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A finn félhivatalos szerint
„ a döntés finn kézben van"
Tisenkétórés légitámadás Helsrnkl ellen - Anglia felsTólitotta
Finnországot a szoviet feltételek elfogadásárat

Sikertelen szoviet áttörési kísérletek Krivoirognál
Berlin, február 28. A német véderő
^parancsnoksága közli: _ __
A ezovjet csapatok Krivojrog
nál vasárnap egész napon át erős
gyalogsági és páncélos erőkkel támadtak. Néhány betörési helyen el reteszeléssel valamennyi támadást visszavertünk. A Pripjet-mocsaraktál délre ré-

csapatgyülekezések ellen, A Dnyeper
t i d j á t telitalálatokkal több belyütt súlyosan megrongáltuk.
— Az olaszországi arcvonalon vasárnap csak helyi harctevékenység
folyt Azt a körülbelül két zászlóalj
erőt, amelyet néhány nappal ezelőtt
Apriliától délnyugatra Buon Riposo
hány helyen élénk harctevékenység körül bekerítettek, a hegyes, szakadéfolyt Jampolinál a hadsereg és a fegy- kos terepen vivott kemény harcokban
veres SS kötelékek ellentámadással megsemmisítettük. Több mint 650 fogverték vissza az ellenséges támadáso- lyot ejtettünk. Az ellenség elkeserek a t A Berezinától délre a Szovjetnek dett közelharcokban rendkívül súlyos,
páncélosokkal támogatott ismételt elő- véres veszteséget szenvedett. Messzeretörései sikertelenek maradtak.
hordó ütegek megfigyelt hatással lőt— A légi erő román repülőkötelé- ték az ellenség kirakodó forgalmát
kek támogatásával erős harci és csa- Anzio és Nettuno térségében. Német
tarepülőalakulatokkal támadást Inté-, csatarepülők támadásai Anzio kiké"izett a Kirovgrádtól keletre levő ellen- jében erős tüzeket okoztak. (MTI)
séges tüzérségi állások és páncélos és
cgyik

Súlyos harcok Kr'vejroqnál
Berlin, február 28. rAz Interinf
jelenti a keleti arcvonal déli szakaszáról:
Az egész Keleti arcvonal kiemelkedően legsúlyosabb harcai a déli
arcvonalon játszódtak lc, mégpedig
ismét Krivojrogtól délre, délnyugatra és északnyugatra. Itt a bolsevisták
sok
lövészhadosztállyal
cs minden rendelkezésre álló tech-

ník'ai eszközzel támadtak a nfim'el
állások ellen. Sikerült átmenetileg
néhány helyen betőrniök, azonban
a páncélkocsik a páncélelhárító
harccsoportok zsákmányává lettek,
összesen 16 szovjet páncélost tettek harcképtelenné. Kirovgrád térségében csak helyi
jelentőségű
harctevékenységre került sor.
(MTI)

• Mcghiusult szov'et áttörési kísérlet
Bobrujszknái
Berütí, február 28. Az intcrinf
jelenti a keleti arcvonal középső és
északi szakaszáról:
A keleti arcvonal középső szakaszán csak Berezinától délre került sor nagy harci tevékenységre,
ahol a bolsevisták igyekeztek Bobrujszk irányában áttörni. Csak egy
helyen sikerült egy helyi betörést
clcrniök, amelyet azonban visszaszorítottak. Vitcbszktől délnyugat-

ra csak helyi jelentőségű Harcokra
került sor minden
nevezetesebb
eredmény nélkül. Az északi szakaszon a harcok súlypontja továbbra
is a Peipusz-tótól keletre volt, ahol
a bolsevisták ismételten folytatták
áttörési kísérleteiket Pleskau irányában. A Narva arcvonalon a már
szombaton megindult német tá-

naevobb részét elvesztette A' Gor
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rispodenza Republicana ezután áttekintést ad az olasz polgári veszteségekről. Ellenséges légitámadás
következtében sok olasz város teljesen elpusztult. Nápoly városát
104 légitámadás érte. Az ellenséges
repülőtámadások a föld szinévcl
egyenlővé tették Cagliari, Trapani,
Marsala, Messina, Reggio di Calabria, Benevento, Avelino, Pas-

colo, Civita, Veechio, Livorno,
Arecco, Pistoya, Ancona és Rimin]
farosokat. Milánóban a légitámadások következtében a lakóházak
60 százaléka elpusztult vagy lakhatatlanná vált. A légitámadások
okozta anyagi kár meghaladja a
100 milliárd lirát. összegszerűieg
fel sem becsülhetők azok a károk,
amelyek
egyedülálló
történelmi
művészeti értékek
elpusztításává)
érték az országot. (MTI)

A Valikánban gyűjtik össze
az oSasz műkincseket
Zürich, február 28.
lentik:

A

Va,ikán

az

Chiassóból je
u abb

J
gyűjtőhelyévé vált egész
legszebb műkincseinek. A
rejtik itt Róma, Firenze,
lence és Nápoly legszebb
(MTI)

ldöbe

"
Olaszország
ládák ezrei
Milánó, Vefestményeit

Több mini 600 repülőgép tárna Jía 12 orán ár
Helsinkit
Helsinki, február 27. A február nyékén is esett néKány bomba.
27-i finn hadijelentés szerint az Suusaarinál a linn vadászok légiellenség vasárnap virradó éjszakán harcban lelőttek egy ellenséges
több mint 600 repülőgéppel 12 órán bombázót. Egy finn vadász elveát tartó légitámadást intézett Hel- szett. (MTI
sinki ellen. A yáros különböző részeiben sok robbanó- és gyújtóMegsérült a helsinki
bombát dobtak le.
Elsősorban a
magyar követség épülete
lakónegyedekben
épületkárok és
Helsinki, február 28. A Helsinki eltüzek keletkeztek. A polgári lakos- len végrehajtott legutóbbi sulyos légiságnak veszteségei voltak. Tizen- támadás alkalmával a magyar követkét ellenséges repülőgépet lelőttek, ség épületét is bombatalálat érte. Sem
Különböző
délfinnországi helysé- , a követség taigjainak, sem alkalmazót*
gelcben, valamint Ouluban és kör- I tainak nem történt bajuk. (MTI)

Helsink' a vasárnapi szovjet légitámadás után
Helsinki, február 28. A Kalavala-, vannak. Az országra, amely épp
nap alkalmából a finn főváros ut ezekben a napokban dönt állásfogcái zászlódiszbe öltöztek. A házak lalásáról, a légitámadásokkal polioromzatán zászlók lengenek, lent tikai nyomást akarnak gyakorolni.
az utcán pedig az emberek ezrei A légiháboru után
természetesen
szorgoskodtak, bogy eltakarítsák az \ előtérben állanak a többi kérdések
eddigi legnagyobb
légitámadás j is. A főváros szempontjából igen
romjait. Az élet még vasárnap este,! előnyösnek bizonyult, bogy a latchát alig félnappal a 12 órás légi- ! kosság nagyrésze, elsősorban az
támadás után visszatért rendes j aggok és gyermekek
önként
,
. ,
. . , távoli
. ,
medrébe. A hivatalos jelentések videkekre költöztek. A hatosagok

madő vállalkozás szép eredmény- e d d , S s e m m i t sem közölnek a légi- minden eszközzel támogatják azonyel halad tovább. (MTI)
támadások áldozatainak számáról, kat, akik a
következő napokban
• •
Mértékadó helyen jelenleg mintegy kívánják
elhagyni Helsinkit. A
60 halálos áldozatról tudnak. Va- sajtó annak lehetőségét mérlegeli,
Összefoglaló kimutatás
lamennyi lap ugy véli, hogy az hogyan lehetne megszervezni a
az olasz veszteségekről
erejében egyre növekedő légitáma- nagyarányú kényszerkiüritést.
*
(MTI)
Milano február 28. A Gorrispo- zőtt,
de » fogolyki múlatásban dásóknak ezúttal politikai céljai is
denza Republicana, a párt hivata- sincsenek benne. Az olasz haditen„A döntés kizáróíag finn kézben van"
los orgánuma összefoglaló kimuta- gerészet vesztesége 1943 juniu-*
tást közöl azokról a veszteségerői, bezárólag 3771 cíesett és 20.189 elStockholm, február 28. Az Uusi olyan nagy károkat, mint az a táamelyeket az olasz véderő, vala- liint. Az olasz kereskedelmi tenge- Suomi Linkomies finn miniszter- madás, amelyet a vasárnapra virmint az egész olasz nemzet a há- részet tagjaiból eleseit 2512 ember, elnök lapja vezércikkében a követ- radó éjszaka hajtottak végre. Az
ború folyamán szenvedett Az olasz n z olasz légifegyvernem vesztesége kezűket irja: A finn békekérdés- egyetem épülete súlyosan megronhadsereg vcszlesége a véderő or- ,6000 halott cs eltűnt A hadifogság- ben a feszültség tetőpontjához kö- gálódott. Az ismert Stockman árugánumának hivatalos közlése sze- J ha került olasz katonák összes zeledik. Tudatában
vagyunk an- ház csaknem
teljesen rombadőlt.
rint 1943 júniusáig bezárólag 50.641 szátpá kereken 500.000 ember. A ! nak, hogy a döntés most kizárólag Sulyos csapás érte a diplomata
ember volt. Ezekhez jön
még kereskedelmi tengerészet, amely a finn kézben van. Szemtanuk köz- negyedet is. A német követséget
204.405 eltűnt. Ezek hivatalosan háború elején három és félmillió lése szerint Helsinkiben még egyet- egy bomba telibetalálta. Megronööíü szerepelnek az elesettek kő--.{topna hajétérra! rendelkezett, les-;len orosz légitámadás sem okozott gálódott a brit követség épülete ÍSL
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Pertinox cikke Churchill katonai és politikai
módszeréről

boruba. Mások ugy vélik, hogy a
légitámadások érvet adnak a finAnkara, február 28. Az OFI hir- vezték ki. Perront Argentína eröskeaö
nek kezébe, amelyre majd hivalkodhatnak a németek előtt, ha ar- ügynökseg Pertinax newyorki je- emberének tartják. Az uj hadügym*
ról lesz szó, hogy a békére irányuló lentése alapján beszámol Churchill niszter a GOU vezére és határozott**
és Eden legutóbbi beszédének ame- németbarát. Erős hadsereg felett renóhajukat megindokolják. (MTI)
rikai visszhangjáról. Pertinax meg- delkezik és Farrell teljesen a befolyj
A finn kormány közlése Feri nben
állapítja, hogy
némi meglepetést sa alatt áll. Ramirez elnök állítólag
keltett Amerikába az, hogy Chur- (kísérletet tett, bogy külföldre menő
London, február 28. 'A Budapesti kormánv Berlin tudomására hozchill olyan erősen kihangsúlyozta 'küljőn. Letartóztatták és az Olivo*
Tudósitó jelenti: Semleges illeté- ta, hogy ki akar válni a háborúból,
a Németország elleni bombatáma-! fogházba szállították,
kés helyen közölték, bogy a finn (MTI)
dások szerepét. Egyesek ugy lát- !
Perron bosszú idő óta irányította
ják, hogy az angol miniszterelnök
Anglia felszálltra a finnedet a szovjetújból kimutatta szeretetét aziránt az argentin kormány politikáját Poli*
a háborús módszer iránt, amelyet tikai körök véleménye szerint hadügy
feltételek elfoga ására ?
Teheránban a második arcvonalat miniszterré való kinevezése azt jeStockholm, február 28. A Svcnska foglal a szovjet békefeltételek mel- részesítve
előnyben,
elvetettek. lenti, hogy Argentína nyíltan NémetMorgenbladet
jelentése
szerint lett és felszólítja majd Finnorszá- j Churchillnek az olasz és jugoszláv ország oldalára áll. (MTI)
Londonban azt várják, hogy az got a fellételek elfogadására .(MTI) kérdésekről kifejezésre jutott felangol kormány nyilvánosan állást
fogását, valamint Edennck az alHarc Rabaul birtokáért
giri bizottságra vonatkozó kijelenWashington, február 28. A BudaA moszkvai lengyel©'' elismerik
téseit csupán néhány amerikai lap
pesti
Tudósító jelenti: MacAríbur táközölte és ugylátszik Amerikában
a Szovjet követeléseit
bornok
főhadiszállásának
jelentés*
etekintetben nem értenek teljesen
az
szerint
a
szövetségesek
egy
rombol*
Genf, február i8. Londonból j«-[orosz-lengyel
határvitáról vála- '
angolokkal.
továbbá
Mannherheim tábornagy
lakóháza.
A halottak száma csekély. A főváros óvóhelyei példaszerűen
tökéletesek.
Londonban
azon a nézeten vannak, hogy a

lenUk: Mint az Observer jelenti, a
I
Moszkvában röviddel ezelőtt alakított
• lengyel nemzeti bizottság, egy uj
• lengyel főparancsnok, kinevezésén
kívül több fontos intézkedést hozott A
többi között nyilatkozatot tett közzé,
amelyben ígéretet tesz arra, hogy •szoros szövetségben a Szovjetunióval és
egyetértésben többi szövetségeseivel
fog dolgozni.. Ezenkívül elismerte a
Szovjet területi követeléseit is. A iondoni lengyel emigránskormányt értesítették az uj fejleményekről, amelyek
majdnem egy időben Churchill alsóházi
beszédének elhangzásával mentek végije. (MTI)
'

szólva Churchill, alsóházi beszédé- 1 A * angol
miniszterelnök
szólt
re. A munkáspárti Daily Herald Angimnak és az Egyesült-Allaaggodalmainak ad kifejezést az m o k n a k arról a közösen hozott haorosz-lengyel viszály fejleményei hirozatáról, amely szerint az olasz
miatt. A lap sajnálja, bogy Nagy trónkérdést csak akkor vizsgálják
britannia
közvetítése
mindeddig meg, ha a római csatát már megeredménytelen maradt és helytele- nyerték. Amerikában viszont sokan
níti, hogy Churchill és Sztálin kö- azon a véleményen vannak, hogyha
elfoglalása még
hosszabb
zött már megállapodás jött létre, Róma
időt
vemre
igénybe
Viktor
Emáamelynek
értelmében Lengyelornuel
felváltásának
kérdését
halaszágot német területekkel kártalanítják. A lap szerint érthető, ha a déktalanul vizsgálat tárgyává kelSzovjeunió
biztositani
kívánja lene tenni az egyik moszkvai nyinyugati határait és hogy Lengyel- latkozat szellemének és szövegének
ország meg akarja védeni függet- megfelelően. Churchill — hangozSztálin nyilatkozik a Jangyal
lenségét és erejét, azonban egyik tatják Amerikában — túlzóan bekérdésben
félnek sem szolgál javára, ha el- szélt az olasz hadseregnek az olaszLondon, február 28. A Daily Te- térnek a brit kormány régi állás- országi hadjáratban vállalt szerelegraph értesülése szerint Sztálin \ pontjától, amely szerint területipéről. A szövetségesek oldalán csuelőreláthatóan a legközelebbi na- kérdésekről csak a háború befeje- pán egyetlen olasz dandárt vetettek harcba, de azt is nyomban ki
az zése után lehet táryalni. (MTI)
pókban
nyilatkozatot
tesz
kellett vonn. Ma az olasz csapatokat kizárólag a közlekedési utak
A angol'—török viszony
mentén foglalkoztatják. (MTI)
'Ankara, február 28. Érdekes, rök kikötőkbe, még nem érkeztek
hogy míg a török sajtó teljesen meg. Ankarai nemzetközi körökEnyhGlf az anqolszász—
hallgatásban burkolódzott az an- ben tudni vélik azt is, hogy a Tőspanyol feszültség
gol—tőrök vitás kérdések tekinteté- rökországban működő angol kiképMadrid, február 28. E d e n külügyben, ugyanakkor angol részről egy- ző keretet csökkentik, ami maga
miniszter alsóházi nyilatkozata, valamást követik az olyan sajtónyilat- után vonná az angol—török katomint az a tény, hogy a spanyol sajtó a
kozatok, amelyek megerősítik, hogy nai együttműködés
meglazulását.
nyilatkozatot részletesen és első hea legerőteljesebb angol nyomás ér- Mindez természetesen nincs kihalyen közölte, lényegesen hozzájárult az
vényesül Törökország hadbalépése tással Törökország külpolitikai iráérdekében. Az angolok előreláha- nyára, csupán az angol politika tö- angolszász—spanyol feszültség enyhütólag a befolyásolás minden esz- rekvéseit mutatja. Itt kell felemlí- léséhez. A spanyol sajtó különösen
közét felhasználja ebből a célból teni azt a birt, amely szerint tőrök kiemeli Eden külügyminiszternek elisés ilyen szempontból kell tekin- illetékes helyen kijelentették, hogy merő szavait Spanyolország magatarteni az angalok azt az intézkedését a Trabonont
nevű
szállítóhajót, tásáról a háború első szakaszában,
hogy megszüntetik a kőolajszál- amely Törökországnak szánt hadi- valamint beszédének azt. a részét,
litásokat Törőkország részére. Ezt anyagot szállított, az angol hajók amelyben hangsúlyozta, hogy Spaa hírt Ankarában nem erősítették az egyik egyiptomi kikötőbe ki- nyolország ma abban a helyzetben
meg, de tény, hogy az esedékes sérték és hadianyagát partra rak- vau, hogy ellenálljon minden jogosukőolajszállitások, amelyeknek meg ták. (MTI)
latlan követelésnek. Diplomáciai kökelleti volna már érkezniök a tőrökben azt hiszik, hogy Eden nyilat-

Az angol alsóház vitájának törck v ssihancija
hiimbol, február 28.
A* angol
ahóbáz külpolitikai vitája mély
benyomást keltett istanbuli politi
kai körökben. Itteni
nemzetközi
körökben a/ alsóházi vitával kapcsolatban arról beszélnek, hogy
ugylátszik ismét ébredezni kezd az
wgol politikának úgynevezett európai irányzata. Ebből a szempontból különösen kiemelik Teeting
konzervatív képviselő kijelentéseit,
amelyek szerint Angliára súlyos
felelősség hárul Európa jövőjét
illetően- Ugyancsak aláhúzzák Graham képviselő kijelentéseit, ameiyek szerint Európa népei szabad-

flottillája tüz alá vette Rabaul ujhrP
tanniai japán támaszpontot Ugyanakkor nehéz és középnehéz bombázók,
heves támadást intéztek katonai célpontok ellen. Más szövetséges badihwjók Kavieg japán támaszpontot támad*
ták meg, amely az Ujbritanniávai
szomszédos Ujirország szigetén fekszik. A japán flotta és légihaderő nem
lépett akcióba. További jelentés szerint a szövetségesek ujabb légi támadást intéztek a Trucktól 600 kilométernyire keletre fekvő Ponape ellen-

(MTI)

A k5zí<?az?,alásí tisztviselők
fizetésének rendezése

Ungvár, február 28. Most tartotta
közgyűlését Ung vármegye tőrvényhatósági bizottsága. A közgyűléshez a legutóbbi
napokban
három indítványt is benyújtottak
és ezekben rámutatnak az általános drágulással kapcsolatban a
közigazgatási
tisztviselők
nehéa
helyzetére.
Mindhárom indítvány
azt kéri, irjon fel a közgyűlés -a
kormányzathoz, hogy rendezze a
közigazgatási tisztviselők javadalmazását. A három indítványt »
vármegye
kisgyülésében vitatták
meg és ennek során dr. S i m é nf a l v y Árpád főispán rámutatott
arra, hogy a kormányzat megértéssel látja a közigazgatási tisztviselők nehéz helyzetét és annak javítása érdekében már intézkedésekre is készülnek. így határozott
értesülés szerint a közigazgatási
kistisztviselők
textilanyaggal yató
kozatának hangja és a spanyol sajtó ellátására
vonatkozó
intézkedés
magatartása alkalmas arra, hogy
előkészítés alatt áll és foglalkozik

Madrid és London közötti feszültséget; a kormányzat a fizetések rendézé

.pontjából inkább Angliára, rointsének kérdésével is.
| sem az Egyesült-Államokra vagy a megszüntesse. (,MTI)
Szovjetunióra számítanak. Az Is
tanbul cimü lap vezércikke szerint Argentína teliesiti nemzet"
közi kötelezettségeit
az alsóház vitája azt bizonyítja,
bogy Nagybritannia egész világLisszabon, február 28. Mint a brit'
politikája fordulóponthoz
közele- hírszolgálat Buenos-Airesből jelenti,
dik. Ezzel nyilvánvalóan azzal van M a s o u tábornok külügyminiszter kiPELMAGYARORSZAG
összefüggésben, hogy nem egy ama jelentette, hogy Argentína teljesíteni
népek közül, amelyek Angliában fogja minden nemzetközi kötelezettsévetették bizalmukat, ma valósággal gét. (MTI)
tHÍH(UH
s o i a ^ '
agonizál. Angliában is egyre töbRanvrezf letartóztatták
ben kezdik felismerni, hogy eme
écdelus
Montevidoo, február 28. Ide érke
állapot milyen
bizalmi
válságot
0f
szított világszerte
Nagybrilanniá zett jelentések szerint az argentina
V
a
)
.
j
helyzet ..mindjoftbao- ."kiéleződik. Juat,
ttumk j k _ jogaik, msaxsáése szem-A
JBacrou ezredest hskáüCEminiszterrépo-"h

A hábarn nemzetközi Jogi
forradalom

! » « KöZBSJSrnK a Kisgyűlés, F « - íöffts mtmkaátalányát felemelték", tt * ffm* B T * * O K 8 f f * 6
n y ő Lajos és dr. S i n g e r István összesen 9380 pengőt szavazott meg K B D P, 114 f e b r u á r 88
pedig
15 évi pőtadómentességet erre a célra a kisgyűlés.
épített bérházuk
A kisgyűlés husz perc alatt végMatrosrfeárhdy, február 28. Buza kaptak ú j o n n a n
után,
végül
a
tőrvényhatósági
utIzett
tárgysorozatával, igy az ülés
László volt szegedi egyetemi tanár,
ügyekkel
foglalkoztatott
tisztviselők
fél
5
előtt végetért.
• kiváló nemzetközi jogtudós előadást
tartott
Marosvásárhelyen.
Buza professzor elmondotta, hogy
• nemzetközi jognak a háborúval
kapcsolatban két célkitűzése van:
*• A lehetőség szerint kiküszöbölni
• háborút. 2. H a m á r folyik a háború, megfelelő szabályozással hupiánusabbá tenni. 'A háború
a
nemzetközi jogban egyrészről
a
Uj tagválasztásolc a Dugonics-Társaság vasárnapi közjogérvényesítés eszköze, amikor a
gyűlésén
sértett államnak nem áll más esz(A Délmagyarorttáe munkatársá- leslegünk maradt, amely lehetővé tetkőz rendelkezésérc, hogy jogainak
érvényt
szerezzen. Másrészről a tól) A Dugonics-Társaság vasárnap te ezeket a megmozdulásokat
Épp ezért kimondja a közgyűlés,
jogalkotók nemzetközi forradalom, délelőtt tartotta meg rendes évi közSzámtalan emberen
gyűlését dr. B a n n e r János egyete- hogy ezt a fennmaradt s azóta is sza- ,
amely hivatva van az elavult és mi tanár elnökletével. Az egyes beporodó összeget Tömörkény—Móra—'
lefiít a Pyramídoa
Igazságtalan
nemzetközi
jogot számolók a hatalmas munkaprogram Juhász-alapként kezeli, hogy ébren 1
tabletta,
megdönteni, Kogy annak helyébe a jelentékeny részének megvalósulásá- tartsa három kimagasló volt tagjának
tényleges erőviszonyoknak megfe- ról beszélnek, de egyúttal nagyarányú emlékét emlékek alkotására és érdeŐ d (ffjn kjvítéTJ
lelő igazságos jog lépjen. A most akciókról is, amelyek végrehajtása fo- mes munkák kiadására.
,
Dr. F i r b á s Oszkár főtitkár szá-l
folyó háború is nemzetközi
jogi lyamatban van. Általában olyan lenforradalom, a békediktátumok ál- dület és alkotási vágy pezseg a tár- molt be ezután a társaság mult évi
saságban, működési körét annyi terütal teremtett nemzetközi jogszabá- letre terjeszti ki, hogy méltán foglal- életéről, hangsúlyozva a régi mondás
cáfolatát, mert a múzsák a fegyverek ;
lyokkal szemben
helyesebb nem- ja el az első helyet a vidéki irodalmi zajában sem hallgattak. Alapos je-, i.
zetközi
jogrend
megteremtésére társaságok sorában.
lentése felölel minden mozzanatot, de j
•irányul.
Az elnök megemlékezett
N y i - legrészletesebben Tömörkény István | 1"
l a s y Sándor, M ó r a Ferenc és H o- szobrával foglalkozik, amelynek lét- , M a a H a m B w m a a a w
m o r István halála tizévee fordulójá- rejötte Banfter János fáradhatatlan
ról, akinek munkássága maradandó energiájának köszönhető. Kegyelettel
K á l m á n y Lajosnak, a szegedi
nyomokat hagyott a Dugonics-Társa- emlékezik meg a társaság dolgai n a gy folklóristának müvei is.uj kiadás
ság életében. Kegyeletének jegyző- iránt mindenkor melegen érdeklődő előtt állanak. Nagy és nehéz munka
könyvi kifejezést ad a közgyűlés.
dísztagja, G ' l a t t f e l d e r Gyula csa- v©11 eddig, a hátrahagyott kézirato*
( A Délmagyar ország munkatársáMárcius 19-én lesz a régen terve- nádi püspök haláláról, végül köszö- rész felkutatása, de már kezd az egész
tól)
Szeged törvényhatósági bi- zett és a rokoni kapcsolatokat meg- netet mond a tapasztalt támogatásért rendes mederbe terelődni annál is inzottságának kisgyülése hétfőn dél- erősítő Írói összejövetel megnyitó ülé- a hatóságnak, a közönségnek, a saj- kább, mert a, müvek iránt másfelől is
se, amelyet Móra és Nyilasy emléké- tónak és Banner elnöknek, aki való- élénk érdeklődés nyilvánul meg. A
titán 4 órakor
tartotta
februári
nek szentel a társaság. Móra Ferenc- sággal >diktatórikus lelkesedéssel* jár kezdeményezés jogát azonban magáülését dr. T u k a t s Sándor főis- ről és édesapjáról K i s s Lajos, a
éi ől a munkában és serkent arra min- n a k tartja fenn a társaság.
p á n elnökletével. A tárgysorozaton nyíregyházi muzeura igazgatója em- denkiL
'
A tavaszi irodalmi ünnepség, amely
kisebb ügyek szerepeltek.
lékezik meg, V a j t a i István pedig a
B á l i n t Sándor a P á l f y - B u - a Délvidék iróit hozza közelebb hozA kisgyűlés G s á n y i Antal ké- készülő Móra-életrajz egyik fejezetét d i n s z k y Endrével végzett közös zánk, március 19-én a többek közt
relmére a fogadalmi templomi or- mutatja be. Nyilasy emlékének D o munkásságáról számol be. Szeged mü- Nyilasy-kiállitással is lepi meg a ken
r o g i Imre hódol egy előadás kereté- emlékeinek leltárát készítették el, ami zönséget, de összegyűjtik azonkivüt
gona motorjainak karbantartási álben. Itt emiitjük meg, hogy a társa- alapja lesz a város művészeti kultu Szeged eddigi szépiróinak munkáit is.
talányéi 50 százalékkal felemelte. ság megbízta Vajtai Istvánt a MóraA pénztári jelentés után tagválaszrájáról egyszer megírandó műnek. Ebr
A Bárka-utca végleges
rendezési életrajz megírásával, a könyv kiadá- ből a jelentésből, amely önmaga is a tásokra kerül a sor. Az üresedésbei*
munkálatait a polgármester vál- sának lehetőségeiről máris folynak a legmagasabb nivóju tudományos érte- j levő egy helyet B a t i z f a 1 v y János
lalatba adta C s o n k a István kő- tárgyalások.
kezés, meglepően domborodik ki az a jegyetemi tanárral töltötték be. migvlKilátás van arra Is, hogy rövide- tény, hogy az Alföld művészi múltja t déki tagkonak a következő délvidéki
művesmesternek 12.700 pengőért. A
kisgyűlés a polgármester intézke- sen rendelkezésre áll az az ősszeg is, nem olyan igénytelen, amilyennek azt j irókat választották meg: Berérfyi Já<
amely lehetővé teszi Nyilasv Sándor a dologgal nem foglalkozó laikus és J nos, Cziráky Imre, Csuka János, Csu-t
dését utólagosan jóváhagyta.
művészetének méltatását. Ennek a talán sokban közömbös, tömegvéle- ka Zoltán, Draskóezy Ede, Fekete LaNéhány haszonbérlet átruházási munkának megírására Dorogi Imre mény elképzelné. Hozzá kell még azt jos, Herczeg János, Hódsághy Béla,
Ügyben a kisgyűlés névszerinti sza- kapott megbízatást.
is venni, hogy Szeged a múltban nem í Kisbéri János, Lévay Endfo. Majfénvi
vazással döntött a polgármester jaA társaság vezetőségének közben- volt püspöki székhely sose lehe'ett Mihály. Muhi János és Szirmai Ká'vaslata értelmében. A boszorkány- járására Szeged város 1944. évi költ- megyeszékhely, ha mingvárt itt is tar- roly. Valamennyien értékes munkásat
szigeti
csónakátjárót . C s i s z á r ségvetésébe 3000 pengőt vett fel azzal totta időnként közgyűléseit a várme- annak az irodalomnak, amely már *
gye s nem volt birtokos nemessége, megszállás ideje alatt is ébien tarIstvánnak adták bérbe 1944. évre a kimondott céllal hogy ezzel honoM peugő javadalmi d i j ellenében. rálja B á l i n t Sándor egyetemi ta- amely a műemlékek konzerválásává; totta a magyar szó erejével a magyar
nárt, az országosan ismert néprajzi foglalkozott volna. A gyűjtést egyéb- lelkiséget s most van kifejlődőben,
Csiszár István
köteles
csónakot,
tudóst Szeged néprajzának megírásá- ként tovább folytatják valami olyan hogy jelentős ténvezővő váljék.
személyzetet
tartani az átjárónál. ért. A Dugonics-Társaság közgyűlése elképzeléssel, hogy idővel kialakuljon
Az árvaházi alap tulajdonát képező a munka tulajdonjogának fenntartásá- belőle egv határainkon tul is érdekSzéchenyi-téri bérszékek,
továbbá val a mü megírásával most megbízta lődést keltő szegedi képeskönyv.
Merány'eí Far'naccí ellen
B e r e t z k Péter jelentése a terméa Széchenyi-téri padok, a Mária- Bálintot.
Genf, febrnár 28. A Budapesti TuUgyancsak a város! költségvetés szetvédelmi emlékek védetté nyilváníparki padok és az ujszegedi Vigadó
előtt levő padok
bérleti
jogát és a város nyersanyahozzájárulása tásának munkálatairól számolnak be. dósító irja: A La Suisse milánói értebiztosítja V e d r e s István és R e i z - főié!ja ennek a madártani érdekessé sülése szerint Farinacci csodával homeghosszabbították a HONSz jan c r .Tános emlékének méltó megörö- geken kívül az alsótanyai homoksiva-j táros módon menekült meg a haláltól,
vára, az évi 1000 pengő bérösszegei kítését. A Mussolini-féle márványból tagok ősnövénvzetének megmentése, j Autójában időzített bomba robbant ab1
azonban felemelték 2000 pengőre.
való emléktáblák Szesed két nagy fiá- Tlt is nagyjelentőségű tervek merülte ' ban a pillanatban, amikor a kocsi
'A szegedi napilapok hirdetési ál- nak' bronzból készült arcképével a fel, amiket a társaság majd a városi, üres volt. Az autórteljesen elpusztult,
kultúrpalota oszlopai alatt, a most ott hatósággal tárgyal le, hogv a képző-Ide senki sem sebesült meg. A bomba
talányának ősszegét felemelték.
művészet is belekapcsolódjék ebbe a • egv virágcsokorban volt elrejtve, ameTöbb földbérlő által
előterjcsz- tátongó mélyedések' helyén, nyernek
nrankáha. Tgy kan arrót tudomást ©ilyet egy asszony adott át Farinaccielhelyezést.
tett építkezési ügy
cngedélvezésé— Hogy ezeket a munkálatokat el- tudománvos részen kivül a nagykő- nak és amelyet a kocsiban helyeztek
*
el. (MTI)
indíthattuk és kívülük még másokat zönség is.
befejezhettünk" -— mondja az elnök —,
Kedden és szerdán
annak köszönhetjük, hogv Tömörkény
S z i l á g y i S z a b ó E s z t e r szobrának felállítása után annyi fe-

Hóra Ferenc, Nyilasy Sándor életrajzát
és Szeged néprajzát
megíratja a Dugonics-Társaság

Hnsz perc alatt végzett
tárgysorozatával a kisgyűlés

Belvárosi

Mozi

grandiózus alakításával

L E J T Ő N
Egy asszony kálváriája.
A főszerepekben:

szilagyi szeoo, Greguss, Fay. Timar
Harmonika

harmónia

^zines kis film.
HIRADü!

3, 5, 7

K O R Z Ó B A N
Ma a fordulatos, mulatságos
uj filmvígjáték I

A LÁTSZAT CSAL
Slmor Erzsi, Hajtnany,
Kiss Manyi. Vaszary Piri
főszereplésével

7 órakor!
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A Kamarakórus nagyskerü
szereplése
az Emerieasa népi estjén
(A Deimagyarorazig munkatársától)
A főiskolai hallgatók és az agránfjuság összefogásának
megünneplésére
rendezték meg vasai nap délután a tanárképző löiskola Emericanas korporációjának népi estjét a főiskola tornacsa mókában. A nagy terem zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel,
akikiiek
első soraiban ott láttuk az egyetem
tanári karának tőbb képviselőjét is.
Az ünnepség megnyitó beszédét Fáb i á n László főiskolai hallgató mon-

Mérey-utca 2. sz. (r üspökbazár épületében).

V á ü o f i ItaroistfMöUvafl (itiitil J z J i c i i i s í t s }

itoUtfü ft 0i?!i»f' cs fflí®vmm

Bács-Bodrog vármegye
magyar muftja és magyar jelene
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kölni hallgatókhoz intézte, kiemelve,
hogy ez az összejövetel az intelligencia ifjúságának kézszaritása az agrárifjaSággal. Hangsúlyozta, hogy ebben
az országban a fizikai munka éppen
olyan fontos nemzetépítő tényező, „,.„.
mint
a azcllemi munka i nem szabad, aöay
az agráriljuság mellérendeltnek érez
ze munkáját Végű) rámutatott az öszstefogAs céljaira: krisztusibb ember,

kipusztultak.
Még a törők megszállás idején i »
dult meg a szerbek nagyobb szám*
betelepedése. A félnomád szerbek főleg állattenyésztéssel foglalkoztak. A
török
földesurak
fizettek
érW
adót, aki mindig katonai személy voR
A telepítést szerb kenéz, vagy egyházi személy, a pópa vezette, öfe egyeltek meg a török földesúrral, az adónemekben s az adók mértékében. BgJ
példát kiragadunk az esetekről. A mai
Zombor helyén a középkorban a Csöbör családnak volt vára, CsoborSzentmihály. A Buda ellen haladó tőrök 1541-ben ezt a várót és a falut elpusztította. 1543-ban azonban a fal*
már újjáéled, de nem az elmenekült
vagy lemészárolt, illetve elhurcolt magyarok fajtestvérei térnek vissza, hanem a rácok, akiket telepítő vállaik©-

közti lakosokból a szerbséig az egész portban. A 310.490 közül több, mint török fürdő van a városban, amelyet
lakosságnak alig 6 százalékát teszi, a 200.000 él zárt egységben egyetlen egy a szerbek a Csobor nevet elferdítve
magyarság 89 százaléka melleit, Bács- folytatólagos területen a Tisza és Fe- Zombornak neveztek el.
A régi Szintarévet már nem n é p e
Bodrog vármegyének a szerbség csak renc-csatorna kőzött. A szerbek több25
s z á l k á t teszi a magyarság 45 ségi csoportja két falucsoportra osz- sitik be ily gyorsan; a XVII. század
r zá
' zaléka melleit, a visszacsatolt me-, lik, az egyik a zomborkörnyéki falvak elején, tehát a mohács vész után egy
gyénpk
P®** 2 8 1 százalékát a ma-. 28.000 szerbbel és 17.000 magyarral kö- századdal már 700 rác lakik benne,
43.2 százaléka mellett; a zöttük, a másik a Tisza-Duna három- akik ezt a nevet is elferdítik és ZenIának hívják A régi szép magyar n»*
sz rbsé
«
g t c hát a. megye lakosságának szög 40.000 szerb és 10.000 magyarra!.
veket sorra elváltoztatják Igy'lett 9
műveltebb falu én önérzetesebb ma- meg az egyharmadát sem alkotja, a , A magyarok az egységes magyarlak- Kcmándbfíl Kamendin, a Révből Btgyagyarság tekintsen njabb ezer esz- magyarság ezrri szemben majdnem a j ta területen a lakosságnak 74" száza- vica, a Baksafalvából Baksics és igy
I felét. A bács-bodrogmegycí
szerbség iékát teszik ki, a szerbek viszont a
tendő f e l é . . .
tovább. A szerbség azonban nem igen
A szegedi KALOT-népföiskola ének- i nem lakik zárt egységben, mert csak legszerbebb területen is csak alig 68 hajlandó falvakban és városokban le33
helységben
alkot
többséget.
A
szerb
százalékot s amellett igen kis terüle- telepedni. A törők uralom alatt inkábü
kara Ősi magyar népdalokat mutatott
l>e nagy siker mellett, majd I l l é s lakosság 52 százaléka kisebbségben él ten.
a félnomád pásztoréletet folytatja. Ezt
A legfontosabb azonban az, bogy az életformát még régi hazájából
Lajos főiskolai hallgató S í k Sándor más nemzetiségű helységekben. 48 számegrázóan erőteljes ódáját szavalta el zaléka szerb többségű falvakban. Ev- mi,g a magyarság a tiszta magyarlak- hozta magával. A török adóztatás nem
a magyar paraszthoz. A JKALOT-nép- vel szemben a magyarság 80.7 száza- ta területhez kapcsolódik egységes te- is kedvez a letelepedésnek. Könnyebfőiskola hallgatói magyar
táncokat zaléka él magyar többségű falvaiban rületével, addig a szerbség a két kis ben menekül meg a nagy adónemekkisebbségben, szerb területen, amely szerblakta temutattak be a közönség őszinte tet- s csak 193 százaléka
től a vándorló pásztor.
szése mellett. Ezután került sor a ta- más nemzetiségű falvakban. A szerb rületnek szomszédságában van. amelynárképző főiskola kamarakórusának többségű falvaknak csak az egynegye- től a Duna választja el Bárs-Bodrog
Délszláv bevcndorSás
szereplésére, amely az ünnepség ki- de fekszik egymás mellett ugy. bogy vármegye viszont a Duna—Tisza köemelkedő műsorszáma volt Isaszegi- szerb vidéket alkot, ezzel szemben a zének elválaszthatatlan része.
A törökök alól való felszabadító*
nótákat mutattak be P é t e r József magyarságnak 65 százaléka, vugl is
után, mikor a császári hadak a Balfeldolgozásában, dr. S z ö g i Endre
kán felszabadítását is elindították, a
vezénylésével Élőadásuk olyan művészerbek a felszabadított szerb területÁ
B o t o n d
tÖrxs
települési
szi tolmácsolása volt az egyszerű népről nagy számban csatlakoznak a feh
dallamoknak, hogy a közönség
alig
Bács Bodrog vármegye a
Botond Jhoztak magukkal szerbeket és nyugat- szabaditókhoz. A hadi vállalkozás abtudott betelni hallgatásával. A Jelen- törzsnek volt települő helye A Botond bolgárokat, ezek azonban a Duna- bnnhagyása után a szerbek félve a
voltak lelkesen ünnepelték dr. S z ö g i törzs a Duna mindkét partján lakott, Tisza közé nem telepedlek le. Csupán megtoríáslól, tömegesen jönnek MaEndrét és kitűnő kamarakórusát.
nemcsak Bács megyében, hanem a Du- családonként szivárogtak oda. A mo- gyarországra. 1694-ben a bécsi udvar
Nagy figyelem kisérte P. K e r k a i na másik oldalán az Arpataró (a mai hácsi vészkor már 5 -6 százalék le- minden kedvezményt megad nekik. Dö
Ezen hetett a bolgár—szerb elem, mert a kiköti, hogy haza mennek, na Szerbia
Jenő jézustársasági atya, a katolikus Fruska-Gora) hegység tövéig
felszabadítását
szocializmus
lelkes
előharcosának felül a Dráva torkolatától annak kö- Belgrádban és a Szerémségben széke- felszabadul! Hazájuk
>Nép és ifjúság* cimü beszédét, amply zépfolyásáig. A Tisza mentén, annak lő török becsapásai következtében ki- azonban a betelepedők nem tudták kiben a népi erők felhasználásának és alsó folyásánál szintén ez á törzs te pusztult népelemet pótolni kellett ée várni.. A katonák szolgálatára pedig
az ősi népiséghez való visszatérésnek lepedett le. A Tisza alsó folyásának a szerbség átszivárgott a Dunán, ek- a bécsi udvarnak nagy szüksége volt
családoknak
törzse foglalt kor már nem csoportosan, hanem szét- s ezért a kiköltözött
problémáját boncolta a tőle megszo- baloldalán a Gyulák
A Duna—Tisza ideiglenes letelepedési jogot adtak. A
dott dinamikus szónoki erővel és a helyet. A két törzset azonban esy- szórtan, menekülve
legmélyebb gondolatoknak
nagyszerű mástól a Tisza alsó folyás;) baloldalé- közének déli része a mohácsi vész szerbek nagyobb csoportokban ide-oda
csoportosításával. Kifejtette, hogy egy nak mocsaras vidéke választotta e l . után pusztult ki, amikor a régi, majd- vándoroltak, inig az udvar ösztönzévármegyék- nem tiszta magyar lakosságnak
tiz sére letelepedtek, főleg a Tiszántúlra
ország kultúrájának fokmérője csakis egymástól Bács-Bodrog
az lehet, hogy milyen színvonalon él nek területe annyira alkalmas volt a százaléka is alig maradt itt. Evvel be- és a Duna—Tisza közének alsó részén.
annak az országnak népe. Lelki hamu- magvar foglalásra, hogy ez* a terüle- zárult a Bács-Bodrog megyék telepüA magyarság a 'örök alól való
hintésre szólította fel a magyarságot tet teljesen megszállták a Botond töizs lésének első korszaka, mely az itteni felszabadulása után lassan-lassan szinabban a tekintetben, hogy nem követ- családjai. A királyi birtokok erre a magyarságnak majdnem teljes kiirtá- tén elkezdte elfoglalni régi területét
tönk el még mindent a falu népének területre nem is terjedhettek ki. csu-' sával végződött.
Bács megyében a felszabadulás után,
felemelésére. Mert hiába minden, ha pán Bács és Bodrogvár lett idővel kiA magyarok honfoglalásakor igen 1720-ban csak 32.000 lelket számláltak.
a nép milliói nem érzik magukat tel- rályi birtok. Botond törzse a határ- csekély számú avar és bolgár-szláv A magyarság letelepedése elé azonban
jes értékű embereknek! Megrázóan vá- védő szerepet töltötte be s a Szerém- elemet találtak itt, amelyek hamarosan akadályokat gördítettek. Ez volt egyik
zolta a francia falvak elnéptelenedő- ] ségtg r a l ö terjeszkedés alapja volt A beolvadtak a magyarságba, mert a sü főoka a Rákóczi felkelésének is. A
sének és a főváros felduzzadásának határvédés mellett ez a törzs szolgál- rft magyar telepüiés azokat teljesen szerbség nem állott oda a felkelő mavízióját s a francia nép tragédiáját ál- tatta a balkáni hadjáratok
hadsere- felszívta. Az Árpád királyok alatt gyarság mellé, hanem a magyarságlította elénk mementóképpen. A falu geinek magvát. Idővel a szellemi élet gyér idegen telepitésről is tudunk. Igy nak nem kedvező külső tényezők öszlelki betegségben szenved, megunta a egyik középpontjává lett, mert a má- Szent István alatt a Baja melletti Bc tökélésére ellene fordult A szerbek *
názáreti e*endet és a városba vágyik. sodik érsekség is Báesba tette le szék- senyőtelepre besenyőket vittek. Iz- kurucok elleni harcokban igen kegyetA falvak elnéptelenedését pedig min- helyét,
ahonnan
Délmagyarország maelitákról tudunk a Szond melletti leneknek bizonyultak, amiért a felkeden eszközzel nwg kell akadályozni, sxellemi irányítása mellett
feladata Aposon és Csurogon (az akkori Csur- lők megtorláshoz nvultak Ennek köKunma- vetkezménye volt 1703- és 1704-ben a
mert a magyarság jövőjét illetőleg v o ] t a szávamenti vidékeknek a kő- lakon). Kunszállások voltak
Kunhegyesen, szerbség egv részének kiköltözése.
csakis a fal* népének van még mon- zéponrópai kultúrába való bekapcso- darason, Parabutyon,
Jankószálláson, Kisszálláson, Ivánkadanivalója!
Ezen
munkálkodik
a lása is.
Nagyobb mérvű szerb kiköltözés
majorban,
Tompapusztán és
másutt. volt még 1741 után, amikor a tiszai
KALOT, amelynek mozgalma a szegeA törökök megjelenésekor Bács
Ezek
a
kun
települések
a
tatárjárás
di elindulásról nyolc év alatt szép pá- vármegyében 5 vár, 16 mezőváros és
határőrvidéket feloszlatták és az ideidejében elpusztult I magyar lakosság gen népelem előjogait eltörölték. A
lyát futott be.
legalább 316 község volt Bodrogvárhelyére történtek. A mohácsi vészig ez szerbség egv része Oroszországba kőiA jézustársasági atya nagyhatásu megvében pedig 7 vár. 12 mezőváros
beszéde után szünet következett, majd ás 213 község. Mindezeket legalább 95 a magyar fajrokon elem már teljesen
a
r észe pedig a TemcsA A1
a magyarságba. A
_ A- X V I I I . század
M é c s László >Parasztok* cimü ver- —96 százalékosan magyarok lakták. 'beolyadt
'
* *tőrök
- " - •közbe.
- •
- * *harmadik
sét szavalta el E r d ő s János főisko-, A törököknek a Balkánon való elő- több, mint 500 magyar helységet nagy- évtizedében megkezdődik a nagyobb
lai hallgató, a főiskolások egv bájos renvomnlSsakor a bolgárok és a kfi- részt elpusztította, a lakosság egy ré- mérvű telepítés. Magyar, rutén és szlonépi játékot adtak elő, végül a kama- lönféle szerb törzsek tagjai felfelé hu- sze elmenekült a Tiszántúlra és Du- vák telepesek melleit megjelfenik a
rakórns K o d á l y n a k Petőfi versé- zódtak. A Brankovicsok és Vuk. vala- nántúlra, a megmaradtakat a törők külföldről bejött német telepes is. A
re irt gyönyörű kórosmüvét hatalmas, mint más szerb vezérek már Zsigmond hadak lemészárolták, vagv elhureol- magvarság ősi területét ismét magáéM M cso- vá tette s jelenleg 348.818 lélek vallja
sikerrel mutatta be
alatt és a Hnnvadlak ideién állandóan j t á k . A nagvobb városokM körül
igv magát magyarnak azon a, területen,
korban voltak azelőtt a falvak
Mtmmmmmmmmmmmmmmmm—rnmmmm
'í Szabadka körül a következő — mind amclvcn Botond törzse telepedett le a
^ H t e M t m í m a s z t a l i nor 6 . — pengő
magvar falvak terültek el: Madaras, honfoglalás idején. Ide telepedett le á
M. üveg k i t ö n ö habzóbor 10.— pengő
Napfény. Csontafeiér, Kölestarló, Ve- közel 15.000 bukovinai székelv. a 16t
resegvbéza. Pálbáza. Liknháza.
Lu- főnyi moldvai magvar. az 1631 boszitaláruüzletében a
•pdasháza és Pusztsegyháza. Ezek m i n d i n i a i és a 106 belgrádi magyar i«
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Isó részén,
alól való
lassan szini területét
nlás után,
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Tukats főispán
és Széchenyi kormánybiztos
felszólalása az Alsóvárosi
Iparoskör közgyűlésén
(A Délmagyarország munkatársától)
Az Alsóvárosi Iparoskor vasárnap
délután 4 órakor tartotta 30-ik évi
közgyűlését. A közgyűlésen megjelent
dr. T u k a t s
Sándor főispán, dr.
S z é c h e n y i Islván országmozgósitásí kormánybiztos, R a i n e r Ferenc
ipartestületi elnök és sokan mások a
város társadalmának vezető egyéniségei közül.
T a k á c s Béla elnök nyitotta meg
a közgyűlést, majd a különböző tisztségek viselői felolvasták évi jelentésüket, amelyeket a közgyűlés köszönettel vett tudomásul. A tisztujitás során a régi tisztikart választották ujjá.
Dr. S z é c h e n y i István közjegyző, országmozgósitási kormánybiztos
szólalt fel ezután. A belső front szilárdságának szükségességét hangoztatta. Súlyos szavakkal bélyegezte
meg az angolszászok hadviselési módszerét, majd arra hivta fel a jelenlevöket, hogy tartsa rendben mindenki
légoltalmi óvóhelyét Készüljön fel
mindenki, hogy lelkileg, testileg készen találja az esetleges légiveszély.
Dr. T u k a t s Sándor főispán az
Iparosságot érdeklő kérdésekkel foglalkozott Sorra vette azokat a közmunkákat amelyek az elmúlt évek
alatt elősegítették a szegedi iparosság boldogulását A rendőrségi palota, a vágóhídi hűtőház, a lemezgyár, a
konzervgyár, a paprikabeváltó és sok
magánépitkezés révén az iparosság
jelentős keresethez jutott A város vezetősége szorgalmazni fogja az egyetemi építkezések folytatását és reméli, hogy ujabb kereseti forrásokat
teremthet az iparosság számára. Kijelentette, hogy nincs megelégedve a
karbantartási költségekre a városi
költségvetésbe beállított ősszeggel, a
szegedi iparosság nagyobb támogatásra szorulna.
A 25 éves szegedi gondolat építő
erejéről beszélt ezután a főispán, majd
a következőket mondotta:
— Lehetnek közöttünk nézeteltérések, de ezek nem lehetnek mélyrehatóak és nem válhatnak gyűlöletté. A
fejünket nem szabad elveszítenünk a
veszélv közepette sem és bíznunk kell
a magyarság Jobb jövőjében. Az egyefémről jöttem a főispáni székbe, itt is
tanítani akarom az embereket az öszszefogáson alapuló komoly hazafias
munkára.
Legvégül arra szólította fe! az iparosokat, hogy őrizzék meg komolyságukat és vegyenek részt a jövőben
következő épitő munkában.
A tetszéssel fogadott beszéd etán
D e á k János és R a i n e r Ferenc szólaltak még fel.

Infai

nemzetvédelmi miniszter
szabadkai beszéde

István
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A Pester Lloyd cikke
Európa szétbomfeázásáról

Szabadka, február 28. Vasárnap! magyar ut megválasztása tekinteSzabadkán tartott nagyobb beszé- ; tében.
det A n t a l István nemzetvédelmi
— Minél kisebb egy nemzet, anA Pester Lloyd vasárnapi szám*
miniszter, akit nagy szeretettel fo- nál nagyobbnak kell lennie benne rendkívül figyelemreméltó cikket kö*
gadtak a M É P zászlószentelési ün- a hagyományaihoz,
életformáihoz, ' zöl »A légiháboru és Európa' címmel.
nepségén és a Népkör díszközgyű- egyéniségéhez való ragaszkodásnak Megállapítja, hogy a légi front — a
valóságban a mögöttes országrész
lés keretében választotta disztag- és ezeknek a szempontoknak
még
frontja —, a hadműveletek nagyságát
jává.
fokozottabb jelentőségük van itt a tekintve, semmiben sem marad már a
A
bizalom
megnyilvánulását Bácskában,
ahol
a
magyarság harcoló hadseregek frontja mögött. A
megköszönte Antal István minisz- hosszú idők óta együtt él olyan légi offenzíva, amely a polgári lakoster, m a j d arról szólott, hogy a het- nemzetiségű honpolgárokkal, aki-, ság otthonai és munkahelyei ellen irávenes esztendőkben Kossuth Lajos ket ide, erre az ősi magyar földre, nyul. most ismét erősbödik és évszázadok büszkesége, a népeknek sok geeszmekörében alakult meg a Nép- szeretettel
befogadott és akiknek, neráció alatt felhalmozott java porrá
kör, amely m i n d a mai napig hű- számára a jog, a szabadság és va- és hamuvá lesz. Nap, mint nap olyan
séges letéteményese a
kossuthi gyoni jólét összes előfeltételeit biz- kulturértékek pusztulnak el, ameiytk
a szó betűszerinti értelmében pótolhagondolatoknak. A magyar szabad- tosította.
ság és
függetlenség gondolata, a
Beszéde végén szólott Antal- mi- tatlanok. Nemcsak a történelmi és műmagyar ellenállás és
helytállás niszter arról, hogy az elnyomás, a vészeti emlékmüvekcől van szó, mert
hiszen
gondolata, ez a három kiemelkedő megszállás alatt leomlottak az őszkossuthi eszme — mondotta Antal ] szes társadalmi válaszfalak magyar
pótolhatatlan »/. egész városi
István —, a mai magyar nemze- és magyar között és erre a társaéletforma, amelynek helyén »
déknek is eékitüzést,
programot, dalmi összefogásra m a is múlhalégiháboru csak kiégett fekete
foltokat hagy hátra.
élettartalmat,
aktivitást
kell je- tatlan szükség van, sót talán joblentsen. E program
megvalósítá- ban, m i n t bármikor — nemcsak itt
A Pester Lloyd ezután rámutat,
sáért küzdenünk kell. Nem lehet Bácskában, de az egész országban.
hogy mióta a civilizált népek háborút
különbség közöttük a magyar hi- A miniszter tetszéssel fogadott be- viselnek egymássál, közös megegyevatás megitélése, a magyar célok széde után a Városi Színházban zéssel bizonyos mértékben mindig korszemlélete és a követendö helyes MÉP-nagyválasztmányi ülés volt. látozták a hadviselést. Ma azonban

H á r m a s be c a i e f s t r t f s i p e r
a szegedi Daress-Szfiretsegben
s z á l l ó i t k f t r i p c s a t ö K miatt
(A Délmagyarország munkatársától) Érdekes becsületsértés) perek
indultak nemrégiben a szegedi járásbíróság előtt a Baross-Szövetség
Szentháromság-utcai
helyiségében
lezajlott kártyacsaták nyomán.
A
Baross-székház
úgynevezett klubestéin a tagok kártyázással szórakoztak.
Legtőbbnyire a szokásos
kommersz
játékokat
folytatták
•szolid alapon*, ugylátszik azonban akadtak »partik«, amelyek eltérték a szolid alaptól, mert B á r á n y i József ismert iparosmester,
aki
m i n t Baross-Szövetségi
tag állandó látogatója volt a klubestéknek, levelet I n l c x t t a szövetség elnökségéhez és le v „lében kifogásolta, hogy
esténként ezrek cserélnek gazdát egy-egy kártyaasztalnál

letsértési per tárgyalása most folyl
le a járásbíróságon dr. M a r g i 11 a
járásbiró előtt. A járásbíróság kihallgatta Bárányi József terheltei
aki védekezésül előadta, hogy jobboldali gondolkozású embernek tartj a magát, éppen ezért szerette volna, h a a
jobboldali
szellemnek
megfelelő m u n k a folyt volna a
Baross-Szövetségben és fájt látnia,
hogyan válik komolytalanná és a
szellemnek meg nem
felelővé a
klubélet a kártyaszobában történő
dolgok és Kotányi-Dictrich
főtitkár viselkedése nyomán.
Kotányi-Dietrich ismertette ezután a
hozzáintézett
leveleket,
m a j d dr. Benedek Pál ügyvéd, Kotányi E m i l jogi képviselője kérte
a bíróságot, hogy egyesítsék a jelenleg folyó üggyel a másnapra dr.
Domonkos járásbiró elé tárgyalásra kitűzött két ügyet Ennek megtörténte u t á n dr. Margitta járásbiró békülésre szólította fel a feleket, azok hosszas tanácskozás után
meg is állapodtak, hogy
közös
megegyezései véget vetnek a további pereskedésnek. A járásbíróság erre megszüntette a
további
eljárást

nincs olyan nemzetközi megegyezés, amely korlátozza a
légi bombázást a netn harcoló
lakosság érdekében.
De mindenütt utat tör már az az ér'
zés, hogy mai hadijogunk, amely nem
számol az uj technikai lehetőségekkel,
voltaképpen hiányos. Sajnos, csak »
jelenlegi háború után lehet számítani
a légiháboru határainak szabályozásával. Bizonyos értelemben ez a szabályozás azonban már későn fog bekövetkezni.
A modern technika fegyverei számára tulkicsiny csatatér lett Európa,
S fel kell vetni a kérdést, vájjon ezt
az Európát, amelynek civilizációját a
légiháboru legerősebb eszközeinek fel*
használásával akarják
megvédelmezni, még az európai civilizáció hordozójának lehet-e tekinteni?
Vájjon a szükséglakások és
barakkvárosok Európája valóban Európa lesz-e még?
Ha a légiháboru pusztításai még 90*
ká tartanak, akkor valóban kérdezni
kell, hogy lehet-e még szó az európai
kultúra kontinuitásáról
és nem-e a nagy periférikus
hatalmak, amelyeket hatalmas
földrajzi távolságuk megkímél
a légitámadásoktól,
fogják e
ezt a kontinuitást képviselni?

és a játéknak az a szelleme, amely
ezeknél a játékasztaloknál uralko>A nagy európai pillanat épp az, hogy
dik, nem méltó a szövetség által
az európai hatalmak — és Anglia is
képviselt keresztény
gondolathoz.
Európához
tartozik — mit gondolnak
Az elnökséghez intézett levelet K oezt a fejlődést illetően, mert sem Ametányi-Dietrich
Emil főtitkár
rika, sem Szovjetoroszország civilizáBudapest, február 28. A pénzügymi- áz egyik estén felolvasta a kártyációs formája nem európai. Amint,
niszter a mezőgazdasági ingatlanok zók előtt,
hogy értsenek
belőle,
Athén és Sparta testvérháboruja uíán,
vagyonváltsága fejében fizetendő bú- akiket
a Hellas romjain keletkezett macedón
Illet,
hozzátéve, »akinek
birodalom uj civilizációja nem volt
zaárat március hónapra mázsánkínt nem Inge, ne vegye magára*. A
már hellén, csak hellenisztikus, agy
főtitkár
fellépése azonban
nem
40 pengőben állapította meg. (MTI)
előttünk is egy nj európóaiszerü kulnyerte meg a leléliró
tetszését,
túra perspektívája tárul fel. De e kul*
ezért ismét több levélt irt, ezekben
tura megszületése azt jelentené, hogy
bírálta
Kotányi-Dietrich főtitkár
Lisszabon, február 28. A japán hír- Európa eljátszotta szerepét. A Pester
viselkedését,
amelyet .önkényes- szolgálati iroda jelenti: A nagy ázsiai Lloyd azzal végzi érdekes cikkét lenek* nevezett és amelyekben »eeza- háború uj szakaszához érkezett el s hetséges, hogy Európa e háború után
románlásnaka, »váséri komédiás- a japán kormány e szakasz döntő is élni akar és élni képes, de hogv ezt
Zürich, február 28. Monacóból Jefontosságának tudatában haladéktala- lehetséges legyen, valamennyi hadvinak*, önkényuralomban
tobzódónul megtette a szükséges intézkedése- selő európai hatalomnak már a jelenlenti az Havas-OFI: A kormány elhanak* nevezte a főtitkárt. Leveleiben ket. Ezek az intézkedések elsősorban
legi háború idején is európai mtkioo.
tározta, hogy kereken 5000 embert fel- ezenkívül olyan kifejezést is hasz-j
arra irányulnak, hogy a japán nép kellene gondolkodnia.
kérnek, hogyják
Monaco területét nált, amelyek miatt a Baross-Sző-]
átég teljesebb, legteljesebb mozgósítámárcius 15-ig. A jövőben csak olyanok j vétség elnöksége és az ipartestület sát biztosítsák. Ezt a célt szolgálta a
O l a s z part?ténv<i>«eté
tartózkodhatnak a hercegség területén, is sértve érezte magát, ezért ugy japán kormány február 23-i ülése is,
lelerféz'atása
amelyen
a
rendkívüli
intézkedések
akiknek ottléte indokolt akár hivata- Kotányi-Dietrich, m i n t a Barosslos tevékenységüknél, akár kenyérke Szövetség, valamint az ipartestület t egész sorát fogadta el a kormány. Az
Zürich, február 28. Mint Chiassóbdl
intézkedések elsősorban a polgári élet
réseli foglalkozásuknál fogva. A ka- becsületsértés) part indított BáráJelentik.
Chiarőttit, aki Bergamo vidéegyszerűsítésére és a közlekedési eszszinót valószínűleg kiürítik. sőt be is nyi József ullea.
k&tak totális, mozgósítására vonalköz-. kén a partizánok vcgptöje
j á r j á k . CMTU
ItotáttSi J u t ó t a - BummL
M&+1
ű á ü a i t á i , kMTJJ

A vagyonváltsá<? buza
árának megállapítása

A mootecarlóí kaszinót
lezárják

A jopán nép
teljes mozetstása
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_ Balesetek. Hétfőn délután fél 1
óra tájban a Mezőgazdasági Közrak tA*
rak alsótiszaparti telepén egy gerenda
kiváló szakmai képzettséggel többéves gyakorlattal Takács József Zákány-utcéhau lakó
napszámos fejére esett. A mentők su*
és nagy összeköttetéssel rendelkező
lyos fejsérüléssel a sebészeti klinikára
vitték. — Délután 3 cra tájbaa a Tón
bíás-fémáru,gyárban Újvári Ibolya éa
Eggedi Hona munkásnők fagázmérgezést szenvedtek. A mentők a közkórházba vitték őket.
A Somogyi-könyvtárban vasárnap
nagv kereseti lehetőséggel. A j á n l a t o k részletes
ünnepnap kivételével könyvtár— A Szegedi Katolikus Növédö Egyecurriculum vitae és lehetőleg fénykép melléklésével sület nagyböjti előadássorozata legköszolgálat.
Az egyetemi könyvtárban vasárnap
„Nagy karrier" jeligére H a a s e i t s t c i l l és V o £ l e r R t . zelebbi előadása március 1-én lesz aa
é« ünnepnap kivételével könyvtárhirdetőirodába Budapest, V. Dorottya-u. 8. küldendők. egyesület Korona-utca 18. szám alatti
szolgálat.
székházában. Az előadást dr.. BereszA városi múzeum egész évben
tóczy Miklós kultuszminiszteri osz— A szegedi járásbíróság Ítélkenyitva.
tályfőnök tartja >A romboló erők a
Városi Szinház; P i l l a n g ó k i s - zett egy budapesti élelmiszerjegysifc.
családban* cimmcL A hat órakor kezkasztó
felett.
Hétfőn
délelőtt
a
Csilasszony,
Budapest,
február
elő
szuro,
..
. 28. ,'A Iégitá- dődő előadásra a katolikus hölgytárSzolgálatos gyógyszertárak: Lein- lagbörtönből vezették
ma
nyos
fogházörök
a
járásbíróság
elé
•
d
a
s
s
a
l
sújtott
varosok
pcldaja sadalmat szívesen látja és várja su»
sónger örök. k. dr. Tukats Sándorné
M
ü
l
l
e
r
István
budapesti
gyári
munmindenütt
azt
mutatja,
bogy
ahol elnökség.
Horváth Mibály-utca 9., Pósa Balázs
— Álcázott nyilas összejövetel.
Kálvária-utca 17, dr. Kocsis J. End- kást. Müller kétévi börtönbüntetését a lakosság fegyelmezetten meg tarNéhány nappal ezelőtt plakátokon
rúné Földmüves-utca 17, Selmeczi tölti a Csillagban. A budapesti járás- totla a légoltalmi rendszabályokat,
hirdette A Nép cimü szálasipáríi
bíróság átírt a szegedi járásbíróság- ott az áldozatok száma sokkal kiBéla Somogyi-telep IX. n. 489.
zöldinges hetilap, hogy
Szegeden
Mozik műsora; Belvárosi Mozi: nak, hogy egy régebbi ügyéből kifolyó- sebb volt. A tömegforgalmat lebo• művészi irodalmi matinét* rendez.
lag költségkímélés szempontjából itt
L e j t ő , Széchenyi Mozi: M u k i .
helységeket, h a
óvóhely
Azután ugy látszik, baj támadt a
folytassák le ellene az eljárást. Mül- nyolító
—oOo—
cégér körül az engedélyt illetően,
ler egy ismerög családtól átvett három nincs is, m á r a légitámadást megmert a plakátokon
leragasztották
garnitúra élelroiszerjegyet azzal az előzően kiürítik. Az ilyen kiürítésAZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE
igérettet,. hogy majd a Ganz-gyárban nél, úgyszintén az óvóhelyre való
• A Nép* cimet s a •Géniusz* került
ESTE NYOLC ÓRAKOR,
helyében, már mint rendező. A GéVÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR. lepecsételteti és igy majd egyszerre levonulásnál viselkedjük fegyelmekiadják a jegyekre az egész hónapra
niusz valami pesti bangvcrsenyreiv,
zetten,
mert
nem
egyszer
okozott
—oOo—
szóló élelmiszeradagot, A jegyeket
dező iroda, vezetője Kabay Kálmán,
tömeg
— Szeged városa üdvözölte Serédi azonban nem pecséleltette le, hanem tömegszerencsétlenséget a
A >müvészi« matiné igy létre
JUHI inján biboros-hcrcogprimást m«- garnituránkint 50 pengőért eladta a fejvesztettsége. Erről szól a honvéjött. ami persze nem volt egyéb ál*
as kitüntetése alkalmából. S e r é d i Teleki-téren. Dr. Domonkos Sándor delmi minisztérium légoltalmi csocázott nyilas összejövetelnél. A Ti*
r
uszlinián biboros-hercegprimást Kor- járásbiró tárgyalta az ügyet és Mül- portfőnökségének rádióközleménye
sza-szálló hangversenytermében pá»
mányzónk magas kitüntetésben része- ler Istvánt háromhónapi fogházbüntetucat ember lézengett s a szegedi
kedden este 7 óra 30 perckor.
itette. Ebből az alkalomból Szeged téssel sújtotta. Az ítélet jogerős.
nyilasok közül dr. Nóraedy Gyula
—oOo—
áros hatósága táviratilag üdvözölte
is szerepelt. A jegyeket 2-^8 peng®
— Segediner Gulasch. A belgrádi
i hea-ccgprimást a legnagyobb katoliközött árusították, hogy mennyi
rádióban igen gyakran visszalérő
us város közönsége nevében. Az üdvolt a bevétel, arról nem beszél tt
műsorszám az a magyaros, illetővözlő táviratot T u k a t s Sándor főfáma.
leg >magyarosch< dalocska, amely
spán és T ó t h Béla h. polgármester
a >szegedi gulyásáról szól. Nagyon
_ Elitélték a járásbíróság előt!
írták alá.
megtisztelő reánk, szegediekre az,
verekedő vádlottat. Beszámolt a Dél*
— Kulturdélután Röszkén. A részhogy a beigrádi rádió olyan nagy
(A Délmagyarország munkatársá- magyarország arról a járásbíróság!
iéi Kalász-leányok a szegedi előadók
reklámot csinál egv állítólagos sze- tól) Dr. K o r e c z k Aurél 60 éves tárgyalásról, amelynek a többi közöti
észvételével vidám
népdaldélutánt
gedi ételnek s oly gyakran gerjeszt apátfalvi ügyvéd tavaly november- lfj. B ö r c s ö k Antal volt a vádlottja.
emleztek a röszkei kulturbáz termőétvágyat hozzá hallgatói körében,
ién. Gyuris Margit vezetésével népi
egy Ford autót vásárolt 13 darab Amint megírtuk, Börcsök tárgyalás
de szelíden meg kell jegyeznünk,
közben nekitámadt Z a n a Rudolf tat
noktfket adtak elő a Kalász-leányok.
hogy ilyen ételt Szegeden nem is- tömlővel és négy külsőgumival. A nunak és tettleg inzultálta. Dr. D o *
\ szegedi előadók Bárány Pál, Bánky
merünkÍ Szegedi halpaprikás léte- gumikat nem jelentette be, mert a m o n k o s Sándor járásbirónak kellett
uíja, Kakuszi Jutka, Fogas Gizella
zik, ezt is elrontotta már a külföl- kocsi nem szerepelt a rendőrségi közbelépnie, bogy a formális verekes Kovács László közismert kiforrott
diek számára szolgáló argót s •ha- nyilvántartásban. Nem sokkal ez- dést megakadályozza. Börcsököt azoi*
lövészetükkel járultak hozzá az elcilászlédnek keresztelte cl, de sze- után az ügyvéd el akarta adni a nyomban
letartóztatták és most köny*
_
:dás teljes sikeréhez. A kitűnően sigcdi gulyás — >Segediner Gulasch* négy külső gumit 1800 pengőért, a n >' ü testisértés miatt a járásbíróság
crült előadás megrendezése Fogas
— nincs, se paprikával, se anélkül
iéza és Pataki István igazgató érdeazonban
csak 1500 pengőt !
S t * t ™
trvSáso*
s pláne — káposztával, ahogy a vevők
. . . ,
, .
..
' tarasbiro elolt megtartott targyalason
me* ,
csicsergő belgrádi hang énekli... igertek érte. Nem tudtak meg- j ismertették dr. Á c s Sándor és dr I n*
Elmarad a baktói éleslövészet.
A dal szövege egyébként is Ízléste- egyezni, mire a vevők feljelentetc z e G y u l a orvosszakértők véleményét
t szegedi honvéd állomásparancsnoklen, akárcsak a káposztával >izesiték Koreczk Aurélt
árdrágításért. Börcsök elmeállapotáról
Az orvosi
>ág k jzli, hogy február 20-án a baktettc szegedi gulasch-paprikasch.
A szegedi közellátási hivatal nyo- vélemény szerint Börcsök tökéletesen
ói harcszerű lőtéren a lövészet elmaApátfalvára és épelrnéjü és beszámítható, de nagy*
ad.
Felügyelönői kinevezés a szegedi mozói mentek ki
neveletlen..-.
Börcsök
— Megszűnt a dorozsmai kiütéses ! börtönhöz. A m. kir. igazságügyminisz- házkutatás során
megtalálták az mértékben
egyébként megtörten viselkedett, mint
íaszjArvány. KiskuDdorozsmán nem ter Mezei Ferencné szül. Merész Ka- autógumikat,
amelyeket lefoglalaki megbánta tettét. Erre az enybitö
égibe? több kiütéses tifuszmegbetege- talin orosházi lakost a szegedi kir.
tak. Az ügyet nyomozás végett át- körülményre való tekintettel a járás- történt. A hatóságok nyomban kerületi börtönhöz a másodosztályú albíróság 14 napi fogházra ítélte. Az
legtebipk mindent a suiyos betegség tisztek csoportjába egyelőre ideigle- adták az apátfalvi csendőrségnek.
ítélet jogerős.
—oOo—
•küzdésére s ennek során elsősorban nes minőségben nőfeliigyelővé nevezte
— A tábla helybenhagyta a gyilkos
ár alá helyezték a cigánytelepet, ahol ki. (MTI)
— Tizenötnapi fogház egy törül"
szabadkai mezőőr 10 évi fegyházbüntez észlelés szerint a járvány főfészke
közőért.
Vatta Sándor, a járvány-*
— Tlélhónapt börtönre ítéltek a tését Kovács József szabadkai mezőolt. A dorozsmai tífuszjárvány elleni
kórház
kapusa
és'Gizinger József*
őrt
a
szabadkai
törvényszék
10
évi
ilézkeilésekről és a járvány leküzdé- k'abátlolvaj
specialistát.
Montlics
röl dr. Mészáros Ferenc tiszti föor- Lajos 31 éves szegedi illetőségű sü- fegyházra Ítélte, mert tavaly szeptem- né mosónő lopással vádolva kerül-'
berben kocsmai italozás után a sza-' lek hétfőn vitéz
dr. Hárs Lászlói
os a következőket mondotta: A jártősegéd
kabátlopásokra
specialiáay gyakorlatilag leküzdöttnek lebadkai szöllök között szolgálati fegy- J törvényszéki egyesbirö elé. A v á d
magát.
Tavaly augusztus vérével agyonlőtte Kuk la Lukács föld-'
inthető, ujabb megbetegedések nem zálta
járvánvkórház tulajdo*
szerinj a
25-én
Rácz
Elemér
zenésztől a m
művest.
í í „ n r l lő/»tTnAC
Kovács ÜrfirO
ügye folloI-.li.AwAn
fellebbezés folyf AL?
"
örténtek, ugy látszik, az intézkedőn
á
t
ó
l
elloptak
egy vászonlörü'kö*
Lajos-sugáruti Rózsafa- tán hétfőn a szegedi Ítélőtábla Molcink még idejében történtek és igen Kossuth
Valta Sándort
atásosak voltak. "Isősorban tetvetle- vendéglőben
ellopta a
felöltőjét. nár-tanácsa eíé került. A tábla a ta- zőt. A törvényszék
i tettük a cigánytelep 20 lakóját, majd Legközelebb a Sándor Béla sörö- nuvallomások mérlegelése után a tőr- • felmer, let te, mert sikerült bebizo*
í nyitania, bogy nem vett részt ai
V. egész telepet zár alá helyeztük cs zőjébe tért be, meglátott a fogason vénvszék Ítéletét helybenhagyta.
Egyévi börtön kapott a sikkasztó j lopásban, Gizhigemét
azonban 13
telep lakosságának étkezéséről a
egy kabátot, araelv Balázs József kifutófiu. Troka Lajos 23 éves hód1 ö2,ség maga gondoskodik. Továbbiaknapi
fogházra
dél
te.
Az
ítélet jog-*
at: azután fertőtlenítettük a lakáso- pincemunkás tulajdona volt és azt mezővásárhelyi kifutófiu, aki Kristóf- erős.
st s a telep 120 lakóiát már bárom is ellopta. A rendőrség elfogta és fy Pál vásárhelyi füszerkereskedö
— Egyévi börtönre ítéltek egyt
/.ben fertőtlenítettük, illetve tetvetle- átadta az ügyészségnek. A tör- szolgálatában állott, sikkasztás bűniletlük. A beegek közül egy felnőtt vényszék bűntető egvesbirája hét- tettével került hétfőn a szegedi tör- tanyai betörőt. Csobári Gyula 27
vényszék egyesbirája elé. Trnkát fő« igány meghalt — általában véve fcl- főn ítélkezett
Motlics Lajos felett
éves artista
mutaványos,
tavalyi
öttekre sokkal veszélyesebb és ha- és 7 hónapi börtönre ítélte. Az Íté- nöke inkasszálással bizta meg. Be is novemberben betört ifj. Túri
Fekasszáit
1450
pengőt
az
adós
vevőktől,
marabb halálos a betegség, mint a
re
let jogerős. — Másik
kabáttolvaj
(
p
^
i
azonban
uem
számolt
el,baPC
csengelei
tanyájába,
amig
*
a
uzze
: vermetekre —, mig a másik felnőttügyében
is
i
tel
kezeli
ugyanekkor
..i,,^
felutazott
vele
Budapestre
és
ott
gazda
katonai
szolgálatot
teljcsiit igány, a két cigánygyerek és az egy
• nagyar beteg már a javulás utján az egyesbirö. Tóth János 50 éves felköltötte. Pár nap múlva, amikor fő- tett és a házra csak felesége vi-*
A cigánytelep lakóit egyébként szegedi
kosárfonó 1942 február nöke Budapestre utazott, véletlenül} gvázott.
Rengeteg
ruhaneműt és
rnég az utolsó megbetegedés utáni hat 6-án a Rudolf-tér 12. szám alatti találkozott vele a Nyugati-pályaudva-1 lábbelit összecsomagolt és ellopta*
áI,itották
a
% élig zárlat alatt tartjuk s folytatjuk vendéglőben Kula Istvántól ellopta
a k U ^ ketült H é t f ö n
törvényszéle
h lakosság megfigyelését cs a további
3
katonköpenyét
és eladta 20 pen-! ^ ^ ^ o l g á l t r t á s 'kezére^A tör- i n t e t ő egyesbirája elé lopás b ü n *
ertfltlenilést — fejezte be nyilatkozatette m i 2 t t
es vitéz dr. Hars László
it a tiszti főorvos a vármegye terü- goert Bicskei Lajosnak. A törvény- ; vényszék bűnösnek mondotta ki a sikegyévi börtönre
ítélte*
kön fellépett kiütéses, tifuszmegbete- széki egyesbirö 1 hónapi .fogházrapásztó kifutót és egyévi börtönb'inte- egyesbirö
. ülte. iaserűSMá. tésré ítélte, Az ítélet jogerős*
i A z Ítélet jogerős.
* géuk
f«Sb€Ba

H i R ü IC

ül
i i i g c d i uf mutató

biztosítási szakembert vezeti állásra
Budapesten

Légoltalmi előadás

Autógumi drágításért
eljárás indult egy apátfalvi ügyvéd ellen

tf-an.
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Trágya
elsőrendű érett, vegyes, 70—80 százalékban marhatrágya, vagontételben
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ket. A közgyűlés ezután a tagdijat 60
fillérről 1 pengőre emelte fel. Dr. Tóth
Bertalah, a Nemzeti Sportbizottság ki*
küldöttje, majd Kövessy Jenő OSKmegbízott üdvözölték ezután az egyeSB1C—SzVSE 5.2 (3;0)
sületet, utóbbi kiosztotta a SportközA SzVSE-t azzal a titkos re- f Előmérkőzést a SzAK II. játszott pont kitüntetéseit I. osztályú sportéroiénységgel engedtük el Salgótar- 'a SzVSE II-vei. Mindkét csapatot met kapott: Ujj Sándor osztályfőnök
jánba, hogy legalább az egyik több elsővonalbeli játékos erősitet- és Magyari Nándor műszaki tanácsos,
pontot hazahozza. Ennek nem is j te. A Vasutas azonban csak 10 em- II. osztályút Kneffel Sándor és Bokor
Ferenc. Á MAV Liga Szilbereky Béla
lett volna akadálya. mert amint a, berrel állt ki, így reménye sem le- üzletigazgatóhelyettesnek és Kövessy
játék képe megmutatta, a szegedi hetett a jól játszó Szegeddel szem- Jenő OSK kerületi vezetőnek arany-*
csapat egyenlő ellenfele volt az ben a győzelemre. Az eredmény Láng Lászlónak, Richter Istvánnak,
SBTC-nek, sőt gyorsaságban
és 6:0 (4:0) a Szeged javára. A győz-! Lovas Jánosnak, Tasnády Józsefnek,
fej játékbán felette is állott, a vé- tes csapat legjobbjai Bognár, Süli, Kakuszi Ferencnek és Kocsmár Jánosnak ezüst Mátyás király emlékjelvényt
delem azonban gyenge napot fo- Michnyák és Korányi voltak, a ! adott. Ezután került sor a tisztújításgott ki, hogy veresége nem érdem- SzVSE-ből pedig Frenák és Fás- ; ra. Az elnökségről lemondott Szilbetelen. Különösen Borbély II. volt kerti tűntek ki. A gólokat Tihanyi, reky Béla helyett dr. Künzl Elemért
választották meg elnökké. Alelnökök:
gyenge, akit Kolozsj helyett közép- Bognár és Süli rúgták,
Bodoki Miklós, Vőneki Ferenc, Bokon
fedezetnek állítottak be. Szomorú
—oOo—
Ferenc, Árva János, Tasnády József,
elégtétellel állapítjuk meg, hogy a
Dobó László és Farkas István. Főhtmúlt héten aggodalmunkat fejeztük
Poropós játék a válogatott kár Richter István, titkár Tombáta
ki Berkessy edző előtt Kolozsinak
István, jegyzők: Sziklás Mihály, Csala
kosárlabda mérkőzésen
Borbély II-vel valő felcserélése
Vince, pénztáros: Marton Gyula. MérA vasárnap délutáni kosármüsor a nökök: Kneffel Sándor, dr. Kanizsay
miatt
legkényesebb igényeket is kieiégitö Karg György. Háznagy: Bakk Béla,
A helyzetek alapján
egyébként játékkal ajándékozta meg a szük heszertáros Bartók Mihály. A közgyűlés
a SzVSE is megnyerhette volna a lyen szorongó lelkes közönséget. A ezután elfogadta a disztaggá magvámérkőzést, a csatárok azonban so- műsor kiemelkedő mérkőzésének ered- lasztott Szilbereky Béla indítványát,
kat hibáztak.
A szegedi csapat ménye;
hogy az egyesület neve a jövőben SzeSzeged válogatott—KISOK váloga- gedi Vasutasok Tisza Sport Egyesülególjait Koppány és Fábián rúgták.
A csapat jobbjai .Tihanyi, Tóth, tott 40:32 (19:15). Vezette Kardos és te lesz.
Sajtos és a gólok ellenére Papp Tasnádi A kevés edzéssel rendelkező
felnőtt válogatottunk ötletes akciókvoltak.
kat és színes játékot mutatott, melyAz NB I. többi eredménye: Kis- nek alapján nyugodtan állíthatjuk őket
pest—Csepel 1:1 (1:0), DVSC— szembe akár fővárosi nagycsapatokkal
Gamma 3 : 2 (2:0),
Ferencváros— js. A KISOK-válogatott is derekasan
Elektromos 3:2 (2:1), Újpest— megállta a helyét, amit a kis pontarányu különbség is hizelgően szemléltet.
BSzKRT 8:2 (4:1), KolozsvárA hölgyválogató triál nem hozott
Bécsi es' Paul H5rbig«rnrl
Szolnok 2:1 (1:1), Nagyvárad—Újeredményt. A résztvevő
csapatok
és G r e t e Theimerrot
vidék 3:1 (1:1), Vasas—Diósgyőr nagy igyekezetet mutattak, de az
3:2 (0:2).
együtteseknek más és más a játékmoA szegedi Német Intézet hétfő*
dora, ezért más uton kell kei esni a Bécsi estet rendezett a színházban. A*
—oQo—
megoldást. A női válogatott jelöl tek nek est érdekességét Pánt H ő r b i g e r , *
külön edzésre van szükségük, amit magyarországi származású hires bé-

Gyenge védelme miatt vesHett a V j s u i a s

Lelkes és hálás közönségnek szólt
a vasárnap esti C b o p i n-est Szeged
szervezett munkássága zsúfolásig megtöltötte a Tisza nagytermét és a zeneesztétika valóban költői előadásának
és a zongora művészi tolmácsolásának
lehetett tanuja.
J e m u i 11 Sándor — a nemzetközi zeneversenyeken sokszorosan dijakkal kitüntetett zeneszerző, aki mini
zeneesztétibus a magyar zeneéletben
nagy szerepet tölt be, igy méltán képvisel hivatásában első klasszist —
volt az est előadója.
Chopinről beszélt, az életét ismertette, kiterjedt általában a zsenik életére, hogyan determinálja sorsuk alkotásaikat. Minden szavában, úgyszólván
a zenebölcselet magaslatán járt és
szellemesen közvetítette a zene absztrakt birodalmát a közönséggel. Érdekes volt megállapítása a nemzeti típusoknak a zenében való megnyilatkozásáról. Mig. a franciák vizuálisan
fejezik ki magukat _ Debussy Is képeknek adott hangot, mintha csak Monet, Manet, Renoir impresszionizmusát festette volna —, igy a szlávok a
táncban nyilvánítják művészi karak'r.
rüket legjellegzetesebben Ehhez a ti
pushoz tartozott Chopin is — mondotta Jemnitz. —- A polonaisekben,
rnazurkákban, valcerekben találta meg
legpregnánsabban lengye! szellemben
gyökerező egységét. Az individualista
Chopin a balladákban, noktúrnőkben,
etűdökben jelentkezett és ezekben sírta el egy fájdalomban eliramló élet
Az NB L állása
minden panaszát, lázadását, végső le- 1. Nagyvárad
csi színész és Gréte T h e i m e r, a jé»
16 13 — 3 37:17 26
számolását.
3 Gamma
nevü bécsi színésznő szereplése je16 7 5 4 30:23 19 lósit.
Vasárnap még a kővetkező mérkő- lentette. Hőrbiger ismert kedélyes mo16 7 5 4 30:26 19
A magasröptű zenei fejtegetéseknek 3. Kolozsvár
zés
volt: Szent István kereskedelmi- dorában dalokat adott elő, ugyanígy
4.
Ferencváros
16
8
1
7
38:24
17
«nr.g volt a céljuk. A társadalomnak
16 7 3 6 53:34 17 Szegedi LE 35:28 (16:14). Vezette:' Theimer — mindkettőjüknek hatalma*
oly rétegével kell megszerettetni a 5. Újpest
16 7 3 6 36-H 17 Koczka és Domonkos. A Kerísták |sikere volt a telt ház közönsége előtt.
muzsikát, amely most kezd érdeklő- 6. SBTG
16 7 3 6 35:32 17 győzelme meglepetés a MaKhult nélkül Emelte az est sikerét Kotek tanár hétdést tanúsítani a kultura ezen területe 7. Csepel
tagú kamarazenekara, amely igazi bé16 7 2 7 39:37 16 kiálló leventék ellen.
iránt. Ha köze! kerül a közönség a 8. Kispest
csi
hangulatot varázsolt a színpadra
16
8
4
27:27
16
9.
Vasas
4
mágikus térlatban lebegő zenei zseni
-oOo—
és nézőtérre. Szerepelt még két ifja
16 5 6 5 24:39 16
életével, hamarabb kerül kontaktusba 10. DVSC
16 6 2 8 38:42 14
a hallott, elvont müvekkel. Jemnitz 11. Elektromos
X Szerdán: revánsjellegü SZVSE- hölgy, akik jódli számaikkal ragadták
16 5 4 7 26:33 14|SzAK edzőmérkőzés. Szerdán játszák tapsra a közönséget.
euen elgondolása a legteljesebb mér- 12. SzVSE
16 6 1 9 32:33 13 lle a múltkori edzőmérkőzés revánsát.
tekben beigazolódott. A közönség meg- 13. Szolnok
16 4 5 7 23:35 13 | A múltkor tudvalevőleg a SzVSE S:3
értette és kitörő tapsokkal köszönte 14. Újvidék
*-oOo—
16 5 2 9 25:39 12 arányban nyert. Az újpesti nehéz mérmeg a neves esztéta kiváló előadását. 15. DiMAVAG
16 3 4 9 29:50 10 kőzés előtt szüksége van a SzVSE-nek A
. K o l l á r Pál tolmácsolta Chopint. 16. BSzKRT
irofla hfircinái^ct
erős edzőtársra, mert a salgótarjáni
-Jffluélvfilt oondos kidolgozásban hal—oOo—
Ma este tél 7 órakor kezdődik a Pilvereség azt bizonyítja, hogy az edzélt ftuk az E-moll Nocturnet, a Bersekben bizony el van maradva. Szeged langókisasszony A-bérlett előadása,
eeuset. Kitűnően érzékettette a C-moll
Hagy célarányu eyáia'met sportközönsége reméli, hogy a két Néhány visszamaradt jegy még kap*
Ehide drámai hangját, fülledt vívódáaratott a Szeged az U í C
egyesület baráti együttműködése a ható a színházi pénztárnái.
sát. Az ismert Etüdeök sorozatában
Halász Imre, Békeffi István én E b
jövőben még jobban elmélyül és a két
Chopin légies, sokoldatn, fényes szinfeleit
egyesület csapata sürün fog komoly semann Mihály: Egy csók és más semrakását művészi hozzáértéssel kezelte
SzAK—UTC 7:1 (4 KI)
edzőmérkőzéseket játszani
mi cimü darabja kerül színre munkásés egyéni temperamentumával Chopin
sokezer arculatából olv formát alakíHelyenként egészen érdekes ntér
X Barátságos mérkőzések. Vasár- előadás keretében holnap este.
tott ki. amelv ténvének legmegfelelőbb
Katonaelőadás csütörtökön délután.
nap már több szegedi kerületi I. oszkőzés
kerekedett
vasárnap
a
Vas
volt. A dal dal maradt Kollár játéka
Műsoron: Három a kislány, Schubert
tályú
csapat
Is
pályára
lépett
és
bautas-stadionban,
ahol
a
SzAK
ba
ban és nyilvánvalóvá vált. ha Cbooin
mérkőzést játszott az ráts&gos mérkőzésen PróbáUák k. zenéjével.
muzsikája akár ilven. akár olyan fel- rátságos
fogásban halljuk, mindig szivén tatái- UTC-vel. A több edzéssel rendel- i t t & t
As Egyetemi Énekkarok hangverf ^ l & ^ n ^ .
k r a z embert, ha a művész a kifejezés kező Szeged nagy fölényben került
senye miatt kivételesen csütőrtökö*
d é g s z e r e p e H ^ 3:1 (3:1) arányban btnr>T>e« eszközeivel rendelkezik.
tartja meg e heti bemutató előadásáé

S Z I N H á ^

és végig támadva könnyen győzte kapott a MAK-tól.
X A Vasutas házi mezei futóversele az UTC-t, amely még edzései
elején tart A Szeged uj felállítás- nye. A SzVSE-atléták vasárnap délK a r
d o * ~ t é s * t a
sal kísérletezett: Dóra mint hát- előtt házi mezei futóversenyt rendezminőség!
véd, Kakuszi mint középhátvéd és j nek a Vasutas-pálya környékén. A
K i a d ó t , $ 6 1 * 0 , « f t f » l & 1 6 ! Kovács mint szélsőhalf elég jól he
Mindenütt kanható.
is vált, Gyuris jobbszélre való beC s a k ezt kérje, e s a k ezt fogad* e'! állítása azonban persze komolyta- i.em Indultak. A versennyel egyidejűleg az egyesület hölgvat'étái is nagyKiszolgálás nagyban é« k'csinyben
lan kísérlet. A Szeged mindeneset- szabású mczcl edzést tartanak. A verTtfrSk-utca 8.
re egészben véve jól mozgott, és a senyre' jelentkezni a helyszínen Kakuszezonkezdetre nagy formába lén- 1 szi Ferenc intézőnél lehet,
dűlhet. Legjobbjai Baróti, Kakuszi'
X Megtartották a 8aV8* köJfeyfiés Vörös voltak. Boldizsárnak keA SzVSE vasárnap.tartotta évi
vés dolga akadt. A gólok közül Vö- rendes közgvülését. Szilbereky Béla

a színház. Felújításra kerül Dumas
ötfelvonásos drámája, a Kaméliás
hölgy, a címszerepben Radnóthy Évával. Ennek a darabnak A-bérleti előadását pénteken tartja meg a sainház. Szombaton, vasárnap bérlftszánetben, hétfőn tisztviselői bérletben,
kedden munkáselőadásban ugyancsak
a Kaméliás hölgy kerül színre. Érdekessége az; előadásnak, hogy Armandl
szerepét Szász

Károly, a Vígszínház

művésze játsza vendégként A daruH
többi fő-zerepeiben Völcsey Rózsi. Sípos Ha, Makláry Márta, Donáth KakiSzegedi Szabó István, Varga D.

Jó-

zseí. Szemethv Endre, id. Máthé Láve-

ló és Bakos Gyula lép színpadra. A
jól Kaméliás hölgy előadásai iránt kivéPalatínus .játéka keltett fisö^öefc.véáaett unokáról tanúskodj ieiantései- i tíifiam »8öy éPdcfclüdét nrüváiwl w y .
egyet lőtt.

Az UTC-bqn egyedül vezetői olvasták fel

tartalmas,

D E L M ' A G Y X B O R S Z A f l Bzfgen w. ktr. város adóhivatal4tót.
K Fr T) D, 1944 f e b r u á r 29. 6809-1944. sz.
Tárgy: Gazda«á«i eoeléd bizt«>»itá«.

A DI 6

vegyen
é s ns adja el hdztelkét,
h á x á t , azöilö vagy s z á n t é
tanyési>srtoIcátf m ü e i é t t
tsl nem beesülteti vagy
ajén»aiot i>em ükéi* erfézerné F. M. i r o d á t ó l , Kultur-

üiroetmeny

A m. kir. földművelésügyi minisztérium Vi.000—1929. VI. —I. sz. rendelete alapján közhírré teszi a varost
adóhivatal, hogy az 190Ö:XV1. ic. is
t fc;li 1( (j, A R
g-a minden munkaadónak kötelességévé teszi azt, hogy a szolgálatában
BUDAPEST: I.
allo gazdasági (külső) cselédjét az
0: úzeu az otthon.; A Vöröskereszt Országos Mezőgazdasági Biztosító Inhajiarsi radiószotgalata. 6.2. Ébresz- tézetnél baleset esetére biztosítsa; ebtő, tói na. 6.45: Régééli zene; 7; Hirek, ből, valamint az 1907:XLV. tc. 28. g-a
kozienienyek. 8: liirek nemet, román, 7. bekezdésében foglaltaiból követkeszlovák, ruszin és szerb nyelven. "8.35: zik, hogy az idénymunkások (u. n.
Zenekari müvek. 10: Hirek. 10.15: Szé- somuiásmunkások, gazdasági
nyári
kesfővárosi Tűzoltózenekar. Vezényel cselédek) a gazdasági (külső) cseléEördögb János. 11.10: Nemzetközi viz- dek módjára az Országos Mezőgazdajelzőszolgálat. 11.15: Sovtnszky Lász- sági Biztosító intézetnél baleset eseló szalonzenekara 11.40: Divattudósi- tére btztositandók.
lás. 12: Harangszó. Himnusz. Utána
Köteles
tehát a munkaadó az
szórakoztató zene.' 12.40: Hirek. 1.20:
idénymunkásokat
(u. n. sommásmunIdőjelzés, vizállásjetentés. 1.30: Ilonvédeink üzennek. A Vöröskereszt baj- kások, gazdasági nyári cselédek), azok
társi rádiószolgálata. 2: A rádiózene- tényleges szolgálatának megkezdése
kar műsorából. Vezényel Fridi Fri- napjától számított 15 napon belül a
vagy
gyes. 2.30: Hirek, műsorismertetés. 3: városj adóhivatalnak szóval
i
írásban
a
bérmuukaszerződés
bemutaRendőrzenekar.
Vezényel
Bánfalvi
Miklós. 3.30: Gyermekdélután. 4.15: , tása mellett bejelenteni s a'bejelentésBoósz Emil szalonegyvttese; 4.45: Idő kor. :•/. illető évre járó hozzájárulási
jelzés, hirek. 5: Egészségügyi Kalendárium: 510: Pertis Pali cigányzenekara muzsikál. 5.35: Zengő századok.
A XVII. század. Közreműködik Tasnáriy Hona és Kovács Károly. Közben hanglemezek. 6 20: Simon Atala
zongorázik. 6.40: A Hirös város múltjának nyomában. Közvetítés a kecskeméti városi múzeumból. 6.50: Hirek.
7: A Vilézi Rend Zrinvi csoportjának
műsora. 7.30: A honvédelmi minisztérium légoltalmi
csoportfőnökségének
közleménye. 7.45: ITuttámszárnvakon
körül Európán. Az összekötfíszöveget
irla Eridrődi Réla. Elmondja Egry
Mágia. A Rádiózenekart
Majnrossv
Aladár vezénvli. Rendező Rőhm László. 0.10: Hirek. 10.10: Hirek német,
angol és francia nyelven. 10.40: Nagy

Ne

dijat azonnal megfizetni.

.

tbc ba az érdekelt munkaadók' ezirányu biztosítási kötelezettségüknek az előirt időben nem tennének
eleget, üzemi baleset esetén, a 75.500—
1927. VT,— ), számú
földmüvelésügyi
rendeleinek megfelelően beszerződött
idénymunkásoknak, illetőleg ezek jogutódainak a fennálló szavatosságánál
fogva a teljes kárért felelősséggel
tartoznak (1902:XIV. tc. 24. §-a) s
ezenfelül mulasztásuk az 1012:VTTI. tc.
12. §-a 1. bekezdésében körülirt jogkövetkezményt (kihágást, stb.) vonja
maga után.
Szeged. 1014 március 1-én.
Vitéz dr. Szabó Géza, tanácsnok,
a városi adóhivatal vezetője.

Kifutó 18 értől 40 évesig állandó
alkalmazásra jó fizetéssel felvétetiK. Bokor János,
Móra utca 30.
Sütősegéd felvétetik —Lázár sütöde, Szabadság tér 6.

" e g y TANONCOT
és egy
KIFUTÓT
p«lokán«i.
felveszek. Németh ImHáztelek 100 n. öl ltókuson 20.000 P, Alsóváro- réné, Fodor u. 39, fűson 160 n. öl, köves utcán 20.000 P — Adómen- szerüzlet.
135
tes családi ház 2 szollá* Újszegeden 35.000 P —
(Jsaládi ház 4 szobás, komfortos, nagy kerttel, Gyermekszerető, fiatal,
tiszta mindenes szobaköves utcán, Újszegeden 100.000 P —370 n. öl lány kerestetik. Csak
gyümölcsös 1 szobás házzal 8000 P — 800 n. öl aki igazán szivből szegyümölcsös bérlőid Újszegeden 14.000 P — Kis reti a gyermekeket, jecsaládi ház Felsovároson 20.000 P, magasföld. lentkezzék a cimért •
szintes ház — 2 szobás, kerles, Alsóvároson, kiadóban.
hidász laktanyánál 40.000 P — Sarokház 1x2, Megbízható
bejárónői
3x1 szobás lakás «» kerttel, Alsóvároson, köves reggel 6—0-ig azonnal
utcán 68.000 P — Adómentes ház 2 lakással felveszek. Modern kép?
Felsővároson ,köves uteán 65.000 P _ Sarok- szalon, Kigyó u. 1.
ház ,fűszeriizlet és 2 lakással, Alsóvároson kömindenest
ves utcán 45.000 P ~ Sarokház, magasföldszin- Fő/.nitudó
tes, jókarban 2x2, 3nJ szobás lakással, Felső- felvesz Knittel kalap*
városon 55.000 P — Uri családi ház, 4 szobás, iizlet, Kárász utca 5.
komfortos, adómentes 100.000 P — Adómentes,
MINDENES
üzletes sarokbérház 1x3, 3x2 szobás lakással •
.
.LÁNY
. ...
120.000 P
Adómentes emoMés ház 3 és 4 szo-f
""
has, komfortos
300,000 P Sarokbérház: A t t i l a „t"^ 16
szám,
belvárosi 2, 3, 4 szobás komfortos lakásokkal' "
250.000 P — Eladó szöllő, gyümölcsös, szántó Középkorú
BEJÁRÓNŐI!
tanyás birtokok: 2 hold szöllő, gyümölcsös taFELVESZEK
nyával Alsótanyán'30.000 p _ 7 és fél hold
szöllő és szántó tanyával Felsőtanyán 130.000 A/ív. Stemlerné, Zákány. u. 28..
135
P — 1 hold gyümölcsös, 4 szobás villával, vasút közelében 45.000 P - 2 és fél holdas szöllő Mindenes főzőnő felvéés szántó kis szobával müut közelében 17.000 P tetik kis családhoz. —<
— 1 hold szántóföld felsővárosi feketén, Klára-' Fellegi, Kálvária u. 3,
falván, holdankjnt 10-12.000 P — 9 kat. holdas L e m "
gyümölcsös és szántó tanyával, városi bérföld.
kisvasúinál 25.000 P - 12 kat. szántóföld sző-'
regi határ, vasúttól 2 km-re, holdja 5000 P _
28 kat. szántóföld bevetve, feles terméssel 150 Használt
BŐRRETIKÜLÖKBffi
ezer P — 30 kat. holdas szántó tanyával deszki
és BŐRÖNDÖKET
határban 130.000 P — 52 kat. holdas szántóföld
mennyiségbea
szőregi határban 220.000 P — 90 kat. szántó és minden
veszek. RACZ cipősza*
legelő szőregi határban 360.000 P _ Rókuson Ion, Kölcsey utea 7 sa,
1 szobás ház, istállóval 500 n. öles kerttel 18.000 Telefon 27-19
811
P — Felsflvároson nj ház, 2 szobás lakás és 800
n. öl gyümölcsössel §0.000 P — Adómentes két- Használt tintás, kéfci?
emeletes bérház 6 knmf. lakásokkal 500.000 P tős, sósborszeszes, é«
— Családi ház 5 szobás .komfortos, nagy kert- gyógyszeres üveget —?
minden nagyságban vm
tel, Szeged legszebb részén 300.000 P — Békés- szünk. Hungária, Tü*
megve egyik gazdag községében, fő uton és mörkény u. 8.
piacnál, szép kocsma-üzletes ház havi 5000 P
kézifeca?
forg. vendégszoba, kaszinó, nagy kerttel 80.000 P. Légoltalmi
kendő kapható.
Kor?
ALKALMI VÉTELEK!
mos Lajos bádogosnál,
Kossuth Lajos sugár?
ut 67.

flDffi-vqgt?

Szeged sz. kir. város polgármesterétől.:
mesterek — őrök* müyeh. 11.45: Hirek. 7718—1944. II. c. szám.
Tárgy: Ellenséges légitámadásból .
BUDAPEST II.
szárma/6 tárgyak elvitele.!
4: Hirek német, román, szlovák,
ruszin és horvát nyelven. 4.30: Az
[Operaház
előadásának
közvetítése.
A m. kir. honvédelmi miniszter,
Tristan és Isolda. Zenedráma három
felvonásban. Szövegét és zenéjét irta 119.511. cin. 35.—1044. II. M. sz. renAVagner Richárd. Fordította Ábrányi delete alapján felhívom Szeged város
Emil. Vezénvli Faiinni Sergio. 5.50: A lakosságának figyelmét; hogy az elföldművelésügyi
minisztérium mező- lenséges repülőgépi oncsokhoz, azok
gazdasági félóráin. 7.20: Téli jiövénv- alkatrészeihez és az azokkal kapcsolacsnrlák. Ur. Sziládv Zoltán előadása. tos tárgyakhoz hozzányúlni vagy azo910: Dunomenti tájak egy régi ma- kat elvinni a legszigorúbban tiltva F. M. irodában, Horthy M. u. 3. Knltnrpálotánál. Uj diófa
gvar naplóban. Dr. Baumgnrtner Sán- van.
KOMBINÁLT
Fel nem robbant, vagy csak részdor előadása. 0 40:
Magyar nóták.
SZEKRÉNY
Mindszenti István énekel. Balázs Kál- ben robbant ellenséges bombákhoz,
ELADÓ
Franczia miiasztalosnéi
mán cigányzenekara muzsikál. 1010: vagy az ellenséges légi hadviselésnél
Püspök u. 12.
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Hangszerek — hangulatok. 10.40: Hi- alkalmazott fegyverhez vagy eszközökhöz hozzányúlni tilos.
rek.
Szép bútorozott utcai
Szép hímzett majdnem
hulladékpapiros
Az, aki az ilyen eszközöket, alkat- szoba közvetlen fürdőuMMmnmua•^sswwnmwamwi
uj, 2 drb pólya huzat
kezeléshez
részeket vagy e«véb tárgyakat, töhő- szobával egy-két féreladó. Lengyel u. 3a,
tollakat,
órákat, gyermekjátékokat, finek kiadó. Zerge utközépső csengő ,
felvesz az
stb.-t talál, köteles a legközelebbi ca 27, I. U.
ABLAKA-nycmia
rondörőrszemnek tudomására hozni,
eií
Budapesti értéktözgdczárlat. Tul vagy a legközelebbi rendőrőrszobában
Kálvária-u. 14
D
szobás bútorozott
szonvomó pénzaja 11 latokkal indult a buda- lícjeicnleni.
Jutalomban
részesül,
ba
garzon
férfinek
ki-i
pesti tőzsde forgalma. Áru hiányában
Azt, aki ezt a tiltó rendelkezést
adó."Qm
a
kiadóban
í
Hödgyfödrász
vagy
—
o
k
i
visszahozza
pénte?
tényleges üzletkötésre ezúttal is igen megszegi,
amennyiben cselekménye Érd. 2—5-ig.
Iiölgyfodrásznőt felvesz j ken este Kossuth La*
ritkán került sor. A zárlat általában súlyosabb büntető rendelkezést, külöjos
sugárut
és
Párisi?
lleim, Takaréktár u. 8.
jól tartolt. A kötvénypiacon az állam- nösen az 1930. évi 11. tc. 190. §-ában Bútorozott szobát kekörút környékén elv©?
fürdőszobával, |
KISEGÍTŐ
szelt sötétszürke jobi*
papírok iránt mutatkozott élénk érdek- foglalt rendelkezés alá nem esik. kihá- rések
| '
kezes keztyümet. KosKÖNYVELÉS
lődés. A kényszerkölcsönökben
igen gást követ el és 15 napig terjedhető c Tisztviselő*.
6s
m
Márt0W
élénk volt a kerpstet. Magyar Bank elzárással kell büntetni.
.Bútorozott szoba u r " \ f ^ '
""' 1 M"" "tca
96.5, Hitelbank 136 5. Nemzeti Bank
kiadó. „ | kakörben érettségizett j
Felhívom a város lakosságának fi- embernek
s
meI|6kes,.nek
h
a
l
a
l
é
132.—. Pesli Magyar Kereskedelmi gyelmét ezen büntetőjogi következmé- <Azonnal» jeligére.
I
' rfi- vagy no- | 0 » e l e v a n > E | a y
Bank 239.5. Magvar Kender 74.1, Sze- nyeken kiyül arra is. hogy könnyel• tisztviselőket alkalmaz g e d i i p a r o s t ó l « .
Hangya
kirendeltség,
gedi kenderfonógyár 311.75.
műen életveszélynek teszik ki maguÍ Í Ü a í m ü (Tisza-pályaudvar, te- j Elveszett egy
feket©
Zürichi deviza zárlat. Paris 6.25. kat akkor, ha az ismeretlen eszközök} nőstény spanyol vizsla.
Ügyes kifutó leányt és. lefon 23-68.)
höz,
anyagokhoz
hozzányúlnak,
mert
Gondon 17.36. Newyork 430.—. Brüs? Becsületes
"megtaláló
varrólányokat felvesz
szel 69.25. Madrid 30.75. Amszterdam azok sokszor robbanó töltetet tartal- Kkker ruhaszalon, — Ügyes kézilányok és ta- illő jutalomban része*
229.37.5. Berlin 172.55, Szófia 5.37 5, maznak és érintésükkor, hozzánvulás- Kölcsev u. 4.
nulólányok felvétetnek, sül. Értesítést Munká*
kor robbannak.
Bukarest 2.37.5.
Babinyéez női divatte- esy utca 8 alá,
vagy
Szeged. 1044 február 20.
17-43 telefonra kérek.
Kézileány
női kalap- rcm, Valéria tér 12.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos
Rr. Tófb Béla h. polgármester. szakmába felvétetik. —
enlutaárfnlyamai:
Szlovák
borona
Felelős szerkesztő és felelős kiadó:
Ugyanott
tapulöl eán V
11.45—11.75, líra —.— svájci frank
is. Fkker katapszaion,
<5 r e v fi e z a
"0.60- 80.60. svéd korpna 71.70-82 70,
Kárász utca S.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szeged, Aradi?
Budapesti terménytőzsdévé r'at. C?eTe.ikioszlás ,
utca 8. Éjszakai szerkesztőseg: Kálvária-utca 14
HŐLGYkőlv forgalom mellett az árak váüo
Tel.
(szerkesztőség, kiadóhivatal, nyomda): 134)6
A városi központi tejcsarnok keFODRAS'ÓNŐ
zatlanok.
.ÜJIUJW- (••1»J1U«>«||*«||«|"«|| ! Miin.iai IIII reskedői a mai jjapou a+ február 29-i jó munkaerő felvétetik ' Nyomatott ABLAKA GYÖRGY köríorgógépén
A-iegyre 5 deciliter teie
szóigáltat* cELj?É» szalon. Hor.j '
Szeged, KáJvárra-utca 14
• b.2p3=Lk ki.
thy M a 2.
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Felelős üzemvezető; A b l a k a I M v á s .
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