel
elindult j pontra helyezkedett. Azt ugyan
küldött hirt n e m
közlünk,
8.8.70 dinár, amihez csak a beváltóhe- órakor
amelyikben előfordul a 'foIvig felmerült tényleges száílilási költ- Szatymazra, ahova 6 óra tájban ér-j nem tagadta, hogy a Gróf-villából
lyó hó« kifejezés.
ség számitható, hozzá. Azok a terme- kezett
I.-P7í>»r ineg.
mp« Olyan
Olvan villát keresett. 3 ómkor
távozott tehát
tphát még
mév az el
clórakor távozott,
lök, akik több cukorrépát szállítanak 'amely nincs kivilágítva, mert azt ?sötétités tartama alatt, de a biróNem zavar meg bennünket
elhatározásunkban az sem. ha az
*
bc. mint amennyire a termelési szer- g o n d őlta, hogy annak nincs lakója. !ság tanú hiánvában (a teherautó
ződésben kötelezték magukat. s több- Kiválasztotta B a 1 o g h József tá-'sofőrjét ugyanis nem sikerült elő- hir talán nagyobb köröket érdekel,
vagy bármilyon helyről érkezett. A
irt után • vételáron felül mázsánként
.
á t m ászott a sövénykerilé- keríteni) nem látta teljesen tisztanagyobb körök, meg az előkelősé1 kiló cukor külön jutalmat kapnak.
J, ' ,
..
, .... . .r
... " ,, , '
.... , J . ,
., ,
gek legalább azzal viseljék méltóRománia. Az aranvbányák már sen, bemaszott egy kitört uvegtab- Zottnak a tényállást, ezért Dékány
ságuk. súlyát, ( hogy
megtanulnak'
régebben sürgetik a két éwel ezelőtt láju ablakon. Belül az egyik szo- Adam ügyet a. rendes birosag ele
magyarul beszélni.
m&aáHaoitott aranv beváltási ár e m e - ' b á b á n két f é r f i ö l t ö n y t talált, m e a utalta-

Egy hé*
gazdasági történelme

A sfofórlAits Mrósftd
rendes Dirdsdd eie nfolta a szatymazl
vwafaszfofafé Mntt

DiEtana Ádám bevallotta noüu hotnnil barom órakor távozott a zsatt maminál oz eőtU't villából, tana htannában
mégsem lehetett rogibnlitio bíráskodás nia vonni
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Udvariasság

— Auguszta főhercegasszony első Ü R I . M A G Y A R O R S Z A Q
homornája volt a meggyilkolt Varga S Z O M B A T , 1944 február 19.
volt a >Magyar rendőr* cimü szaklap- Károlyné. Debrecenből jelentik: Debtól, hogy napirendre tűzte az időszerű recenben még mindig nem üllek el az
kérdési: Vájjon köteies-e a reuoói- izgalmak a Szegeden elkövetett bor
liszt és a rendőr legénység a közön- zalmas családirtás miatt Még mindig
itjtt e d i u i m u t a t ó
Varga Ki
séggel szemben udvariasan viselked- ! nagyon sokat beszélnek
A Somogyi-könyvtárban vasárnap ni V A rendőrök szaklapja hivatalosan 'roiynéról és a kis Varga Iluskáról
69 ünnepnap kivételével könyvtár- állást foglal a kérdésben s ebből okul- akik az Eötvös-utcán laktak és az
hatna a társadalom több rétege, amely aranyfürtös kisleány mosolya még A s z i n D ü t i . r o d a k ő z i e e n e » i | € l
szolgálat.
Az egyetemi könyvtárban vasárnap a háborús idők izgalmaira való hi- mindig ott kisért az utcánan. Jíiután !
Szombat délután 3 órakor ifjúsági
Varga
reggeltől — napestig ! a szegedi királyi ügyészség
és ünnepnap kivételével könyvtár- vatkozással
[előadás. Szinre kerül Ibsen drámai
[Károlyné
és
Varga
Iluska
temetésére
esak
udvariatlan.
A
hozzánk
forduio
szolgálat
I költeménye, a Peer Gynt. 3 részben,
A városi múzeum egész évben közönséggel szemben — irja a lap — I kiadta a temetési engedélyt, a két ái- |25 képben. Grieg kisérő zenéjével, Laj
dozatot
Vértesboglárra
szállították
és
jogszabaiyaink
udvariasságra
kötenyitva.
jdányi Ferenccel a címszerepben. A»
Szolgálatos gyógyszertárak: Ta- leznek, azon az előirt pártatlanságon ott csütörtökön helyezték örök nyuga- 1 előadást nemcsak a diákság nézheti
kács István Klauzál-tér 3, Juet Fri- felül, mely a társadalom ama részé- lomra. Varga Károlynét Debrecenben 1 végig, éppen ezért a pénztárak
»
gyes Petőfi Sándor-sugárut 41b, Sel- nek is kijár, amely nem önként for- mindneki szerény és rendes asszony- nagyközönség rendelkezésére is áilmcczi Béla Somogyitelep IX. u. 189, dul hozzánk; banem mint gyanúsított, nak ismerte. Állandóan kerülte a szó- : nak.
Török Márton Csongrádi-sugárut 14. vagy terhelt kerül elénk. De a jogsza- rakozó he!veket, mert szerette volna,
Ma este bérletszünetben Három a
lé- bogy férje visszatérjen hozzá. Varga KáVárosi Szinház: délntán:
P e e r bályoktól függetlenül a magyar
kislány, énekes játék Schubert muzsirolynéról
csak
nagyon
kevesen
tudlekből
fakadó
követelmény
is
az,
G y n t , este : H á r o m a k i s l á n y .
1 kajával. Főszerepekben: Megyesy Pa!
Mozik műsora: Belvárosi Mozi: bogy a panászossal, jogsegélyt kérő- ják, hogy ö volt Auguszta Tőhercegasz lés Sallay Margit, az operaegyüttes kel
B e n c d o k-h ú z, Széchenyi
Mozi: vel, vagy adatszolgáltatóval szemben szony első komornája. Ezt az előkeiő kiváló énekese, továbbá Sághy István,
udvariasak legyünk. A háború és a környezetet csak akkor hagyta ott,
V a l a m i t v i s z a viz.
forradalmak az udvariasság terén so- amikor Térje megkérte kezét Éttől az Bakos Gyula, Völcsey Rózsi, Vajay
—0O0—
kat rontottak s ma már ott tartana, időtől kezdve részben Hajdúszobosz- Erzsi, Sipos Ha, id. JMáthé László és
AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE
hogy a szalóhok hangja is gyökeres lón, részben Debrecenben laktak. Ami- Erdész Irén.
Vasárnap délután Egy csók és más
ESTE NYOLC ÓRAKOR,
reformra szorul, noha az első világ- kor férje elhagyta, német nyelvleckéVÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR. háború előtt stílus és hang tekinteté- ket adott és abból tartotta fenn magát i semmi. Zenés komédia, csak felnőttek' nek.
ben a közmondásos francia udvarias és gyermekét.
—0O0—
Közkívánatra 35-ödször játsza
a
sággal együtt emlegették a magyart
— Kiss István jubileuma. Kiss Ist- isi Ilyen körülmények között valószinház vasárnap este az idei szezon
p
ván piarista tanár 40 éves jubileumát sággal missziót teljesít az, aki udvalegsikerültebb vígjátékát, a
Fekete
volt tanítványai február 20-án dél- riasság dolgában jó példát
mutat. délután 3-kor és este 7-kor a Tiszában Pétert.
előtt 10 órakor a kegyesrendi városi Amikor sok évvel ezelőtt elrendelték,
Hétfőn este Három a kislány mungimnázium
dísztermében
ünneplik hogy a rendőrörszemnek
káselőadásban.
vigyázzálmeg. Reggel 8 órakor a fogadalmi lásban, tisztelegve kell fogadnia a
Kedden este operaerőadás. Színre
templomban Kiss István szentmiséjét hozzá forduló polgárt, némi aggály
kerül Verdi romantikus operája, az
volt tanítványaiért ajánlja fel. Az is- támadt ennek gyakorlati kivitele iránt,
Álarcosbál. A főszerepeket Soós Kakolai ünnepség rendje a következő: látva, hogy a rendőr sok esetben Konferál LEGENYEI, énekel FALVAI talin. Katona Lajos, Boross Jolán,
Kodály Zoltán: Köszöntő, előadja a olyan embernek is kénytelen tiszteleg- Közreműködnek BANATI MŰVÉSZEK Megyesy Pál és Rissay Pál éneklik. Az
gimnázium énekkara. Arany: Tanári ni, aki köszönés, jó szó nélkül, sőt Bán Anna, Marok duo, Vitkay Gyula. ! operának február 8-ára kitűzött és eljubileumra, szavalja Szögi Ferenc III. tiszteletlenül
| maradt előadására váltott jegyek, ter®
közeledik feléje.
Ma
Jegy
b) osztályú tanuló. Üdvözlö beszédet azonban mintha a nagy nyilvánosság
Délmagyarországnál és Harmóniánál [ mészetesen erre az előadásra érvémond dr. Tukats Sándor főispán. Hal- egyetlen tanítómesterét látnánk a tisznyesek. Az előadás a mü hosszúságára
mos L.: Jubilate, előadja a gimnázium telgő rendőrben, aki a nyilt utcán nevaló tekintettel, pontosan 6 órakor
énekkara.
— Szélhámos faügymik'it keres a J kezdődik,
vel az udvariasságnak arra a feledésSzerda:? ? ?
_ Kinevezés. B o k o r Istvánt, aki be menő elemi szabályaira, bogy az rendőrség. Báló János 4ü éves faisko- j
Csütörtök: ? f ?
már hosszú évek óta mint szerződé- emberek közötti érintkezés valamikor lai ügynök, aki a Demeter Ferenc és
fiai cég faiskolájának
megbízottja
Péntek: OperabemntMó.
Puccini
ses alkalmazott működik a városnál, egymás köszöntésével kezdődött...
volt, rengeteg szélhámosságot követett Pillangókisasszonya. I. bemutatóbér1 polgármester műszaki
segédtisztté
—OOO—
eL Előlegeket vett fel lanyai gazdáknevezte ki.
tól, a pénzt azonban nem küldötte ei
— Ma, szombaton délután 6 órakor:
_ Meghamisította katonai leszere- cégének, hanem saját céljaira haszMANSz-tea a Hungáriában. A Magyar lési jegyét, hogy ingyen utazhasson. nálta fel. Amikor 9 Diwater-cég rá
Asszonyok Nemzeti Szövetségének sze- Jaczkó Mihály 41 éves szegedi lakos, jött a szélhámosságra, elbocsátotta
gedi csoportja ma, szombaton délutáu gyárimunkás közokirathamisitás bűn- Bálót
alkalmazásából és eltiltotta
6 órai kezdettel rendezi meg nagy- tettével vádolva állott pénteken a tör- megrendelések
Budapesti értéktőzsdezárlat.
Taré
gyűjtésétől.
Bálónái
szabású teadélutánját a Hungária-ká- vényszék dr. Molnár István tanácsel- azonban nála maradt egy megrendelő tott irányzattal, pénzajánlatokkal ÍR*
véház termeiben. A tombolával egybe- nök vezetésével működő büntető 'a könyv és annak segítségével
tovább ,dult a tőzsde üzleti forgalma. Mivel
kötött, rendkívül hangulatosnak ígér- nácsa előtt. Jaczkó katonai leszerelési folytatta szélhámosságait.
A rendőr laz élénk kereslettel szemben aligvo'.t
kező teadélután iránt széleskörű ér- jegyén a leszerelés dátumát 1942 ju- ségre eddig nyolc feljelentés érkezeti j áru a piacon, az üzleti tevékenység SL
deklődés nyilvánul meg
társadalmi lius 25-ről 1943 augusztus 30-ra javí- ellene olyanok részéről, akiktől előletalában vontatott, tartózkodó maradt.
körökben annál is inkább, mert a tea- totta ki, bogy ingyen utazhasson Sze- get vett fel és nem szállított nekik fát.
j
délután bevétele jótékony célt szolgál. gedről Ungvárra. A törvényszék bű- A rendőrség körözést bocsátott ki Bá- A tőzsdeidő későbbi folyamán egyca
kisipari értékekben a kínálat megerői
— Néma bál Sándorfalván.
A nösnek mondotta ki a vád szerinti ló ellen. Báló János 166 centiméter [ södött és a Magyar Vasutforgalmi, vaés 300 pengő magas, sovány, rekedt hangú, pisze lamint a Telefon részvények árfolyaMANSz sandorfalvi csoportjának ren-' bűncselekményekben
dezésében jótékonycélu, úgynevezett' pénzbüntetésre Ítélte. Az ítélet jog- orrú, arca kerek, borvirágos, barna mai tovább gyengültek.
néma bál volt Sándorfalván. A liad- erős. _ Ugyanekkor tárgyalta a Mol- haját hátrafésülve viseli, bajusza bo
Zürichi devizazárlat. Páris 6.295,
bavonullak hozzátartozóinak s a sze- nár-tanács Juhász Pál 35 éves tápéi rotvált. A rendőrség felkéri azokat a London 17.36, Newyork 430.—, Brüszgény gyermekeknek
felsegélyezésére cipész ügyét. Juhászt a magyar állam károsultakat, akik még nem tettek fel- szel 69.25, Madrid 39.75, Amszterdam
ren iezett
összejövetelen
B a r a k és a magyar nemzet megbecsülése el- jelentést, jelentkezzenek a rendőrka- 229.37.5. Berlin 172.55, Szófia 5.375,
Sánaorné elnökasszony mondotta az leni vétséggel vádolta meg az ügyész- pitányság 12-es számú szobájában.
Bukarest 2.37.5.
ünnepi beszédet. Az elnökasszony be- ség, mert 1942 decemberében Tápén
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos
—
Az
a
bizonyos
nyul.
Gyakran
jeszédében azt az óhajtást fejezte ki, fakiosztás alkalmával 150—200 főnyi
Szlovák
koronái
bogy a szivek háborúja legyen végre tömeg előtt a közellátási rendszert lent már meg az újságokban eljegyzé- valutaárfolyamai:
11.45—11.75.
lira
—.—,
svájci
frank
si
hir,
amely
nem
bizonyult
valónak.
becsmérlő
kijelentéseket
tett
Juhászt
úrrá az emberiség felett. A hallgatóság nevében a lelkesítő, szép beszé- jogerősen 200 pengő pénzbüntetésre Vagy túlfűtött kedélyű jóbarátok csi- 70.60-80.60. svéd korona 71.70-8270,
Budapesti terménytőzsdczárlat. Csej náltak úgynevezett heccet, vagy a lány
det L e p e v Emil plébános köszönte ítélték.
családjának valamelyik
türelmetlen kély forgalom mellett az árak váltomeg. A néma bál várakozáson felül
— Szeged árverési csarnoka 1914 tagja avatkozott bele a dologba, meg- zatlanok.
sikerült cs szép összeget hozott a jófebruár
21-én délután fél 4 órakor hi- unva az udvarló hosszas tétovázását.
tékony cél szolgálatára. Voltak olyanok is. akik 50 pengős felülfizetéssel vatalos helyiségében árverést tart, Hátha erre kiugrik a nyul a bokormelv alkalommal a szegedi záloghá- ból I Legtöbbször azonban az történt,
vettek részt a néma bálon.
zaknál 1943 december 31-ig lejárt téte- hogy a nyul felbőszült, szigorú cáfo— Előadás a jezsuitáknál. A világ, lek kerülnek sorra. A csarnok magá- | latot tett közzé és eltűnt az események
uezeti tanfolyam második
előadása nosoktól állandóan elfogad árverési j színhelyéről. (Két év előtt Szegeden
február 20-án, vasárnap délután 5 óra- megbízásokat s amennyiben a beadott is elkövették egy állami hivatalnokkor lesz a jezsuiták kongregációs lei- holmik a fenti napon nem találnának kal ezt a tréfát, de eredménytelenül.)
mében. Szeged katolikus ' társadalmát vevőre, az árverést ezentúl a követ- Most a marosvásárhelyi Székely Szó
szeretettel várja a Szentlélek Szövet- kező hónap 5 ik napján folytatjuk, nyiltterében olvassiik az alábbiakat:
ség szegcdi tagozata. Belépés díjtalan. vagvls kéthetenkint tartunk árverést
A Székely Szó február 12-iki szá4 középiskolát végzett, jól száElőadók: P. Sass Imre S. J: Az er- és pedig 21-én zálogtárgyakra,
5-én
mában nitegjelénf házassági hir jómoló és jó kézírással rendelkekölcstan, morális; Gimes Gyula belvá- pedig egyéb holmikra. Az árverésre
akaratú feladóját senki sem bizta
ző, erélyes, keresztény
rosi segédlelkész: A hazaszeretet. Ver- szánt tárgyak naponként délelőtt 9 tői
meg, hogy izléstelenkedjék. Daraset szaval: Kolin László VI. osztályos 1 óráig megtekinthetők Igazgatóság.
bont Klárát biztosan feleségül vegimnáziumi tanuló.
szem s ezen semmiféle ízléstelen
tréfa nem változtat. Az időt azonban mi fogjuk meghatározni. Balázs
András áll. isk. igazgató.
KERES. — Kczzel irl ajánlata
elsőrendű érett, vegyes. 70—80 százaHogy is mondta, az anekdótabeli
kat
rövid életleirással— az
lékban
marbatrágya.
vagontételben
müveit öreg spanyol?
alábbi cimre — Jletesz SzárilóELADÓ. Érdeklődni Szentgyörgy-ütca
^..Meghaitri megjártok, <Je siettetni
üzeia, Makó, Postafiók 20 —
nem hagyom magám
10 sz. I. em, 1. T r J l J O N : S i - l O .
küldendők.
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Munkafelügyelfinöket

A K O R S Z A Q ! lését, mert u ma már szerintük a
RDS ZJ OS LMMB AA TG, Y 1944
február 10.' termelési kéltséget is alig fedezi, nem1111

tetéztek azokhoz a kereskedelmi vállalatokhoz, hogy közöljék,
milyen
mértékben használták ki a számukra
biztosított kiviteli keretet és mekkora részesedést vállalnak az idei dohánytermés értékesítésében. Ez a tavaly bevezetett rendszer, mely a magánkereskedelmet is bevonta a dohánytermés értékesítésére, jobban bevált, mint az előző, amikor csak a kizárólagossági joggal felruházott Nemzeti Szövetkezeti Bank foglalkozhatott
dohánykivitellel. A külkereskedelemmel kapcsolatos az a minisztertanácsi
határozat is, melynek értelmében azokat a külföldről érkezett áruküldeményeket, melyek átvételére a cimzett
48 óra alatt nem jelentkezik, a >Bul
garska Targovia* az állami áruforgalmi szövetkezet utján értékesítik.

^mtmm^^mmmm^^mammm ( hogy njabb lelőhelyek feltárására és
uj
bányanyitásokra
telnék
belőle. az
A
Nemzeti
Bank részben
teljesítette
hét
aranytermelők kívánságát és a be
váltási árdn felül folyósított s kilónSziuvákia. Rövidesen törvényjavas- ként 120 000 lejt tevő termelési jutalat kerül a képviselőház elé a gabo- lékot 150.000 lejre emelte. Az aranyna, vágott- és élőállat, valamint a nö- termelőket azonban ez az emelés nem
szerint
vényi És állati zsír beviteli vámjának elégiti ki, mert véleményük
mérsékléséről, illetve ennek teljes fel- nincs arányban sem a termelési költárának
függesztéséről. A törvény végrehajtá- ség, sem az arany forgalmi
sával a pénzügyminisztert bizták meg, növelésével.
Bukarest polgármestere
hivatalos
aki szükség esetén egyes ipari cikkek
cs félgyártmányok beviteli vámját is közleményben hozta a köztisztviselők,
felfüggesztheti,
vagy
mérsékelheti. lindiüzemi alkalmazottak és munkások
Ugyanekkor intézkedésre készülnek a tudomására, hogy azoknak, akik Buzsir- és hústermelés fokozása érdeké- karest bombázása esetén sem hagyben is. A földművelésügyi
miniszté- hatják ei szolgálati helyűket, kívánsárium az idei költségvetés keretében gukra a főváros önköltségi áron faháA háború folyamán végrehajtott
áttelepítései;
nagyszabású állattenyésztési és hizla- zat állit fel a környéken, ahonnan na- nagyszabású lakosság
l.ási program megvalósítását
kezdi ponta
bejárhatnak
munkahelyükre. még nem fejeződtek be. Az Azovimeg, a közellátási államtitkárság pe- Etgv ilyen faház a főváros által adott tenger mellékéről visszavonuló német
dig valamennyi mezőgazda számára, ingyen telken 200—500.000 lejbe, 7— csapatok védelme alatt az ótt élő kb.
aki legalább egy hektárnyi területen 17.000 pengőbe kerül.
60.000 főnyi bolgár népesség is visszagnzdájkodik, kötelezővé tette len, kenBnlgária. A külkereskedelmi igaz- tér hazájába.' A hazatérő bolgárokat
der, napraforgó vagy más olajhozó gatóság már most megkezdte az idei Thráríában és Macedóniában telepilik
növény termelését.
dohánykivitcl előkészítését. Felhívást le. (Stud)
A közellátási államtitkárság február 1-én felfüggesztette a háború elején életbeléptetett
papirfogyasztási
korlátozásokat és a szlovákiai lapok
teljes terjedelemben jelenhetnek meg
A felfüggesztést azzal magyarázzák,
hogy Szlovákia nagy papirfelesleggel
rendelkezik, amit pillanatnyilag nem
tudnak külföldön elhelyezni. A ?zomszédos államok mellett a szlovák papíripar egyik legnagyobb vevője Törökország volt. A finn—tőrök keres- OCEfántj Á d á m b e v a l l o t t a n o ü u h a ' n a l l h á r o m O r o h o r tákedelmi egyezmény megkötése után v o z o t t a z s á h i n á n n o a l o z etfaJK v i l l á b ó l , f a n n h l á n n á b a n
azonban a szlovák papir erős verm é g s e m l e h e t e t t rftgfOnlftlft b í r á s k o d á s a l á v o n n i
senytársat kapott a tőrök piacon és a
szomszédos államokba irányuló pa(A Délmagyarország munkatársá- két zsák búzát. A burát kiöntötte,
pirkivitel is csökkent.
tól) A szegedi törvényszéken pén- a ruhákat beletette a zsákba és
A kormány elhatározta, hogy a teken reggel 9 órakor összeült a miután igy elrendezte a zsákmány
szlovák állam megalapításának ötödik statáriális biróság, hogy ítélkezzék dolgát, leült egy karosszékbe és
évíordulópa alkalmából nagyszabású egy elsötétítés alatt elkövetett bűn- hajnali 4 óráig várt s csak amikor
mezőgazdasági kiállítást rendez Pozsonyban. A kiállításra valószínűleg cselekmény ügyében. Az esküdt- az elsötétítés végetért, távozott a
széki teremben megtartott tárgya- zsákba csomagolt holmival. A rumárcius második felében kerül sor.
Horvátország. A kormány hatályon lásra; nagy közönség volt kíváncsi, hákat és a zsákokat a városban
kivül helyezte az 1943. évi jugoszláv egészen megtellek a tárgyalóterén! 250 pengőért eladta. Amikor pénze
bankmoratórium-törvényt s az azt ki- padsorai. A statáriális tanácsot vi- elfogyott, újból kiment Szatymazegészítő 1935. évi
rendelkezéseket. téz dr. S z a 1 a y Zoltán törvény- ra. Ezúttal dr. P r e s z l y Loránd
Mindazok a horvát pénzintézetek, ame- széki tanácselnök vezette, a vádat nyugalmazott csendőrezredes villályek eddig a törvény kedvezményeit dr. S z á s z
Dezső képbiselte, a jával kísérletezett, de sikertelenül,
.élvezték, kötelesek megkezdeni rendes
vádlott
Dékány
védelmét pedig dr. mert a főajtó erős lakatját nem
működésűket, különben a legfőbb gazK
ö
v
é
r
Béla
ügyvéd,
kirendelt tudta lefeszíteni. Leszerelte ellendasági tanács elrendeli fejszámolásuben a kapu keresztvasát, ezzel elvédő látta el.
kat.
Az állami kezelésben levő vállalaD é k á n y Ádám 51 éves csa- ment G r ó f Árpádné közelben levő
tok 1943. évi nyeresége 406 millió kü- vargó, akit kétrendbeli lopás bün- villájához, a vassal kifeszítette a
nn volt.,„Ebből
. az,„ állami
, . sorsjátékra
„„
tette és egvrendbeli lopás bűntetté-. kaput, behatolt a villába és a szo;/), az állami erdőgazda sagra .2, az
, , • . ,,,
, . . ,„„
„••
mintegy
,,
..
oE
. i ?nek kísérletével vadolt az u g y é s z - bákban összecsomagolt
áltsmi bányakra 34, az államvasutak-1 ,
, ., ,,
,
,, , • ,
, - 5000 pengő értékű ruhaneműt
és
ra 11, a, postára 48, a hajózásra 3, az
kihallgatása alkalmaval a ko- ágyneműt. Ezzel a munkával is
vetkezőként
mondotta
el
betörései
állami nyomdára 6, a háziipari közvégzett 8 óra előtt, aztán lefeküdt
pontra 2, az állami
pénzintézetekre nek történetéi:
a díványra és hajnalig aludt. Há150 millió kuna esett. Nem hozott
Nemrégen szabadult ki a Csillagrom óra előtt érzett fel, ekkor vette
hasznot a só, petróleum, gyufa, dobörtönből és elhatározta, hogy
hány- és cigarettamonopólium.
az összecsomagolt zsákmányt és elmunkához lát. Napszámos munkát
Horvátországban már tavaly őszindult hazafelé. Az országúton taszel rendszeresítették a cigarettaje- vállalt, de ezzel keveset keresett és lálkozott egy teherautóval, annak
íyet. A roonopól igazgatóság közlése ugy érezte, hogy az a táplálék. sofőrjétől megkérdezte, "hogv hánv
szerint Zágrábban összes 98.000 d o - j a n i i t kicsiny keresetéből
biztosiióra van? A sofőr bemondta a poni .ányos kapott cigaretta jegyet és a z j a n i tud m a g á n a k , n e m elegendő
tos időt: bárom óra volt. Dékány
1943. évi fogyasztás 204 millió darab testi
kondiciójának feljavítására,
ezután
hazaiért a városba. A Grófvolt. Február fÖIyamán a gyufakorlá- már pedig jó erőbe akarta magát
r.étól lopott holmikat már nem
tozást is korlátozzák és iegyrendszer •
hozni, hogy tudjon dolgozni. Elhavezetnek be. A gyufa jegy szelvényei
tudta értékesíteni, mert másnap
alapján havonta és személyenként egy tározta, hogy »feketé« ulon tesz elfogták.
keresetre, hogy
doboz, gyufát szolgáltatnak ki. A gyu- szert nagyobb
kosztját javítani tudja. Elhatárola hivatalos ára 10 kuna.
A statáriális biróság ezután száSzerbia. A kormány már megkezd- zásában továbbmenve, kigondolta, mos tanút hallgatott ki, de egyikbetöréseket fog elkövetni nek vallomása sem cáfolta meg a
te az idei cukortermelési
kampány hogv

Egy
gazdasági történelme

A sfof&rlftils Mrtiság
rendes Mrésft* elí nfalía a szatymazi
vtflafoszfoaafft ftyntf

előkészítését. Országszerte kinevezték! Szn tvmazon, mert

a cukorrépa átvételét lebonyolító meg-

Mzottakat és megállapították

a

, !CV p nn(

cu- villákban

korrópa átvételi árát. Az idei termésű cukorrépa átvételi ára mázsánként
88.70 dinár, amihez csak a beváltóhelyig felmerült tényleges szállítási .költség számitható hozzá. Azok a termeőb, akik több cukorrépát szállítanak

Hogv

azt

itteni

hallotta a vádlottnak azt az állítását, hogv

v^ymepteáen

őrizetlen betörések elkövetéséhez az elsöléti-

.lehet .tés elüli fogolt

hozzá és

amikor

betörni. Január 5-én délután 4jheállt az elsötétítés. »passziv« állásórakor
gyalogszerrel
elindult j pontra helyezkedett. Azt ugyan
Szatymazra, ahova 6 óra tájban ér- jnem tagadta, hogy a Gróf-villából
kezett rneg. Olyan villát keresett. 3 órakor távozott, tehát még az elamely nincs kivilágítva, mert azt |sötétítés tarlama alatt, de a biróbe. mint amennyire a termelési szer- «011dol1a, hogy annak nincs lakója. ;ság tanú hiányában (a teherautó
ződésben kötelezték magukat a több- Kiválasztotta B a l o g h József ta- 'sofőrjet ugyanis nem sikerült élőét után a vételáron felül mázsánkén.
átmászott a sövénykerilé- keríteni) nem látta teljesen tisztá1 kiló cukor külön jutalmat kapnak. v f l J : ' ,
, ..„ .
r „ . '
.„. , J , ,
.
Románia. Az aranybányák már *EN, bemaszott egy kitört uvegtab- z 0 ttnak a tényállást, ezért Dekany
régebben sürgetik a két éwel ezelőtt láju ablakon. Belül az egyik szo- Á d á m ügyét a. rendes biróság elé
megállauitott aranv beváltási ár eme-'bábán két férfiöltönyt talált, mea utalta.

Négyévi fegyházat kapott
Kacsóh Bálint államtitkár
rágalmazója
Budapest, február 18. Ismerete*,
hogy Szabó László volt árhivatall
tisztviselőt a pestvidéki
törvényszék
megvesztegetés büntette miatt 4 évt
fegyházra Ítélte. A törvényszék ennek
a büntetésnek kiszabásánál súlyosbító
körülményként vette tekintetbe, hogy
a megtévedt tisztviselő védekezése s<*
rán súlyosan megrágalmazta volt hivatalfőnőkét, dr. Kacsóh Bálint árkor,
mánybiztos-államtitkárt.
Szabó
Kacsóh ellen valóságos rágalomhadjáratot inditott, a biróság előtt pedig azt
állította, hogy bűnös üzelmeiről Kacsóh Bálintnak is tudomása volt, sőt
azokat egyenesen az ő érdekéhen folytatta. Ezek az állítások, amelyek a beteken át tartott törvényszéki főtárgya-,
lás alatt most rendre valótlanoknak
bizonyultak, annak idején alkalmasaki
voltak arra, hogy egy magasrangu állami tisztviselő becsületét és általában a közhivatali állás tekintélyét vesrélvezfessék. (MTI)

Folyó

hó és társat

Soha annyian nem nahaskodtak
a magyar nyelv Usztasaga melleit,
mint mostanábau. A
szaklapokon
kivül a napi sajtónak is csaknem
állandó rovata van erre a célra,
mégis ugyanabban az ujságszambau,
amely menydörog a mugyariala»*
nyelvhasznalat
ellen,
hamarosan
megtalálni a brutális eseUense&Ot
keL Nem szólunk most a heidegzetlj
frázisokról, a szinte divatos szóhasználatokról, amiket ígenyhe vesk
minden szellemi ágyrajaró, csuk
bejelentjük, bogy megkezdjük mi i»
az irtó hadjáratot. Mindenek előtt
tisztelettel kérdezem, micsoda a kereskedelemben a szamár-áru? Nerq
nevezhetem másnak, mikor azt hirdeti, hogy »Ia« holmija van. Én kinyomoztam, hogy ez primát akaü
jelenteni, nagy I-t kis a-val, diszkréten emlékezve Illető diákkorára,
mikor is a második gimnáziumban
jogerősen elvágták a latinból —, da
ne rcjtélycskedjék, nevezze nevén a
gyermeket
Épp ugy nem törődöm vele, ha
az ósaeresek szervezete testületileg
cibálja le rólam, mesés, csodálatos,
fagyra-üitető árakat kínálva, hm
ócska ruhámat ,majd megbirkózóin
velük heudikepjük során. Azonbaa
vagyunk jónébányan, akik el se olvassuk a szenzációt, ba ezzel kezdik, hogy: Figyelem! Azt veszem
észre, ami nekem tetszik, hasztalan
az erőszakoskodás. Senki se parancsolhatja meg, hogy figyeljek,
mert ez az ő érdeke.
Na aztán itt van a >FtussSchnee*, legalább igy fordítóra 1®
a slamposságot, amely derüre-borura »folyó hó*-t emiegét. Miért fo»
Ivik a hó? Eddig ugy tudtam, hogy
hull, vagy elterül, ha pedig felenged az idő, akkor olvad. Az se jó,
iia ugy képzelné, hogy folyamatban
van, mint a fekete textiles büijügye,
ha nem válik nyomban jogerőssé
az Ítélet. Azonban nincs beküldőt*
hir, kommüniké, amelyik nc folyatná a havat. (Ez az ige is mennyir*
mást jelent a kifejezésekben
dú*
magyar nyelvben!)
Mielőtt tovább mennénk, itt ártjuk tudtára az érdekelteknek, bogy
az egyre bosszantóbbá váló kéziratjavításokat meguntuk és
semmiféle kommünikét, be«
küldött hirt nem közlünk^
"•melyikben előfordul a •folyó hó« kifejezés.
Nem zavar meg bennünket elhatározásunkban az sem. ha az «
hir talán nagyobb köröket érdekel,
vagy bármilyen helyről érkezett. A
nagyobb körök, meg az előkelőségek legalább azzal viseljék méltóságuk súlyát,; hogy
megtanulnak
magyarul beszélni.

Udvariasság

— Auguszta főhercegasszony első l> fii. M A G Y A R O R S Z A Q
komornája volt a meggyilkolt Varga S Z O M B A T , 1944 február 19.
volt a »Magyar rendőr® cimü szaklap- Károlyné. Debrecenből jelentik: Debtól, hogy napirendre tűzte az idöszei ü recenben még mindig nem üllek el az
kérdési: Vájjon köteles-e a
reuuöi- izgalmak a Szegeden elkövetett bor
liszt és a TVüdőrlegényscg a közön- zalmas családirtás miatt Még mindig
a x t fitfl u t m u t a t ö
Varga
Ká
séggel szemben udvariasan viselked- nagyon sokat beszélnek
rolynéról
és
a
kis
Varga
Iluskáról.
ni?
A
rendőrök
szaklapja
hivatalosan
A Somogyi-könyvtárban vasárnap
az
e« ünnepnap kivételéve] könyvtár- állást foglal a kérdésben s ebből okul- akik az Eötvös-utcán laktak és
még
hatna a társadalom több rétege, amely aranyfürtös kisleány mosolya
szolgálat.
hi- mindig ott kisért az utcanan. {íliután
Az egyetemi könyvtárban vasárnap a háborús idők izgalmaira v a l ó
!
Szombat délután 3 órakor ifjúsági
ügyészség
Varga
reggeltői —
napestig ! a szegedi királyi
és ünnepnap kivételével
könyvtár- vatkozással
f előadás. Szinre kerül Ibsen
drámai
csak udvariatlan. A hozzánk forduiu {Károlyné és Varga Iluska temetésére
szolgálat.
I költeménye, a Peer Gynt. 3 részben,
A városi múzeum egész évben közönséggel szemben — irja a lap — ( k i a d t a a temetési engedélyt, a két ál- j'25 képben. Grieg kisérő zenéjével, Lajogszabaiyaink udvariasságra
köte- jdozatot Vértesboglárra szállították és
nyitva.
jdányi Ferenccel a címszerepben.
A»
ott csütörtökön helyezték örök nyugaleznek,
azon
az
előirt
pártatlanságon
Szolgálatos gyógyszertárak: Ta| előadást nemcsak a diákság nézhett
lomra.
Varga
Károlynét
Debrecenben
felül,
mely
a
társadalom
ama
részékács István Klauzál-tér 3, Just Frij végig, éppen ezért a pénztárak
»
g y e s Petőfi Sándor-sugárut 41b, Sel- nek is kijár, amely nem önként for- mindneki szerény és rendes asszony- nagyközönség
rendelkezésére ia fel 1meczi Béla Somogyitelep IX. u. 180, dul hozzánk," hanem mint gyanúsított, nak ismerte. Állandóan kerülte a szó- I nak.
Török Márton Csongrádi-sngárut 14. v a g y terhelt kerül elénk. D e a jogsza- rakozó helveket, mert szerette volna, !
Ma este bérletszünetben Három a
lé- bogy férje visszatérjen hozzá. Varga KáVárosi Szinház: délután:
P e e r bályoktól függetlenül a magyar
rolynéról csak nagyon kevesen tud- . kislány, énekes játék Schubert rauzsilekből
fakadó
követelmény
is
az,
G y n t , este : H á r o m a k i s l á n y .
bogy a panaszossal, jogsegélyt kérő- ják, hogy ő volt Auguszta főhercegasz í kájával. Főszerepekben: Megyesy Pál
Mozik műsora: Belvárosi Mozi:
vel, vagy adatszolgáltatóval szemben szony első komornája. Ezt az előkelő és Sallay Margit, az operaegyüttes kel
B e n c d o k-h á z, Széchenyi
Mozi:
akkor hagyta ott, kiváló énekese, továbbá Sághy István,
udvariasak legyünk.
A háboru és a környezetet csak
V a l a m i t v i s z a vfz.
Vajay
forradalmak az udvariasság terén so- amikor Térje megkérte kezét Éttől az Bakos Gyula, Völcsey Rózsi,
—oOo—
kat rontottak s ma már ott tartunk, időtől kezdve részben Hajdúszobosz- Erzsi, Sipos Ila, id. ^ l á t h é László és
AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETÉ
hogy a szalÖnok hangja is g y ö k e r e s lón, részben Debrecenben laktak. Ami- Erdész Irén.
Vasárnap délután Egy csök és más
E S T E NYOLC ÓRAKOR,
reformra szorul, noha az első világ- kor férje elhagyta, német nyelvleckéi
semmi.
Zenés komédia, csak felnőttekket
adott
és
abból
tartotta
fenn
magát
háború
előtt
stilus
és
hang
tekintetéVÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR.
" nek.
ben a közmondásos francia udvarias és gyermekét.
—OOO—
Közkívánatra 35-ödszőr játsza
a
sággal együtt emlegették a magyart
— K i s s István jubileuma. Kiss Ist- ist Ilyen körülmények között valószinház vasárnap este az idei szezon
ván piarista tanár 40 é v e s jubileumát sággal missziót teljesít az, aki udva- H O L N A P
két előadás: legsikerültebb vigjátékát, a Fekete
volt lanitványai február 20-án
dél- riasság dolgában jó példát
mutat. délután 3-fcor és este 7-kor a Tiszában Pétert.
előtt 10 órakor a kegyesrendi városi Amikor sok é v v e l ezelőtt elrendelték,
Hétfőn este Három a, kislány mungimnázium
dísztermében
ünneplik hogy a rendőrőrszemnek
káselőadásban.
vigyázzálmeg. Réggel 8 órakor a fogadalmi lásban, tisztelegve kell
Kedden este operaelőadás.
Színre
fogadnia
a 99
templomban Kiss István szentmiséjét hozzá forduló polgárt, némi
kerül Verdi romantikus operája, az
aggály
volt tanítványaiért ajánlja fel. Az is- támadt ennek gyakorlati kivitele iránt,
Álarcosbál. A főszerepeket Soós Kakolai ünnepség rendje a következő: látva, hogy a rendőr sok
Boross
Jolán,
esetben Konferál LEGENYEI, énekel F A L V A I talin. Katona Lajos,
Kodály Zoltán: Köszöntő, előadja a olyan embernek is kénytelen tiszteleg- Közremüködnak B A N A T I MŰVÉSZEK Megyesy Pál és Rissay Pál éneklik. Az
gimnázium énekkara. Arany: Tanári ni, aki köszönés, jó szó nélkül,
sőt Bán Anna, Marok duo, Vitkay Gyula. operának február 8-ára kitűzött és eljubileumra, szavalja Szögi Ferenc III. tiszteletlenül
| maradt előadására váltott jegyek, terközeledik
feléje.
Ma
Jegy
b) osztályú tanuló. Üdvözlő beszédet azonban mintha a nagy nyilvánosság
Délmagyarországnál
és Harmóniánál ;mészetesen erre az előadásra érvémond dr. Tukats Sándor főispán. Hal- egyetlen tanítómesterét látnánk a tisznyesek. Az előadás a mü hosszúságára
mos L.: Jubilate, előadja a gimnázium telgő rendőrben, aki a nyilt utcán nevaló tekintettel, pontosan 6
órakor
énekkara.
— Szélhámos faügynők'R keres a J kezdődik,
vel az udvariasságnak arra a feledésSzerda: ? ? ?
_ Kinevezés. B o k o r Istvánt, aki be menő elemi szabályaira, b o g y az rendőrség. Báló János 40 é v e s faisko- j
Csütörtök: ? ? ?
már hosszú évek óta mint szerződé- emberek közötti érintkezés valamikor lai ügynök, aki a Demeter Ferenc é s
fiai c é g
faiskolájának
megbízottja
Péntek: Operabem nta tó.
Puccini
ses alkalmazott működik a városnál, e g y m á s köszöntésével k e z d ő d ö t t . . .
volt, rengeteg szélhámosságot követett Pillangókisasszonya.
i polgármester műszaki
segédtisztté
I. bemutatóbér-i
—O()O—
el. Előlegeket vett fel tanyai gazdáknevezte ki.
tól, a pénzt azonban nem küldötte el
— Ma, szombaton délután 8 órakor:
_ Meghamisította katonai leszere- cégének, hanem saját céljaira
haszMANSz-tea a Hungáriában. A Magyar lési jegyét, hogy ingyen utazhasson. nálta fel. Amikor a Demeter-cég rá
Asszonyok Nemzeti Szövetségének sze- Jaczkó Mihály 41 é v e s szegedi lakos, jött a szélhámosságra,
elbocsátotta
gedi csoportja ma, szombaton délután gyárimunkás közokirathamisitás bűn- Bálót
alkalmazásából és eltiltotta
6 órai kezdettel rendezi meg nagy- tettével vádolva állott pénteken a tör- megrendelések
Budapesti értéktőzsdezárlat.
Tao®
gyűjtésétől.
Bálóná!
szabású teadélutánját a Hungária-ká- vényszék dr. Molnár István tanácsel- azonban nála maradt e g y megrendelő tott irányzattal, pénzajánlatokkal ÍR®
véház termeiben. A tombolával egybe- nök vezetésével működő büntető ta könyv és annak segítségével
tovább i dult a tőzsde üzleti forgalma. Mivel
kötött, rendkívül hangulatosnak ígér- nácsa előtt. Jaczkó katonai leszerelési folytatta szélhámosságait.
A rendőr j a z élénk kereslettel szemben alig v o l t
kező teadélután iránt széleskörű ér- jegyén a leszerelés dátumát 1942 ju- ségre eddig nyolc feljelentés érkezett I áru a piacon, az üzleti tevékenység á L
deklődés nyilvánul
meg
társadalmi lius 25-ről 1943 augusztus 30-ra javí- ellene olyanok részéről, akiktől előle- Italában vontatott, tartózkodó maradt,
körökben annál is inkább, mert a tea- totta ki, hogy ingyen utazhasson Sze- get vett fel é s nem szállitott nekik fát. ' A tőzsdeidő későbbi folyamán e g y e *
délután bevétele jótékony célt szolgál. gedről Ungvárra. A törvényszék bű- A rendőrség körözést bocsátott ki Bá- kisipari értékekben a kínálat megerő-.
— Néma bál Sándorfalván.
A nösnek mondotta ki a vád szerinti ló ellen. Báló János 166 centiméter [ södött é s a Magyar Vasutforgalmi, vaé s 300
pengő magas, sovány, rekedt hangú,
MANSz sandorfalvi csoportjának ren- bűncselekményekben
pisze lamint a Telefon részvények árfolyaAz ítélet jog- orrú, arca kerek, borvirágos, barna mai tovább gyengültek.
dezésében
jótékonycélu,
úgynevezett pénzbüntetésre Ítélte.
néma bál volt Sándorfalván. A had- erős. _ Ugyanekkor tárgyalta a Mol- haját hátrafésülve viseli, bajusza bo
Zürichi devizazárlat. Párts 6.293,
bavonultak hozzátartozóinak s a sze- r.ár-tanács Juhász Pál 35 é v e s tápéi rotvált. A rendőrség felkéri azokat a London 17.36, N e w y o r k 430.—, Brüszgény gyermekeknek
fel segélyezésére cipész ügyét. Juhászt a magyar állam károsultakat, akik még nem tettek fel- szel 69.25, Madrid 39.75, Amszterdam
rcn iezett
összejövetelen
B a r a k é s a magyar nemzet megbecsülése el- jelentést, jelentkezzenek a rendőrka- 229.37.5. Berlin 172.55, Szófia
5.375,
Sándorné elnökasszony mondotta a z leni vétséggel vádolta meg az ügyész- pitányság 12-es számú szobájában.
Bukarest 2.37.5.
ség,
mert
1942
decemberében
Tápén
ünnepi beszédet. Az elnökasszony beA Magyar Nemzeti Bank h i v a t a l o s
— Az a bizonyos nyúl. Gyakran jeszédében azt az óhajtást fejezte ki, fakiosztás alkalmával 150—200 főnyi
valutaárfolyamai:
Szlovák
korona
lent
már
meg
az
újságokban
eljegyzétömeg
előtt
a
közellátási
rendszert
bogy a szivek háborúja legyen végre
úrrá az emberiség felett. A hallgató- becsmérlő kijelentéseket tett Juhászt si hir, amely nem bizonyult valónak. 11.45—11.75. lira —.—, svájci frank
pénzbüntetésre Vagy túlfűtött kedélyű jóbarátok csi- 70.60-80.60. svéd korona 7 1 . 7 0 - 8 2 70.
ság nevében a lelkesítő, szép beszé- jogerősen 200 pengő
Budapesti terménytőzsdezárlat. Csejnáltak úgynevezett heccet, v a g y a lány
dei L e p e y Emil plébános
köszönte ítélték.
családjának
valamelyik
türelmetlen kély forgalom mellett az árak váltomeg. A néma bál várakozáson felül
— Szeged árverési csarnoka 1914 tagja avatkozott bele a dologba, meg- zatlanok.
sikerült é s szép összeget hozott a jótékony cél szolgálatára. Voltak olya- február 21-én délután fél 4 órakor hi- unva az udvarló hosszas tétovázását.
tar', Hátha erre kiugrik a nyul a bokornok is, akik 50 pengős felülfizetéssel vatalos helyiségében árverést
mely alkalommal a szegedi záloghá- ból! Legtöbbször azonban az történt,
vettek részt a néma bálon.
zaknál 1943 december 31-ig lejárt téte- 5 hogy a nyul felbőszült, szigorú cáfo— Előadás a jezsuitáknál. A világ- lek kerülnek sorra. A csarnok magá- | latot tett közzé é s eltűnt az események
nézeti tanfolyam
második
előadása nosoktól állandóan elfogad árverési {színhelyéről. (Két év előtt
Szegeden
február 2U-an, vasárnap délután 5 óra- megbízásokat s amennyiben a beadott is elkövették egy állami
hivatalnokkor lesz a jezsuiták kongregációs l e i - holmik a fenti napon nem találnának kal ezt a tréfát, de eredménytelenül.)
mében. Szeged katolikus társadalmát vevőre, az árverést ezentúl a kővet- Most a marosvásárhelyi Székely Szó
szeretettel várja a Szentlélek Szövet- kező hónap 5 ik napján folytatjuk, nyiltterében olvassuk az
alábbiakat:
ség szegedi tagozata. Belépés dijtalan. v a g v i s kéthetenkint tartunk árverést
A Székelv Szó február 12-iki szá4 középiskolát végzett, jól s z á Előadók: P. Sass Imre S. J: Az er- é s pedig 21-én zálogtárgyakra,
5-én
mában nVeg'jelenf 'házassági hir jómoló é s jó kézírással rendelkeAz árverésre
kölcstan, morális; Gimes Gyula belvá- pedig egyéb holmikra
akaratú feladóját senki sem
bizta
ző, erélyes, keresztény
rosi segédlelkész: A hazaszeretet. Ver- szánt tárgyak naponként délelőtt 9 tői
meg, hogy izléstelenkedjék.
Daraset szaval: Kolin László VI. o s z t á l y o s t ó r á i g megtekinthetők . Igazgatóság.
bont Klárát biztosan feleségül
vegimnáziumi tanuló.
szem s ezen
semmiféle
Ízléstelen
tréfa nem változtat. Az időt azonI
ban mi fogjuk meghatározni. Balázs
András áll. isk. Igazgató.
KERES. — Kézzel irt ajánlató
Hogy is mondta , az
anekdótabeli
elsőrendű érett, vegyes. 70—80 száuakat — rövid életleirással— az
müveit
flreg
spanyol?
lékban
msrhatrágya.
vagontételben
alábbi cimre — Metesz SzárítósaJVleghaltri megtartok, tje siettetni
ELADÓ Érdeklődni bzentgyörgy-utca
üzem, Makó, Postafiók 20 —
nera bagvom magám
Puicz-utca 16®
10 sz. I. em. 1. i r M j O N : S á - Ü O .
küldendők.
m
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Metesz Szárítóüzem Makó,

trágya

Elleli őrt
fehtesvüitSc

Munkafeliigyelőnöket

SPORT
A magyar vidék legjobb ökolvívécsapafa szerepel
vasárnap Szegeden
Az ófcölvivósport szegedi taivei Játas izgalommal várják a
vasárnapi
Dunántúl—Délvidék ökölvívó találkozót. Az érdeklődésre az ad különös
okot, hogy a dunántuli csapat a legjobb ökölvivóegyüttes a magyar vidék
csapatai között. Tagjai között nem egy
országos vidéki bajnok szerepel. Ilyen
a harmatsúlyú H o 1 d e r i k, a középsúlyú K o v á c s , a nehézsúlyú H e c s k ó, de igen jó nevü boxolók a pehelysúlyú S k o t l e k és a váltósulyu
H e g e d ű s is. A déli csapatnak igen
meg kell dolgoznia, ha jó eredményt

akar- elérni velük szemben. Z o m b o r i János, a déli csapat kapitánya bízik. benne, bogy ba L á z i c s , a kiváló szabadkai versenyző részt tud
venni a küzdelemben, Dél esetleg 10:6
arányú győzelmet arathat, de legroszszabb esetben is döntetlent tud kiharcolni..
Az érdekes sportesemény
jegyeit
ma még elővételben lehet kapni Hiller
Géza kerületi titkárnál, a Tisza Lajoskörut 38. szám alatt. A mérkőzés délelőtt 11 órakor kezdődik az ipartestület nagytermében.

A SiVSE és a SzEAC
női csapatok találkozása
a mai kosárlabdaprogram
érdekessége

rádv csapattal állnak k i ' a PEAC elIpa.
A mai műsor a Klauzál-gimnázium
tornatermében: 4 órakor: SzEAC—
SzVSE női, vezeti Domonkos, Tasnády, 5 órakor: PEAC—SzVSE' férfi, vezeti Szekszárdy, Domonkos.
A már közölt holnapi műsor bővül
a 9 órakor lejátszandó TFSK—Levente férfimérkőzéssel.

A SzEAC kosárlabda bölgycsapata
ismét edzésbe állt. Jó erőkből álló
együttesük hosszabb idő óta rendszeres edzést folytat és ma mérkőzik a
SzVSE hölgycsapatával. Előreláthatólag. Lafleur, Oláhné, Csonka, Baitha,
J'eterdi, örlei, Gábris fogja képviselni az egyetemi színeket. A Vasutasleányok a szokottnál gyengébb együttessel lépnek pályára, A-csapatuk több
tagjának betegsége miatt előreláthatól ig Balassv II. — Papp I. — , Szabó,
Snlánky, Szfics, Fejér, Papp IL lesz
sz összeállításuk. A SzVSE férficsapata meg fogja érezni középjátékosának elvesztését. Márton Gyulát ugyanis Nagykőrösre helyezték és Perey
sem jelenhet meg, igy csere nélkül
Koczka II. — Mocsay — Kovács, Tas-

—OOO—

X Nagy készülődés Kolozsváron a
Szeged ellen. A Szeged AK csapata,
amint jelentettük, vasárnap Kolozsváron szerepel a KAC ellen. A SzAK 14
játékossal utazik az erdélyi fővárosba. A mérkőzésen mind a 14 játékos
szóhoz jut. A KAC-nál nagy készülődés folyik a szegedi csapat fogadására: a játékosok egész héten erősen ed.
zettek, hogy egy héttel a szezon kezdete előtt jó formában állhassanak ki
próbamérkőzésükre. A Szeged szombaton utazik el Kolozsvárra.

RADIO

Szeged sz. kir. város polgármesterétől.
6910—1944.' E. sz.
Tárgy: Magyar kender, len- és
jutaipar rt.
iparvasut I H M M M G I M M W M H G
kibővítésének
engedé•.
S Z Ó M B A T,
F E B 11 O A K
19
lyezése.

im

Hirdetmény
A m. kir, kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 11.095. VII.—1914.
sz. alatt a Magyar kender, len- és jutaipar rt. ujszegedi telepén tervezett
iparvasrrt kibővítésének és a csatlakozó iparvágánya motorüzemre
átalakításának engedélyezése
érdekéből 191-4 február 25-ik napjának délelőtt 9 órájára közigazgatási bejárást
tűzött ki, összejöveteli bely: a részvénytársaság ujszegedi ipartelepének
irodája.
A terveket a városi mérnöki hivatalban közszemlére tettem ki, ahol
azokat az érdekeltek a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetik és észrevételeiket a tárgyalás alkalmával
előterjeszthetik; Erre a
tárgyalásra
az érdekelteket meghívom.
Szeged, 1944 február 18-ánu
Pr. Tóth Béla h. polgármester.

Közellátási közlemények
Tejkiosztáa
A városi központi tejcsarnok kereskedői a mai napon a február 19-i
A jegyre 5 deciliter tejet szolgáltathatnak írt.

számsiígipei
jó á l l a p o í b a n
Y E S Z

levőt

I I R*

K.

Ajánla'at kérünk. Pos'a'i5k 22 alá.

BUDAPEST I,

egy táncraí 9.40: Hírek, 10.10: Hírek.
10.20: Hirek német, angol és francia
nyelven, 10.40: Hanglemezek. 11.45:
líirek. .„'...'.
TiUD A PEST II.
3.35: Kis filharmónia. Közvetítés a
Magyar Művelődés Házából. A Székesfővárosi Zenekart vezényli
Failoni
Sergio. A műsort ismerteti
Forrai
Miklós. 5: Hirek német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelven. 7: A

Budapesti itonyvnyomdftszok

Dalkf*

rének vegyeskara. Vezényel dr. Ujj
József. 7.25: Mezőgazdasági félóra, 7
óra 50: Mai magyar szerzők. 8.35J
Bohuniczky Szefi elbeszélése. 9.05»
Hanglemez. 9.15: A filozófia mester®
müvei. Dr. Halasy-Nagy József egy©temi tanár előadása Bergson: Terem*
tő lendület cimü müvéről. Felolvasás.
9.45: Beszkárt-zenekar. Vezényel Müller Károly. 10.40: Hirek.

APRÓHIRDETÉSEK
'

N «

ff;').;-'1

v e g y e n
é s nm adja al h á z f a l k é t ,
h á z é t , szftllfi v a g y a z é n t é Magasan díjazom, akt
t a n y á a b i r t o k é t , mialfttt rém"bérű kétszobát lakáshoz juttat. >Igényjofal n e m beosOlteti v a g y gosult*
jeligére,
a j á n l a t o t a a m k é r M(kitörn é F. H«. i r o d á t ó l , Kultúr- ftbtií-vfrfl!
palotánál.
Használt

Hátfelek 100 n. öl Rókuson 20.000 P, Alsóváro
son 160 n. öl, köves utcán 20.000 P — Adómentet családi háx 2 szobát Újszegeden 36.000 P —
Családi ház 4 szobát, komfortos, köves ntcán
Újszegeden 96.000 P — 370 n. öl gyümölcsös 1
szobás házzal 8000 P — 800 n. öl gyümölcsös
Újszegeden 14.000 P — Kis családi ház Felsővároson 20.000 P, magasföldszintes ház — 2
szobás, kertes, Alsóvároson, hidász laktanyánál
40.000 P — Földszintes jó ház 3 lakással, alsóváros templomnál 45.000 P — Sarokház 1x2,
3x1 szobás lakás és kerttel, Alsóvároson, köves utcán 65.000 P — Adómentes ház 2 lakással Felsővároson, köves otcán 65.000 P _ Sarokház, füszerüzlet és 2 lakással, Alsóvároson
köves utcán 45.000 P — Sarokház, magasföldszintes, jókarban 2x2, 3x1 szobás lakással, p e p
sővároson 56.000 P — Uri családi ház, 4 szobás, komfortos, adómentes 100.000 P — Adómentes, üzletes sarokbérház 1x3,3x2 szobás lakással 120.000 P. Adóm. em. ház 3 és 4 stobás, komfortos laksásai 165.000 P — Sarokbéiház belvárosi 3, 3, 4 szobás komfortos lakásokkal 250.000
p — Eladó szöllő, gyümölcsös, szántó tanyás
birtokok: 2 hold szöllő, gyümölcsös lanyával
Alsótanyán 30.000 P — 7 és fél hold szöllő és
szántó tanyával FelsőtanyáD 130.000 P — 1 h
gyümölcsös, 4 szobás villával, vasút
közelében 45.000 P _ 2 és fél holdas szöllő és szántó
kis szobával müut közelében 17.000 P — 1 bold
szántóföld felsővárosi feketén, Klárafalván, holdankint 10-12.000 P — 5 k. holdas gyümölcsös
és szántó városi bérfőid, kisvasúinál 12000 P
— 12 kat szántóföld szőregi határ, vasúttól 2
km-re, holdja 5000 P _ 28 kat. szántóföld bevetve, feles terméssel 150.000 P — 30 k a t holdas szántó tanyával deszki határban 130.000 P
52 k a t
holdas szántóföld szőregi határban
220.000 P — 90 k a t szántó és legelő szőregi határban 360.000 P.
ALKALMI VÉTELEK!

ÁGYBETÉTE*
díványt, sezlont, bútor®
rugót magas áron ve®
szek. Feketesas
utca
17. Házmester.
473
Két kilón felüli levágásra alkalmas

házinyulakat
vásárolunk
délután 1—3 óráig Újszeged,
Pillich Kálmán u. 26. sz. alatt

Aiiogástalan
állapotban levő
100 vattos

Mwarcioiipáí
megvételre keres

FODOR

6: Üzen az otthon. A Vöröskereszt
Vasasszentpéter-u.3
bajtársi rádiószolgálata. 6.25: ÉbreszTelefon: 31—34
tő, torna. 6.45: Reggeli zene. 7: Hirek, közlemények. 8: Hirek
német,
2 drb ruhaszekrény elromán, szlovák, ruszin és szerb nyeladó. Tulipánt szalon,
ven. 8.35: Zenekari müvek. 10: Hirek.
Török u. la.
10.15: /Irszágos Fostászenekar. VezéKönnyű egylovas fia*
nyel Eördögh János. 11.10: Nemzetkökeit inegvetelre kerozi vizjejzőszolgálat. 11.15: A rádiózesek. Cim a kiadóban.
nekar műsorából. 11.40: Egy mintafalu. Ispánovits Sándor előadása. FelM
é x t r
s í é
Egy vaiódá
kanadai
olvasás. 12: Harangszó. Himnusz. Ráezüstróka, teljesen
uj
P.
V.
irodában,
Horthy
M.
u.
X.
Kultúrpalotánál
kóczi induló. Utána szórakoztató zeés két pár fehér bőr
női kesztyű és
fehér
ne. 12.40: Hirek. 1.20: Időjelzés, vizhosszú szélű angóra foállásjelentés. 1*50: Honvédeink üzennál eladó. Cim a kiadónek. A Vöröskereszt bajtársi rádióban.
rádiószolgálata. 2: Weidinger Ede szai Női fodrászsegéd vagy
lonzenekara. 2.30: Hirek, műsorismer' segédnőt és
takarító- Egy 15 mázsa horderetetés. 3: Szórakoztató muzsika. 3.30:
stráfkocsi
nőt felvesz Ileitn, Ta- jű féderes
•
másnap!
lap]
Népszerű filmakadémia. Dudás László .
eladó. Csongrádi
sukaréktár u. 8.
beszél a filmdiszletezésröl. 4.20: Solv-!
gárut 1. sz.
számára c s a l j
mossy Eajos
tánczeneegyültese ját- ;
Szolgának, vagy kifuszik. 4.45: Időjelzés, hirek. 5: Dal és j
tónak felvétetik jóroegd é l u t i i i
vers a vándorlásról, az országutakjelenésii
fiatalember. K S l Ő N F t l f e
ról. Közreműködik Csongor István,
Liiíolcumipar, Kárász5
ó
r
á
i
é
!
Makkay Margit és Timár József. 5.35:
utca 6.
32 éves állami tisztviOláh Kálmán cigányzenekara muzsi- J
selő keresi 40 évig —•
r e s z fel ai
kál. 6: Az ég alatt Bibó Lajos elbe- j
Megbízható ügyes szol- független úrinő ismekiadóhivatal.
gát felvesz vitéz
Sü- retségét házasság célszélése. 6.20: Halk
melódiák. 6.40: j
vegh Dezső, Kállay A. jából cÉrdeknélküli 1»
Külügyi tájékoztató. 6.50: Hirek. 7: J
d. 2.
jelige.
Tlangképek innen-onnan. 7.30: Füzessv |
Emília Buttykay-dálokat énekel. 7.50:'
Részletek a Pozsonyi lakodalom cimü
Felelős szerkesztő és íelelős kiadó:
operettből. Zenéjét szerzetté és, veELADOM
B e re y G é z a
zényli Bánfalvi Miklós. Közreműködik
sarokházam Alsóváros
a Rendőrzenekar és a Földényi-énekforgalmas részén, melv Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged, Aradiegyűttes. Az összekőtőszöveget irta-és
ben füszerüzlct ,és
2 utca 8 Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14.
lakás víyi, nagv ucfvar- TeL (szerkesztőség,, kiadóhivatal, nvornda): 13-06
rendezi Kiszely Gyula. Az összekötőral. Ara 42.000 P, Megszöveget elmondja Egry Mária. 20.50:
bízottam
MÉZÉRNÉ Nyomatott ABLAKA GYÖRGY köriorgúgépéu
Akiket mindig szívesen
hallgatunk.
ingatlanirodája
(KulSzeged. Kálvária-utca 14.
Ríhar-r .Tózseí cseverése. 9: Szabad
túrpalotánál.)
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Felelős fizemveaető: A b l a k * I » t r é a.
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