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KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP

Darlan fcmtcrnano
a francia miniszterclnókhelgeftes
DClain akadályoztatása eseten Darlan gyakorolja az államfő
fogait

Vissiavfrfélí az an'ol ftadiliaíóK Genova ellen intézel
tamadűsat — Anéüa és Románia hözott mcgszaKaói
a diplomáciai viszono
Belgrád, február 10. A Politika berlini értesülése szerint jól informált német körökben ugy
tudják, bogy Vicbyben D a rlan tengernagy megalakítja. az uj francia kormányt, amelynek ő lesz
a miniszterelnöke, külügyminisztere," belügy,mi-«
uisatere és tengerészeti minisztere. A külügyminiszteri tárcát uiár át is vette Darlan tengernagy
a lemondott. piandintóL Vicbv ezzel a megoldással egyelőre kikapcsolta Lavalt, kérdés azonban
högy az uj helyzet megíciel-c u német irányitök elgondolásának? A Laval mellé állt párisi
sajtó továbbra is a legélesebb bangón támadja
9 vichyi kormányt Pétain és Darlan ragaszkodik
9 fegyverszünet előírásaihoz, a francia politika
irányvonalai adva vannak a már lefektetett fegyverszüneti megegyezésben. Ennek a kijelentésnek
a»ht tulajdonítanak jelentőséget, mert Dartan
továbbra is kezében tartja a francia flotta sorsát.
Aa uj helyzettel és az ezzel kapcsolatos német
Úllaaloglalással tartják összefüggőnek azt a cá-

folatot, amelyet a vichyi kormány adott ki és
amely ellentmond annak a híresztelésnek, mintha
Pétain és Darlan a gyarmatokra utazna Franciaországból.
Vichy, február 10. 'A Német Távirati Iroda
jelenti: Hétfőn este alkotmányrendeletet lettek közzé, amely Darlan tengernagyot jelöli ki
Pétain tábornagy államfő utódjául. (MTI)
Yichy, február 10. A Német Távirati Iroda jelenti: A bivataios lap keddi száma alkotmányos
rendelkezést közöl, amely Darlan tengernagyot
nevezi ki miniszterelnökhelyettessé és ráruházza
Pétain tábornagynak teljes jogkörét arra az esetre, ha a tábornagy bármi okból akadályozva volna annak gyakorlásában. Arra az esetre, ha Darlan tengernagy bármi okból akadályozva volna
Pétain tábornagy helyettesítésével, a minisztertanács többsége jelöli ki azt. aki a jogokat gyakorolja. (MTI)

Churchill rádióbeszéde
London, február 10. Churchill vasárnapi rádióbeszédében elöljárójában a görög és a libiai
k
áboru eseményeit ismertette. Megdicsérte W a v e l l tábornokot és L o a g m o r e lábornoKot a
hözelkeleti légierők parancsnokát. A hadjárat aztol az eredménnyel járt — mondotta —, hogy
®Syiptoiri és Szuez biztonságban van. A parancsnokok névszerinti megdicsérése utján rétért a
Motafrikai hadműveletekre, majd meleg szavakhal emlékezett meg R o o s e v e l t r ő l és kiküldötteinek angliai látogatásáról.
Amióta miniszterelnök vágyok — mondotta
phurchill — kínosan ügyeltem arra, hogy senkijén nc ébresszek hiu reményeket és ne helyezlek
^látásba kunnyü sikereket Mai mondanivalóm
a
tonbun olyan természetű, amely méltán ad okot
* hála mélységes érzésére és a nyugodt beszédre.
. Ezután Délkeleteurópa országairól szólt, majd
kijelentette, hogy nem ismertetheti terveit, anyjblt azonban mondhat bogy a Földközi-tenger
tézépső részében óhajtja folytatni a hareot
— a f öldközi-tengeren nem tekintem megü t n e k a veszélyt — mondotta —, azonban meg

akarom mutatni azt, hogy minden támadásra
megfelelő választ szándékozunk adni. Végeredményben ennek a háborúnak sorsa azon fordul
meg, ami a levegőben, a tengeren és legfőképpen
a mi szigetünkön történik.
Kijelentette, hogy Angliának most nines szüksége amorikai katonára, de szüksége van minél
nagyobb arányú. hadiszállitinányokra,
— El kell készülnünk arra, bogy Hitler minden
erejével lecsap hajózásunkra, hogy csökkenthesse
a hozzánk érkező amerikai szállítmányok mennyiségét Franciaország
ég Norvégja birtokában
karjai az Atlanit-óceán mindkét oldala felől kinyúlnak. Anglia szünet nélkül készül a német invázióra, amely egyedül döntheti el a nagy háború
sorsát. Óvnom Leli mindenkit a túlzott bizakodástól — mondotta Churchill —, amely hanyagsághoz
vezethet. El kell készülnünk óriási méretű gáztámadásra, az ejtőernyősök és zuhanóbombázók
tömeges rajtaüíésérc.
Beszéde végén bizakodó, képet festett az angol
helyzetről s utalt Amerika várható anyagi támogatásúra.

Mlcr* m m i t Antenna 4 cs félmillió Katonai
igüzolvanut és másfélmillió Koporsót
ÜewyorTi, február 10. A Német Távirali Iro, íeleufi: Az elszigetelődéin. irányzat hívei
^Ikedve
fogadlak Churchill vasárnap mon^t b'eizcdéuék azt a kitételét, hogy Angliának
'*''/>' szüksége amerikai csapatokra» Az angol
| /^'segítést célzó törvényjavaslat pártolói vi^tot örömm'el üdvözülték a beszédet Wheeler
®aútor kijelentette, hogy a szövetségesek' a
la
ekábürá folyamán i s hangoztatták, hogy
j^üsen szükségük amerikai katonákra és az
^ e s i i l t Államok mégis beléptek a háborúba.
Vef
ezúttal sem érez több bizalmat a szö^ tségosek biztosítékai iránt, mint akkor, mert
Li.
iEgyesült Államok nem akarnak kato"•ifif ktrm,.
> . . . ii .Hz Óceánon túlra
....
.
jelentei
te k i a

szenátor — miért vásárolt i ésfél miüiő kálónál
igazoló lapocskát és másfélmillió
koporsót.
Adatna demokratapárti szenátor véleménye
szerint Angliának nem szükséges az EgyesültÁHamukat arról biztosítani, hogy tiorn kíván
katonai segítséget, mert Angliának nincs semml joga arra, hogy amerikai csapatok
küldétérje.
sét ké'

Derlinl mcgfegyz£$eK
Clmrcwi neszemére
Berlin, fohruár 10. Berlini politikai körök Churchillnak az északafrikai eseményekről tett kijelentései tekintetéhen emlitésreméltónak tartják,
hosrv" Londonban is felismerik, hogy; *r" ottani

XVII. Évfoinam
l9 .
ü&^T
eseményeknek nincs jelentőségük
naborfl,
kimenetel© szempontjából és hogyha "bSbifjfi
angol szigetekon dől cl.
v-* i
Berlinben azt is teljesen érthetőnek tartják,
hogy Churchill « jövő eseményeknek a legnagyobb
aggodalommal néz elébe. Berlinben azonban két
ségkivülinek tartják, hogy Churchill az őt és Angliát fenyegető veszélyt uiost még éppoly kevéssé tudja teljes mertékben felbecsülni, mint egy
éVvcl ezelőtt Franciaország. Churcbillnak azt a
kísérletét, hogy Anglia kilátástalan helyzetében
még egyszer Németország ellen uszítsa a balkáni
hatalmakat, Berlinben csupán vállrándítással
fogadják. A német csapatoknak Bulgáriában való
jelenlétéről Berlinben mit sem tudnak. (MTI)

Az amerikai szenátus iftvátiagijto
Vinanf lonaonf követté való
kinevezését
Washington, február 10. A Német Távirati Iroda jeleuti: A szenátus héttői ülésén egyhangúlag
jóváhagyta Yinant kinevezését londoni nagykövetté. (MTI)

Roosevelt londoni m^üölzolfli
visszautazóit Amerikáin

Loiidon, február 10. "A Kcuter-iroda jeleuti:
Az Egyesült-Államok Iondoni nagykövetségének közleménye szerint HopJáns, Roosevelt elnök személyes megbízottja, miután feladatai*
Angliában elvégezte, clüiazott
Amerikába.

Termelés! csatát kezű Yicliy
Vichy, február 10. A Német Távirati Iroda
jelenti; A földművelésügyi és közellátásügyi
miniszter azonnal cletbe lépő törvénnyel felha talmazást kapott nagy termelési csata
előkészítésére. A törvény felhatalmazza a minisztert, hogy a mezőgazdasági szövetkezetekkel
és a mezőgazdákkal szerződéseket kössön arról, hogy mivel vessék be a földeket'. Ezek a
szerződések meghatározzák a bevetendő
földek
nagyságát és a mezőgazdasági termékek árait,
a szállítási feltételeket stb. Amennyiben ezek
a szerződések az egész termelési tervre vonatkozólag nem bizonyulnak meg felel őeknele, á
földművelésügyi miniszter mindegyik községben termelési parancsot intézhet a mezőgazda
ságokhos, amely meghatározza a bevetendő
földet és a termelés m ó d j á t Azok" a gazdákakik nem Csatlakoznak a termelési, tervhez
nem • részesülnek kedvezményben.

Felemelik az afrikai francia
csapatok zsoldiái
VicUy, február 10. A Német T á v i r a l i Iroda
jelenti: A hivatalos lap rendeletet közöl, amely
szerint felemelik a francia éssakafrikai
csapatok és katonai személyzet
zsoldját. Észak afrikéban tudvalevőleg a benszulött Csapatok
között nemrég zavargások törlek ki, amelyeknek oka állítólag a zsold és a munkabér-kérdésében rejlett.

Spanyolország liadftallpcsr
felenleg nem va lasztim
Róma, február; 10. A2 olasz közvélemény
Spanyolország helyzetét most úgy ítéli meg,
hogy Spanyolország jövőbeli állásfoglalásáról
semmi bizonyosat nem lehet tudni. Az kétségtelen, hogy Span volorszúgban súlyos gu^dasáéh ín
rég bel;
Ci IV
vaunál
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jelei mutatkoznak,
Másrészről viszont a spat;
nyo3 államférfiak félreérthetetlenül kijelenteti

ték: ha a becsület és a kenyér között kellene
választan iofc, pillanatig sem Haboznának, Spanyolország belépése a Háborúba azonban nem
valószínű, más természetű segítség viszont
ninás kizárva.

Angol tiodihotOli visszavert támadása
Róma, február 10. A Stefani-iroda jeleuti: meg mérkőzni. A való helyzet az, hogy nemcsak
ORSZÁG
"'J J
m&fét
,A görög harctéren helyi jelentőségű harcok Anglia, hanem Ausztrália, üjzéland,
Délafrika
%ptr> fit POR A LO?i
voltak. Az olasz repülők súlyos találatokat ér : és India haderőivel is meg kell küzdenie
az
vwtíta*.,
ímszas
felt el az egyik badihajótámaszpontou.
- olasz nemzetnek. Ilyen körülmények között az
v * w
'
olaszok
nem
várhatják,
hogy
a
hadijelentések
Eeletafrikábaű továbbra is erős tüzérségi
és légi tevékenység volt. Az olasz vadászok a most következő időkben örömteli híreket fog
«gy ellenséges légitámaszpont ellenr támadá- riak hozni. Az országnak el kell készülnie ársuk alkalmával 15 ellenséges
repülőgépel ra, hogy a jelentések még egy ideig hősies védekezésről, visszavonulásról,
fájdalmas
vesztepusztítottak
el,
Vasárnap hajnalban a sűrű köd leple alatt ségekről fognak beszámolni. Tudatában kell
angol hajókötelék tünt fel Genova elölt. A par- lennünk annak — folytatta a cikk —, hogy qz
ti ütegek és a haditengerészet
ágyúi azonnal utolsó szót mi fogjük kimondani és hogy az elműködésbe léplek. Az ellenség katonai célokat lenség drágán fogja megfizetni a nekünk, okofájdalmakat.
mm talált el, de a polgári lakosság közül 72 zott
ember meghalt, 226 megsebesült..
Jelentékeny
kárt okoztak az angol hadihajók lövedékei
a
M albániai olasz ellentámadás
lakóházakban. Az angol hajócsoportot egy olasz
előkészületei
fégialakülat utolérte. As eayik angol Hrfzálót
A f r o n f N a r w i k f ó l Moyaleicf ^
Belgrád, február 10. A belgrádi lapok az Alfft
bombával
eltalálták.
bániában folyó előkészületekből azt következteAs angol repülőgépek Livorno és Pisa kör- tik, hogy rövidesén olasz ellentámadás indul.
ség a vasárnap folyamán egy a norvégW
nyéke felett repültek át, do károkat ttem okoz
partok előtt lefolyt légiharphun két hn rcirepű'
tak. Livofnoban az olaszok egy ellenséges gé
Ciökestitti harcok Cheren előtt lőgépet veszített. Repülőgépeiuk négy.
pet lelőttek. (MTI)
Belgrád, február 10. Londonból érkező jelenlé- léggömböt megsemmisítettek. Két gépünk eb
sek arról számolnak be, hogy Cheren az »a!rikai veszett. '
Verdnn előtt ngy az angolok, mint az olaszok
Popolo dl Roma:
az előkészítő csatározásokat TüzérNadu veszteséggel végződött
, M ellenség drágán fod|a med- megkezdték
ségi előkészület folyik. Az olaszok kitűnő védelmi
az angol rcpülOk lámodása
íiiefní a neKilnK okozott fáidat- rendszert építettek ki a város körül. Szakadatlanul folyik a légiharc, az olasz vadászgépek ellenmcih at''
Berlin, február 10. A Német Távirati Iroda Íe"
állása folytán kemény harc alakult ki a levegő- lenti: A biztonsági szolgálatot ellátó német had'
(
Ráma, február 10. A Popolo di Roma h a n g - bon.
erők vasárnap délután jólirányzott lövésekk6'
6
A Tana-tónál légierőtől támogatott harci egy- visszavetették az angol torpedóvető repülőgép *
súlyozza, hogy az olasz népnek tisztában kell
támadását a délnyugatnorvégiai partok előtt. Egy
lennie azzal, hogy Olaszország mást az angol ségek ütköztek össze. Angol gépek támadták
Dessriet Egyiptomból érkező hirek szerint a brit
gépet még a torpedó kilövése előtt olyan suly°s
birodalom irtózatos erőivel áll szembetű Olasz
csapatok a Gondár felé vezető utón haladnak
találat ért, hogy többé be sem avatkozott a hatij
ország számára a nagy tisztesség, hogy a vi- előre. Az olaszok által lerakott aknamezők lasba és hazatérőben minden valószínűség-sz e r^
lág leghatalmasabb birodalmával van alkalma súvá teszik az előrehaladást
lezuhant.
Berlin, február 10. A Német Távirati Iroda 51©
lenti: A hétfő déli órákban néhány angol harcid'
pülőgép vadászgépek kíséretében a La Máncbtt
csatorna partján be próbált hatolni a megs®9®]
Szófia, február 10 Ideérkezett jelentések sze- i tok Béngáritól délre 260 kilométerre !*vö KI
területre. Mini nemrég,: az angolok most is S?®9!
int a brit csapatok harcai Bengázi elfoglalása- | Agheilánál felvették az érintkezést az olasz hadbetalálták magukat a hirtelen működésbe lépő jra
ra' nem jutottak nyugvópontra. Az angol csapa- I sereg elővédjeivel.
delemmel. A kifejlődött légiharcok során
jelentések szerint n német vadászgépek egy, «
légvédelmi ágyuk pedig két Spitíirp-sépe* W 9
le. Saját veszteségűnk nem volt,
'
Berlin,
február
10.
A
Német
Távirati
Iroda
rj
London, február 10. A Reuter-iróda értesü- ték, az tttcai járművek i s tteak elsötétítve köz9
lenti:
A
német
vadászgépek
hétfőn
a
francia
P
^
lése szerint Londonban megerősítik azt a bírt lekedhetnek. E g y Hatósági közlemény utasítja
közelében lezajlott légiharcok során még.,
Kogy a brit kormány elhatározta Anglia bu- a lakosságot. Hogy mi a teendője az elektromos Spitfire-repülögépet lőttek le. Az. eddig beérké^,
kikapcsolása
eset'én. Súlyos jelentések szerint tehát összegen három
karesti követének visszahívását
Sír Reginaid áram központi
y
Hoare a román fővárost valószínűleg néhány büntetést Helyez a közlemény kilátásba azok- és egy Hurrieane-gépet semmisítettek meg anélk .
nak, akik a légvédelmi Pendelkezések figyelem- hogy nekik vesztesésriik lett volna. Ennek a
' napon belül elhagyja.
Bukarest,
február 10. Anglia és Románia be nem vétele 'által nemcsak a saját, Hanem gépnek elvesztése a legkisebb eredményt
hozta az angoloknak. Csupán néhány ház . röri?^
viszony. Sir Reginaid Hoare bukaresti
angol polgártársai életét is veszélynek teszik ki.
lódott meg és öl polgári személy sebesült "
viszony. Sir Reginatrd Hoare bukafesH. angol
csupán. (MTD
követ hétfőn délután megjelent Anfoih A-ü mi
mef
légitámadásokról
nisztefelnök-küHigyminiszternél
és' az
angol
ti por ingái paríoMíól Izlandig Elsüllyesztettek eüu 5000 tonit**
kormány hivatalos jegyzékét adta ál amelyangol tekerhaiót
^
Berlin, február 10. TÁ német véderő főpaben közli, hogy Nagybrilánnia
úgy
tekinti
Oslo, február 10. A Német Távirati
hogy Anglia és Románia között a diplomáciai rancsnoksága közli:
jelenti: Az 5000 tonnás angol szolgálatban ^
— Hosszújáratn hartíirepülőgépek Fliegel
viszony
megszűnt.
ló Móráikén motorhajót — mint a bergeü 1 ^,
~A bukaresti angol követség megtette az elő. kapitány vezetésével vasárnap a portugál par- letékes hajózási vállalatiak közölték
#
készületeket a. Romániából való távozásra,
A toktól mintegy 500 kilométerre nyugatra tá- német hadihajó a távoli vizeken e l s ü l i . ' / ' - ^
követség foulosabb iratait összecsomagolták,
a madást intéztek egy Hadihajóktól biztosított te, miután legénységét fedélzetére vette. ö*
ftevpsbbé fontosakat
elégették. A követ és a hajókaraván ellen. Eddig beérkezett jelentések
kereskedelmi
követség személyzete valószínűleg a Jövő hét- szerint összesen 21.500 tonnányi
Összevontak d singaporci
hnjöürt süllyesztettek el és négy másik keresfőp: haŐffjá el Romániát.
csapat oKöl
r
Bukarest, február 10. Hivatalosan jelentik, kedelmi hajót súlyosan megrongáltak. Á Ha1
Tokió, február 10. A tokiói „Níshj-^ V
bogy sír Reginald Hoare Nagybitannia buba- jókaravánt teljesen szétszórták.
bangkoki
jelentése szerint a singaporei
p
— Fegyveres felderítőrepülőgópeink egész
resti .követe héttő délben kikérte követsége útCsapatokat
állítólag
a
malájai
félsziget
;
levelét. Hoare követ reméli, bogy a követség Izlandig Hatoltak előre és tűz alá vettek egy
nyügati
részében
vonták
össze,
hogy
ötveatagú személyzetével együtt az első ren- ellenséges megszállás alatt levő repülőteret.
sék Thaiföldre való bevonulásukat.
,
delkezésre álló bajóval február 15-én, vagy as Egy Harci repülőgép a keletskóciai partok előtt
sikeres támadást intézett egy előörsbajó ellen.
amutdp következő ^napokban elutazik,
(MTI)
Moszkvai politikái s z e m é i ü l
A hétfőre virradó éjjel harci rajaink támadávornah Ankarába
WiooriioH légvfUfilmi Készültség sai a londoni és délkeletanylirti hadieólpontok
Szófia, február 10. Ankarából
ellen irányultak.
Buharcstbei!
tések szerint a török fővárosban b«fej®^ ytf
— Az éjszaka folyamán magánosan szálló előkészítő tárgyalásokat arra a 'atogat9
,
Északnémetországban
Bukarest, február 10. Tegnap este "óta szigo- ellenséges repülőgépek
uatkozóan, amelyet a legközelebbi
A®* 1
rított légvédelmi intézkedések
vannak
érvény- két. helyen bombákat dobtak le. Anyagi kár Kreml eg> magasraugu személyisége*
bm Bukarestbe*- A féuvröklátíiókat béséüútet-, -4jB*k é s r parasztházban keletkezett. Az ellen- karában.

ilarco^ Iripoltezftan
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Varga miniszter a hozelíövöben szegetfen
elbúcsúzik választóitól
Ai SparfesfQlet eltflltfrósága felír a tatarozást aűOkedvezutóng
kiterjesztése erdekeben
(A Délmagyarország munkatársától) Hétfőn
délután tartotta februári ülését az ipartestület
elöljárósága Rainer Ferenc elnöklésével. Az elnöki előterjesztések során Rainer Ferenc megemlékezett arról a nagy veszteségről,
amely
Szeged iparosságát, de egész közönségét Vafga
József iparügyi miniszternek szegcdi mandátumáról való lemondásával érte. Az iparosság körében nagy sajnálkozást váltott ki Varga miniszter lemondásának hífe — mondotta —, éppor? ezért szükségesnek találta, bogv értekezletet hívjon Össze. Az éftekezilet a múlt heten ösaszénit és spontán elhatározásból táviratilag kérte a minisztert. • szándékának
megváltoztatása*% Dr. Tukats Sándor főispántól, aki ebben,
as időben Budapesten tartózkodott azt üzente
a miniszter, hogy a tervezett küldöttség járástól, amellyel maradásra akarták bírni, álljon
el a szegedi iparosság, mert söpfonl mandátumának ügye megmásíthatatlan. Üzent© azt is,
aagy lemondása ellenére a közte és volt szegedi válaszlói. főleg as iparosok között a viszony
nem változik és továbbra is as marad Szeged
számára, aki eddig volt. Ei'reraló tekintettel
as fparüsság lemond a küldöttség
vezetéséről.

Bejelentette még aa elnök, Hogy a miniszter
megígérte a közeljövőben Szegedre jön és személyeseti számol be lemondásának okairól és
elbúcsúzik szegedi választóitól..
Dr, Gyufis István titkár ismertette Varga
miniszternek aa elmeklinika felépítése ügyében
küldött feliratára adott válaszai A miniszter
as ipartestület feliratát pártoló javaslattal áttette a
kultuszminiszterhez.
A továbbiakban köszönettel tudomásul vették a polgármester értesítését, bogy aa építendő túristassdllóban átutazó iparosok is kaphatnak szállási örömmel vették tudomásul, hogy
az öregiparosok otthonának építésére már
10.000 pengő áll rendelkezésre.
Megállapították ezután a máreias 2-i közgyűlés tárgysorozatát, majd a borbélyszaiosztály kebelében előforduló árrombolásokkal foglalkoztak és elhatározták, hogy a jövőben szigorúan ellenőrzik és megtorolják az áf.rombolásokat.
Hegedűs János indítványára kimondották,
hosjy a tatafozási adókedvezmények
kiterjesztése érdekében feliratot intéznek a minisztériumba, hogy az építőipar munkához jusson.
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Nyilatkozat!
Közöljük, hogy az utóbbi idük legolvasottabb és legjobb regénvét, a

MAnDERLEY HÁZ ASSZM
melyet a világ legtökéletesebb filmgyára, az
UNITED ARTISTIS kelteit életre, a bét végén Budapesttel cgyidöben bemutatjuk.
Egy szenvedélyes, mindent elsöprő szerelem, egy ártatlan sziv harca a boldogságért.
A legnagyobb világfilin.
A hét végén a

Belvárosiban

»Mulandó okokból származó
irányzaton nem nevezhetők
koreszméknek*
Bethlen István etöadása a Kisfaludy-Iársasásban

Budapest, február 1U. A Kisfaludy-Társaság
vasárnapi ülésén Bethlen István gróf székfoglaló beszédet tartott „Kórunk uralkodó eszméi és báró Eötvös József" címen; Bevezetőben
utalt arra, bogy a jelenlegi borzalmas háború
nem kizárólag hatalmi törekvések összeütközéséből adódik', hanem ma már úgyszólván ellentétes koreszmék küzdelmévé vált. A nemzeti
szoSializmus, a kommunizmus és a demokrácia
azok az ellentétes szellemi irányzatok, amelyek
ma a világnézetnek alapul szolgálnak- A" népek
nagy tömegei nincsenek megnyerve véglegesen'
egyik irányzatnak sem. Báró Eötvös József
megjósolta mindazt, aminek ma tanúi vagyunk
—
mondotta. Múlandó okokból származó irányh kisgyűlés előkészítette a szerdal közgyűlés tárgysorozatát
zatok, amelyek mulandó okokkal szoktak eltűnkoreszméknek.
(A Délmagyarország munTcatársától) A tör- központi óvoda 1939-ben elhatározott felépítését ni, nem nevezhetők uralkodó
—
A
diktatúra
és
demokrácia
tekintetében
vényhatóság kisgyűlés© hétfőn délután 5 óra- a város az idén végeztesse el.
azt
lehet
—
mondotta
Bethlen
—,
líögy azerí,
kor tartotta közgyűlés-előkészítő üléséi
A rendőrségi székház építésére felvett 300.000
Vasvárincgye a kórházi ápolási költségek pengő kölcsön kötelezvényéoak aláírásával kap- mert egy időre a diktatúra kormányformája
viselésével kapcsolatban szociálisabb elvek sze- csolatban a polgármester bejelentette, hogy az alkalmas arra, hőgy Németországot felemelje
rint módosítást szeretne elérni s ebben az ügy- aláírás alkalmával eltérés- történt a közgyű- és az angolszász világ östfomával esetleg győtan Szeged törvényhatóságát hasonló 'állásfog- lés által elfogadott eredeti szövegtől. Mivel a zelemre vigye, ebből még nem következik az,
lalásra. kéri- A kisgyűlés "javasolja a közgyű- módosítás nem jelent lényegbeli különbséget, a Hogy es as államforma IcsS végleges formája
as államok
berendezkedésének.
Az állami
lésnek, Hogy Easönló értelmű feliratot intézzen kisgyűlés annak tudomásulvételét javasolja.
a
í illetékes minisztériumhoz. Javasolja továbbá
Dáni János javaslatot nyújtott be aziránt, ügyekbe való közvetlen beleszólásokért sok v'cn
a
kisgyűlés, Hogy a kegyúri bizottságba Raskö bogy a közgyűlés
nevezzen el utcát
Juhász folyt, sok forradalom lelkesült s a kivivolt győSándor nyngalombavonulásával megüresedett Gyuláról. A Irissrvűlés javaslata az, hogy az zelmekéi a népek nem 'dobják él könnyelműen
talyre ú j tagot válasszon a közgyűlés. Az ex- indítványt előzetes lefárgyalásra adják ki egy maguktól mint alkalmatlan terhet egyik napról a másikra. Hogy mikor tér majd VISSZA
t^rtbűtőhá'á építés! munkálataihoz Takács Já- <•71—1,11 frízott«vítrnnT?
Európa
a 'demokrácia cs as
alkotmányosság
bos építész állandó építési ellenőri alkalmazávalamelyik
formájára,
azt
nem
lehet
megjósol*
s t javasolják, hétpengős napidíjjal. A vai'os
ni.
Mert
högy
előbb,
vagy
utóbb
ez
bekövetútvonalhálózatának végleges kijelölésére, és az
kezik,
as
előttem
nem
kétséges
—
mondotta.
^Mtési körzetekre vonatkozó tervezetet arnoW e t az elmúlt héten részletesen ismertetett a
Fölvetette a kérdést ezután? melyik as »
Stokholm, február 10. Skoeld nemzetvédelmi
délmagyarország. elfogadásra ajánlja a kisgondolat, amely felé a keresztény
civilizáció
miniszter — mint a Svéd Távirati Iroda je^Sűlés. Rendőri büntetSbírákul a jelenleg ürealapján álló emberiség fejlődése Haladni fog!
lenti —. vasárnap a svéd nemzetvédelmi kölg e s b e n levő két Kelyre dr. Szűős István és dr.
A mai kornak egyáltalán nincsenel: még Uralcsön javára rendezett ünnepség alkalmával beTfUrehler Imre közigazgatási gyakornokokat
kodó eszméi, mert a történelem által felvetett
szedett mondott. Kijelentette, hogy Svédország
talyettessítik be. A tüdőbetegotthon és tüdőproblémáknak nem látjuk egyetlen olyan meghadseregének 50 százalékos számbeli megerősígondozó intézet főorvosi állásának megszerveoldását sem, amelyet megnyugtatóan elfogadtésére törekszik és hajóhadának
légihaderejéftaSfc javasolja a kisgyűlés, ugyancsak javasolhatunk — folytatta szavait. 'Az egyetlen ú t ;
nek megerősítésén is fáradozik. A repülőgépek
töfc a közkórház fül- Orr- es gégeosztályának,
az emberiségnek visszatérni a demokráciához,
számát megkétszerezi, a gépek minőségét nagytelamint a nőgyógyászati osztályának felállítáde nem ahhoz a beteg és elfajult demokráciámértékben emeli. Svédország nemzetvédelmi
sa ügyében felirat intézését az illetékes miniszhoz, amely az 19M-es háború után nyugtalankészenléte 1939 július 1-től 1942 július l-ig minttöritimba .Tovnsnlín a kíinrríílps. bogy az alsóságnak és Mforn-ntásnnk vált Őröl? fOtvásSvS.
egy 2-3 milliárd korona folyó költséget okoz.
az egyszeri beszerzések pedig 8 milliárd koroA szezon legvidámabb zenésvigjáteka,
nába körűinek majd.
utoljára.
Csak felnőtteknek!

Városházi bizottság tárgyal
a szegedi Juhász Gyula-utcáról

S n i o i s i m me^Kcfczereii
tirdsfre él

BELVÁROSI MOZI

ZOLA EMIL »Állat az emberben*
cimü regényének fimváltozata.
^szereplők JEAN GABIN és SIMONÉ SIMON
^
Fél S, fél 7 és fél 9.

NCK CPRIER nem teved!
a fcires detektív legújabb kalandjai
Srerda.
s.

K O R Z Ó B A N
Ma fél 5, fél 7 és fél t kor
Tolnau Klári vldYor Páí
pompás magyar vígjátéka

Egy
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mától

a SZECPENYI PIOZIBAN

1

Történet egy rangrejtve kalandozó, világhíres
tenorista Don' Juan-uljairól

FÉRJEM IKÉKSZRKIU

Zivataros, zenés, repülőút Milánótól Münchenig
Másfélóra kacagás!
Játsszák: TASNÁDY FEKETE MARTA,
P. KEMP, THEO LINGEN,
R. ROM ANOVSKY,
Miió! fél 5, fél 7, fél 9.
ii
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'kenem Olyan új és Msstultabb
formájához
amely tanult a saját "hibáiból. A nemzeti goo
íölat fenntartatta níalmat ma is, a kis nem
téteknek is megvan a szerepe és tgy létjogosultságuk, függetlenségük
a 'civilizációnak
cs
<tá emberi clSfehaaddsnak
mindenkori
érdeke
marad — fejezte be előadását gróf Bethlen

István,

Nemzetgyalázásért
egyfiánapí fogházra Ítéltek egy
nyugalmazott tiszthelyettest
(A Démagyarország
munkatársálól)
Gémes
György 56 éves fesőközpotiti gazdálkodó, uyugőijae tiszthelyettes ellen nemzetgyalázás
miatt
adott ki az ügyészség vádiratot. Augusztus
11-én a Felsőközponti Gazdasági
Egyesület
•székházában árvízi értekezlet tartottak. Á gyűlésen megjelent dr. Tufeats Sáudőr főispán is,
aki nagyobb beszédet mondott- Kifejtette azt
is, hogy a leventekibepzés honvédelem. A gazdák söraiból ekkor egy szokatlan megjegyzés
hangzott el.
AB ügyben megindult nyomozás során megállapították, hogy a közbeszóló Gémes György
voli A nemzetgyal'ázással vádlott nyugdíjatiszthelyettes hétfőn került a szegedi törvényszék ötösfariácsa elé. Tagadta bűnösségét,
azzal védekezett. Hogy az eset alkalmával anyagira Ittas volt, hogy nem emlékszik, miket
mondott A' törvényszék számos tanút hallgatott ki, a tanúk igazolták a vádat.
A perbeszédek ntán a törvényszék megállapította a vádlott bűnösségét és egyhónapi fog
házbüntetésfe
ítélte. Az ítélet elleti a vádat
képviselő ügyész semmisségi panaszt jelentett
be a Kúriához.

ííienRél esetben indult eljárás
Szegeden
színleges iparűzés miatt
(A Déhuagyarország munkatársától) KöztuáomásU; hogy a zsidók közéleti és gazdasági térfqglalásának korlátozásáról szóló 1930. évi IV.
te. 14. §.-a értelmében az említett törvény hatá
iya alá tartozó személyek iparjogositványt egyelőre nem kaphatnak. Az esetleg előforduló színleges iparűzés megakadályozására a kereskedelmi miniszter nemrég utasításokat adott az iparhatóságoknak és a miniszteri leirat megérkezett
Szegedre, az iparhatósághoz is. gbbeii megállapítja a miniszter, hogy színleges iparűzés esetén
— a színleges iparüzönek iparigazolványa uem
lévén — a színleges ipart üzö a jogosítvánnyá!
rendelkező saemély tudomásával űzi az ipart,
vagy a kereskedői foglalkozást. A leirat szerint,
ha a színleges iparűzés megállapítást nyert, a
jogosulatlan iparűzés miatt a kibágási eljárást
haladéktalanul folyamatba keli tenui és az ipart
gyakorló személyt, mint tettest, azt pedig, akinek iparigazolványa felhasználásával a színleges
iparűzést folytatják, mint bűnsegéd! bűnrészest
kell megbüntetni. Az eljáró közigazgatási hatóságok az üzlet, vagy műhely azonnali lezárásáról is kötelesek gondoskodni.
A míniszeri utasítás alapján az iparhatóság
Szegeden is a legnagyobb körültekintéssel folytatja le a vizsgálatot, hogy a színleges iparűzést
megállapítsa. Eddig tizenkét esetben indult el
tárás és ezek közül tíz esetben az iparhatóság
az iratokat áttette as ügyészséghez. Ez azonban
még nem jelenti azt, hogy a színleges iparűzést
az iparhatóság meg is állapította volna, hanem
minden olyan esetet, amelyben a színleges iparűzésnek a gyanúja forog fenn. az iparhatóság az
ügyészséghez továbbit, • a szükséges eljárás lefolytatása végett Legelső alkalommal egy nő
el.'en tettek feljelentést az 'parbatósagon színleges iparűzés címén és az eljárás meg is indult,
de kitűnt, hogy a fel jelen lés téves, volt és nz
ipartüzfi nő eíícn megszüntették a/, eljárást A/
iparhatóságon kijelentették, hogy a feljelentések
kis számából arra lehet következtetni, hogy Szegeden színleges iparűzés alig fordult elő ha
Hzouban ilyen eset az iparhatóság tudomására
jut, a legszigorúbban járnak el az illetők ellen
és *a üzlet, vagy műhely azonnali lezárásáról is
aioiukkskodik a halóiáJt

SZEGED! FARSANG i94í
J e l m e % m
a

U a v n e v á l

m e d i k m * p a i i k u $

A szegedi egyetem orvos- és gyógyszerészhall- >
galoi mindén évben az ötletek, a forró siker, jó- «
kedv és békebeli hangulat jegyében rendezik meg
hagyományos jelmezes báljukul. így volt ez most
vásárnap este is. A Hungáriába keleties motívumokkal átalakított báltermeikbe néhány órára beköltözött a jókedv, ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe öltözött hölgyek, frakkos urak, csillogó
atillák és paszomáutos magyarruhák keringtek,
forogtak a tüzesebbnél tüzesebb csárdásokra, az
andalító keringökie és a sejtelmes dzseszszátnokra.
Annyi minden történt ezalatt a néhány óra
alatt, annyi minden látnivaló volt, hogy alig lehel egységes képet rajzolni a színes karneválról.
A Hungária halljában, a bejáratnál feketeálarcos,
frakkos rendezők fogadták a belépőket, as igazolás szigora volt, a báltermekbe senki sem juthatott be, aki igazolójegyét nem tudta felmutatni. A
hall, a báltermek lassan népesedtek be. 9 óra
után érkezett meg dr. T u k a t s Sándor főispán,
dr. T a m á s András rendőrfelügyelő, főispáni titkár kíséretében. Nemsokkal később érkezett Ericb
K a m p l német konzul, majd a városi és katonai
hatóságok vezetői.

b á l o n

(szaloncukor), Chreuka Enitui (margaréta;, Be
másay Dóra (baba), Kisfalvi Edit (hollandi lány),
dr. Ebmann Aladárné (rózsa), Farkas Gabi (török nő), Gyólai Hajnalka (bujáki ieuuyzó;, Vidrö
Mancika (magyar), dr. Uottwald I aszlóné
retle), (limes Györgyike (p41yási>ut>u
Vermes
Kata (Pierette), dr. Jurány Rika lokoko), Láng
Nelli (Pierette), Kopasz Márta (kalotaszegi lány),
Tarics húri (vadvirág), Probszt Margit (rokökfl
hölgy Simonffi Margit (Ej királyuöje), liöhliog
Margit
királynője", Arinandola Gabi (Piroska), Farkas Gizella (balicrina), Bánki Gabriella
(hollandi lány), Somosi Gigi (Pierette), Dér Nóri
(mérgesgomba), Jeleuffy Livia
(vadászapród)»
Hajós Vali (Tarantella), özv. Für LSéláné (spanyol), Illovits Edit (Piroska), Bánk Lala (frakk),
Vékes Babi (mexikói nö), Cbristopb Tercsi (Tomi), dr. Botár Gyuláné (japán), Kálmán Ol?»
(tiroli lány). Orovetz Ili-' (paprika), Tóth Kata
(hindu táncosnő), Tóth Manyi (kinai), Leitoer
Heria (virágárus lány), Pongrácz Panka (parasztmenyecske), Kovács Mimi (apród), SchlamadingW
Pali (teababa), Égerth Ica (konfetti, szerpentin),
Dittrich Tluska (szívkirálynő), Dittricb Jolika
(Csipkerózsa), Ladomérszkl Marika (lampion),
Géczi Marika (bosnyák nő). Várhelyi Hajnalka
(török fiu), Gróf Márta (szélmalom/ Rátki LássIóné (spanyol hölgy), Verbó Magda (nyuszi),
Csányi Forencnc (orosz).

A földszinti kávéházi terem távolkeleti ház
szinpompázó belsejét idézi. Lázas gyülekezés,
izgatott várakozás után az óra nagymutatója elhagyta a féltizet. A részére fenntartott helyen
helyet foglalt T u k a t s főispán, a bál fővédnöke
és dr. K o g u t o w i e a Károly egyetemi tanár.
Nemsokára B o g á n d y György bálelnök a főrendezők élén levonult a díszpáholy elé és a főisviántól engedélyt kért a bál megnyitására. Egy
pere sem telt még el, a termet is betöltötte a
Budapest, február 10. Vitéz Boncsos Miklós
Perzsavásár hangja, megkezdődött a jelmezesek
belügyi
államtitkár, a cluriai árvízvédelem kor'/Ínpompás felvonulása. A jelmezesek felvonulása után következett a bál fénypontja, a szultán mánybiztosa a Hétfői Helyzetről a követkéz®
ér kíséretének ünnepélyes bevonulása. A menet
lén az ifjúság nagy barátja: dr. S z e n t - G y ő r - tájéköz tatot adta:
ét y I Albert rektor haladt. Színpompás fejedelmi
— Értesülésünk szerint a németországi Búruha övezi most a rektort. Utána sorban udvar'artásának gyöngyszemei, akikben Allahnak ál- naszakaszon az elmúlt két nap enyhe időjárá'andó jókedv telik®. S z m o l á n y i Gyula lépke- sa következtében áradás indult
meg. Ennek
dett ezután, mint janicsárkapitány, majd utána a
janicsárok
sora
következett.
Négy
rab- mértékét pontos jelentések Hiányában nem 1«*
szolga
meggörnyedve
cipelte
a
szegedi bet tudni. Á védekezést biztosító munkálatok
anyák
jótevőjét,
az
ifjúság lelkes barát- továbbfolynak.
ját. dr. B a t i z f a l v y János professzort, aki a
oadisab álarca mögött rejtőzött, »Bayrám ünnepségén® megjelent még --Allah legkedveltebb orosz
ián ja is«. Mellette lépdelt fia Ali, akinek álarca
mögött Szent-Györgyi Ne'Ilít ismertük fel. A tőrök előkelőségek között volt ér. b i t ? éti Gábor
professzor is.
(A Délmagyarország
munkatársától)
VasárA rabszolgák megmutatták az egybegyűlt
gyauroknak a szentseges szultánt, majd elhelyez- nap éjszaka t órakor a Szeged-rendezőpályaudték a számára készített díszsátorban. A müezzin varon egy mozdony több szerelvényből álló vasfelolvasta a Szent Bayrám-ünnepség kezdetéi ki
úti kocsik között tolatást végzett A tolatáafl®
hirdeíő formánt, majd megszólalt a zene és áll a
segédkezett Vízvári András pályamunkás,
bál.
két
vasúti kocsi szétkai>csolá«ánál a síneken V®'
A terem egyetlen gotuolyaggá verődött össze,
százakaratu, százkivánságu és százkaru polippá letleniil megbotlott. Ugyanekkor ért oda **
A zene szól, a párok táncolnak... Most már egyik szerelvény, Vízvárinak már nem volt
^
gyorsan szalad az idő. A teremben kialakul
je arra, Hogy a sínekről felugorjon és a kehangulat, a jelmezek mögött is megtalálják egy- rekek alá került. A kerekek
valósággal
mást az egymáshoz tartozó párok. Amig a bál
kehf
tart, amig a párok keringenek, addig a bálon metszették a szerencsétlen
embert.
megjelentek közül a következőket sikerült feljeA borzalmas szerencsétlenségről értesített^
gyezni:
a rendőrséget, ahonnan dr. Jelenffy
Síltáj®
Huszár Irén (esthajnalcsillag), Back Mária
reudőrfőfeliigyelö
vezetésével
rendőri
(cigánylány), Tótb Kádár Mária (urlovasnö), Herbizottság
czeg Bella (cigánylány), Tóth Viola (kinai lány',,
dr. Madácsy Lászlóné (Polonaise), Takács Ili szállott ki. A rendőrorvos megállapította,
(székelylány), Kogutovvicz Helga (kinai lányi, a szerencsétlen pályamunkás alig szenved®"
Deák Margit (égöszén), Kardos Viktória (cigány- valamit, a vonat kerekei azonnal végeztek r<?
lány), Takács Kata (huszár), Horkits Emma (réVízvári András holttestét a törvényszék'
def parasztlány), Tokos Edit (kertészlány), Bánvostani
intézetbe szállították. A halálos szei**'
hegyi Erzsébet (tél), Lieb Erzsébet (leány), Panesetlenség
iigyeben a vizsgálóbíró megípdíte ,t;
kratz Edit (krinolinl, dr. Benáts Aladárné (paa
vizsgálatot.
rasztmenyecske), Benkovits Luca (gésa), dr. Molnár Józsefné (mályva). Magyar Marta (francia
baba). Adamovits Móki (renaissanee dáma), Hergár Viktorné (matróz). Tárnok Bva (cigánylány)
Kolozsyári Nóra (regös), dr Bános Alajosné
•'ördög), Egyedi Anriorné (tiroli). Szüts Ida 'liba
pásztorlány). Maver Gabi (cigánylány), dr Dobs/ai
T.ás/Ióné /skót lányi Szüts Mara (cigánylány', dr.
Bárdos S/indorné (spanyol lánv). Dénes Manyi
(székely lány), llcrmann Kata (vörös szék fú dr.
Mankó Viliuosné (nefelejts), Szalui Mária (kis
H'Vjtt 90 fillér. K a p h a t ó :
lánv). Rarál Mária (fantázia). Gresz Lili (kinaD
Maróti Kdvin (rózsái. Zsifkovits Katinka 'divat
ind év előtt). Géher Katalin (cigánylány). Papp
alattí
Klára (japán), Ábrahám Vali (cseresznye), _ Fa- és Tisza Lajos körút 83 szám
ludi Hanna (hawayi lány) Kiss Erzsébet (pilóta"
Jt.-Kövér Béláné (maayarL Kovács Erzsébet
fJárusliO bolloKbon

Ufahli áradás fenyeget a Dunáit

II tolató szerelvény halálra*
gázolt egy vasúti gályamunkást
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Antal István düamMhát:

4 nemzetvédelem erdehebcn továbbra is meg Kell
hoznunk a legnaguobb áldozatokat
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„/I szociális KírdfseK Kihasználása polílihaí propagandára, töm*
ncscn hárhozatos az ország mai heiyzcféheir
Szolnok, február 10. A Magyar Élet Pártjának szolnoki nagy választmánya vasárnap ülést
tartott, amelyen megjelent dr. Antal István
igazságügyi államtitkár és nagyobb beszédet
mondott Beszédében ismertette a kül- és belpolitikai Helyzetet, hangsúlyoztatta, hogy a mai
viszonyok között elsőrendű kötelesség az önfegyelem és az önbizalom, a hit a magyarság történelmi elhivatottságában s a részérdekek alárendelése a közösség javáraEzután as Alföld problémáival foglalkozott.
Hangoztatva, hogy az Alföld és népe számára
meg Kell teremteni mindazokat a gazdasági,
kultúdális és szociális lehetőségeket, amelyeknek
segítségével helyrehozhatók a múltak mulasztásai és a mostoha természet kártevései. Utána
vasáfnau délután
a hódmezővásárhelyi
MÉP nagyválasztmány tartott ülést, amelyen
ngyanésak résztvett 'Antal István államtitkár.
'& választmányi értekezletet Simkó Elemár főispán beszéde nyitotta meg.
Antal István államtitkár részletesen foglalkozott a magyar politika valamennyi időszerű
kérdésével. Az első a legfontosabb probléma —
mondotta — az ország hatalmi erőinek továbbfejlesztése, ennek keretében a honvédelem kiépítése és katonai felkészültségünknek
a lehető
legerőteljesebb tempóban való
továbbfokozása.
S mostani és az elkövetkező idők nem teszik
'ehetővé számunkra, hogy ölhetett kézzel nézzük a körülöttünk kavargó események alakulásét a mind lelkileg, mind fizikailag fenn kell
tartanunk a tettrekészség állapotát. E célból
továbbra is meg kell hoznunk a legsúlyosabb
'áldozatokat.

— A mai idők nem alkalmasak a szociális
igények mértéktelen fcTgsigázására — mondott a — s olyan problémák felvetésére, amelyek
még normális körülmények között ie fejtörést
okoznának az államvezetésnek. Napjainkban a
helyes politika nem az igények fokozása, de
azok mérséklése. A megoldandó feladatok és a
jelentkező szükségletek kielégítésének sorrendjét a nemzet vezetői hivatottak
megállapítani
s o tevékenységük során nem a hangulatkeltés,
sem a népszerűség, sem pedig a napi politika
hangzavara nem befolyásolja elhatározásunkat.
Ilyen körülmények között káros, sőt a mai vi szonyaink között egyenesen kárhozatos ez a
politikai pfopagapda, amely manapság a magyar közélet egyes oldalain tapasztalható
s
amely a szociális kérdéseket nem azok reális
megjelenésében: a fontosság és a lehetőség viszonylatának tükrében, az összesség magasabb
érdekeinek szempontjából fogja fel. de a nemzetnek o kétségtelen súlyos problémáit a tömegek politikai megnyerésének alantas eszközéül
akarja felhasználni. A népi erők épségben való
fenntartása, kifejlesztése és a társadalmi béke
és összhang biztosítása fontos honvédelmi érdek is. az e célra hozott áldozatok tehát néni
esak szociális, de honvédelmi tekintetben is üdvös hatásúak.
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száz olyan" ház van, amelyekben búsznál több?
lakók száma és június elsejéig meg kell építeni az óvóhelyet. Az érdekelt háztulajdonosok
nagyrésze már meg is tette az előkészületeket
az énbt'nzéeek vécrrohsi ításárn.

FERENCJOISEF

Az államtitkár beszédét föbbízbeu szakította
félbe a helyeslés és a taps

KESERŰVÍZ

' A nagyválasztmány ülése után Antal államtitkár a városházéra vonult, ah"! küldöttségeket fogadott- Este a kaszinó éttermében közvacsorát rendeztek, amelynek során az első pö
hárköszöntőt Simkó Elemér főispán mondotta
a kormányzóra.

Újra megkezdődtek
a magyar-szlovák tárgyalások

Március 34-éig még kell épiieni
a szegedi
lakóházakban
a
szükségóvóhelyekei
9&s örszágos légvédelmi parancsnok vasárnap rádióelőadásban hívta fel az ország lakostágánaK figyelmét, Hogy a légvédelem és a légoltalom jelentősége napról-napra fokozódik. Elsőrangú követelmény a lakosság munkájának
zavartalan biztosítása és a termelés védelme.
A védekezés lehetőségei megvannak, csak megszívlelni és végrehajtani kell azokat- A polgárság önvédelmét és életvédelmét szolgálják az
óvóhelyek 'és a ssükségővőheh/ek. A lakóházak
pincéi a legnagyobb' viszonylagos védelmet
nyújtják.
Pálfy polgármester a Honvédelmi-miniszteri
rendelet alapján a napokban
véghatározattal
Utasította a háztulajdonosokat, hogy
lakóházaikban mártíus 91-ig szükségóvóhélyeket
létesítsenek. A rendelet 'értelmében rendbe kel] Hozatni as óvóhelyekre vezető lépcsőket, utakat,
el kell azokat látni feliratokkal. A fal és menyviyezét vakolatát ki kell javítani és fehérre me««elni.
r
A felesleges ablakofcdt és nyílásokat be kell
falazni, a meglévő ajtókat ablakokat szilánHée gázbiztossá kell tenni. — továbbá a pincéből
a szabadba vezető vészkijárót, a szomszéd ház
Pl nőébe vészátjárói kell nyitni —, az óvóhely
rószére be kell szerezni 1 csákányt, 1 ásót, 1
feszítő rudat, 1 fémfürészt, 1 ácsszekercét. 1 tapos kSvésőt, 1 keresztkalapdösót, 1 kési villanylámpát és 1 szükségárnyékszéket.
Az óvóhely
mennyezetét teherbíróképossógére nézve mé&

A kl övül V.AI t;

nökökkel félül kell vizsgáltatni és a vizsgálat
alapján a mennyezet megerősítésére az építkezési engedélyt mesr kell szerezni.
A szükségóvóhely régleges kiépítését junius
l-ig be kell fejezni, A szükségóvóhely létesítésével kapcsolatban minden beadvány, építési
engedély, kérvény, ügyvédi vagy mérnöki meghatalmazás illeték- és kiállítási díjmentes. Aki
a szükségóvóhely létesítésére vonatkozó honvédelmi rendeletben előirt kötelezettségnek
a
megjelölt határidőig nem tesz eleget, két hónapig elzárással büntetendő cselekményt követ
el.
Az óvóhelyek építésének előkészületeiről érdeklődésünkre Horváth István tűzoltófőparanesnok, légoltalmi előadó a következőket mondotta:
— Mindazokban a lakóházakban, ahol legalább 20 a lakószobák száma, meg kell építeni
az óvóhelyeket. Az úq építkezéseknél az óvóhelyek építésétől nem szabad eltekinteni és Szegeden is már ennek a rendelkezésnek a figyelembevételével adják ki az építési engedélyeket
az ú j lakóház építésére. Március 31-ig elö kell
készíteni az óvóhelyek építését úgy, hogy szükségszerűen azok működhessenek. A világítást,
a vízellátást és az ülőhelyeket kell eddig az
Ideig berendezni. Az előkészületek ellenőrzését
rövidesen megkezdjük és a házcsoportok légoltalmának ellenőrzésére is sok kerül ezúttal.
Szegeden — információk szerint — több-

Pozsony, februái 10. A Szlovák Távirat! Iroda
jelenti, hogy az elmúlt hfetekben megkezdődött,
közben félbeszakadt magyar—szlovák gazdasági
tárgyalások a mai napon újra megkezdődtek. A
közlemény szerint a régi árucsereforgalmi ée fizetési egyezmény lejártáig, február 18-ig mindég
valószínűség szerint megkötik az uj egyezményt,
amely szélcsebhkörü kompenzációs megállapodást
tervez a két ország között. A mostani tárgyaláson szóbak eriil a telepesek ügye is és biznak abban. hogy a két ország minden vitás kérdésóban
sikerül megegyezést létrehozni. (MTI)
oOo—=•

Reményi-Schneüer
oazriasági csucsminiszter
tervei a kénviselöiiáz előtt
Budapest,
február 10. A képviselőház keddi
ülésének napirendjén két kisebb jelentőségű, javaslaton kívül vitára
tűzték
ki
Reményi*
Schneller Lajosnak mint gazdasági
csúHsmU
niszfernek múlt héten elmondott
parlamenti
beszédét is. Beavatott körök úgy tudják, X
minjszter nagyvonalú időszerű gazdasági prögs
raniot dolgozott ki. Parlamenti, beszédében ezt
gyakorlati eredmények érdekében nem kíván"
ta részletezni. Azonban a parlamenti vita során — amely nyilván több napot be fog töt*'
teni — a kormánypárt részéről felvetődnek
mindazok a fontos, időszerű gazdasági kérdések, amelyeket a kormány munkaprogramjába
beillesztett.
így a többi közötf a nyersanyagellátás 7i5&*
pontosítása a kereskedelem szerves
kiépítése
cs egyes vonalon történő átszervezése, úgyssisu
lén az ármentesítés államosítása, amit Rémé*
nyi-Schneller Lajos múlt hiti expozéjában múl
bejelentett.
Az állam gazdasági eletének töbB nagyfa
tosságú és igen nagy horderejű kérdése
megvitatásra. A vita során több szakmlJ
ter is felszólal. (MTI)

Báli hanpulatsapkát
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• 1 " A Meteorológiai Intézet jeleuti este
-zA
K I O 10 órakor: I d ő j ó s l a t : Gyenge
éjszakai fagy, mérsékelt szél, fdltozó felhőzet,, sok
helyen köd. Néhány helyen, főleg északon, ködezitálás vagy cső. A nappali hőmérséklet alig
változik.

HÍREK
A hadtestparancsnok elismerése a szegedi rendőrség őrszemélyzetének. Vitéz S i 1 i c y Antal altábornagy, a szegedi hadtest parancsnoka a szegcdi rendőrség őrszemélyzetének- őszinte elismerését cs köszönetét fejezte
ki azért az önzetlen és fáradhatatlan közreműködésért, amellyel az elmúlt évben a honvédrég különleges szolgálatút behatóan és sikeresen támogatta. A hadtest vezérkari főnöke
M o c s a i Lajos, P u s z t a i
István,
Hódi
Pál és K i s s József rendőrtiszthelyeltesekuok
a honvédség különleges szolgálatában kifejteit mánkásságukért ugyancsak elismerését
és köszönetét fejezte ki.
— A mőravárosi plébáuosi állás betöltése. A
móravárosi egyházközség legutóbbi ülésének határozatából folyóun A b l a k a György világi elnök vetélésévé] küldöttség jelent uieg G l a l t f e l d e r Gyula megyésfűpásztoruál és F á l l y
polgármesternél a móravárosi plébánosi állás betöltése érdekébea. Ablaka György a "küldöttség
élén hangoztatta, hogy az cgybázlíuzség öt hónap
óta plébános nélkül vaii, az egyházközség vezetői
azt látják, bogy veszedelemben- van az eredmény,
amelyet kilenc éven út elérlek a hitélet teréa. Á
küldöttség kérte a niegyésíöpászlort, hogy a piébánosi állást mielőbb töltsék be. G i a t l f e i d e r
püspök az elhangzottakra válaszolva kijelentette,
oeki is az az . óhaja, hogy a lelkiéletbeu törés uc
következzek be. örült, amikor olyan pap pályázott a plébánosi állásra, akiben megbízott Forma! okok miatt mindeddig késik az ügy elintézése,
már iratváltás történt az ügyben és a püspök válaszát éppen ezekben a napokban küldle el a polgármesternek. »Mi nem akarunk politizálni —
tcjezte be szavait a főpásztor —, dc a főpásztor*
nák a lelki vezetés színvonalát megőrizni elsőrendű kötelessége®. A küldöttség ezután a városházára ment, ahol P á l f y József polgármestert
kereste fel. Ablaka György az egyházközség nevében a polgármestertől is kérte, hasson oda,
hogy. az állást mielőbb töltsék be. A polgármester válaszában kijelentette, hogy mindenben magáévá teszi a küldöttség kívánságát A kegyúri
bizottság ülése után most már a megyéspüspöktfll függ — mondotta — a plébánosi állás betöltése, amelyet a maga részéről is szükségesnek tai L
Ha esetleg a megyéspüspöknek az lenne a kívánsága, hogy a kegyúri bizottság ujabb ülést tartson, annak sincs akadálya. A küldöttség végül
írásban nyújtotta át kívánságát a rőispáni hivatalban T u k a t s Sándor főispán részére.
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— Mi újság a budapesti élclmiszernagy vásártelepen? A" Magyar Vidéki Sajtótudósitó budapesti jelentése szerint az clcimiszcrnagyvúsárteJtpre január 31-től .február G-ig vasutou 223 vagon vegyes élelmiszer érkezett, ezenkívül különböző áruval jött 158 tehergépkocsi 833 ketrec
éiőbaromfi, 502 q yágottbaromfi és 591 láda lo
jás.- A vasúti felhozatal az előző héttel szemben
csökkent. Ugyancsak csökkent az élő- cs vágót tbaromfi, valamim a tojásfeliiozatal és a lofogatu
kocsik száma. Viszont a tehergépkocsik száma
emelkedett. A báromfipiaeon a csökkent felhozatal miatt az-árak 10—20, a vágott lud és ruca
ára pofiig 30 fillérrel emelkedett. A tojás ára a
vételkedv lanybasága és fokozott kínálat következtében 10—20 fillérrel csökkent. A zöldség- és
főzelékféléknél a vöröshagyma ára 2, a petrezselyem és. zeller ára 5, a külföldi karfiol ás paraj ára lő—20 fillérrel csökkent, viszout a sárgarépa ára 1, a fejeskáposzta ára 2, a kelkáposzta 8, a fokhagyma 10, a szabadföldi sóska
20 és a melegágvi sóska ára 100 fillérrel emelkedett kilőnkint. A gyümölcspiacon leginkább a
déligyümölcsök iránt mutatkozott érdeklődés, de
v nagy felhozatal folytán a gesztenye ára 4 és
-t mandarin ára 15 fillérrel csökkent kilónkint.

— A természetes iFereno József® keserűvíz
régóta kitűnően bevált báziszcr megrögzött székrekedésnél és aDuak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhé és gyorsan haló hashajtó, mely számos betegségnél az emésztési javitja'és az étvágyat fokozza Kérdezze meg orvosát 1
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Államvizsga. Ingyenes állásközvetítés. Legjobb
vizsgaeredmények. Beiratkozás kezdő, haladó és
beszédiíó tanfolyamukra. HONVÉD TÉR 4. SZ.
— F. Borbély István előadása a Katolikus
Ilázan. A belvárosi egyházközség felvilágosító
előadássorozatot rendez i'éríiak számára. Az első
előadást hétfőn délután tartották. Dr. Halász Pál
plébános bevezető szavai után P. Borbély István,
u jézus társasági kollégium rektora tartotta meg
előadását, amelyben történelmi dokumentumokkal
igazolta, hogy az egyház váza és alapja isteni
eredetű, ezért nem vehetnek rajta erőt földi hatalmak. A következő előadás kedden este 6 órakor lesz a Katolikus Házban.
Házasság. B a l o g h Magda és nemes
S t a c h ó László folyó hó 11-én délután 4 órakor
tartják esküvőjüket a református templomban.
208
— Butsu a téltől — Budapesten. A nehéz utazási viszonyok ellenére is hatalmas számban keresik fel az idén a vidékiek Budapestet, hogy a
Budapest Tclen akció keretében igénybe vehessék
a féláru utazást s azt a rengeteg ellátási és
szórakozási. kedvezményt, áiuit az akció nyújt
számukra. A farsangi szezon finisében temérdek
lehetőséget nyújt Budapestnek. 'ennek az ezerarcú világvárosnak, lüktető élete a vidéki utasok
számára. A publikum most búcsúzik a téli szezontól, amelynek utolsó hetei annyi kulturális és
szórakozási eseményt nyújtanak, hogy valóban
nehéz válogatni köztük. De a csodás hatású hőforrások nyújtotta páratlan gyógylekelöségekuek
is uagy a közönsége, hiszen Budapest a »Reumások Mekkája®. Február második felének eseményei közt szerepel a 16-án megnyíló Egyházművészeti Kiállítás 's a Műcsarnokban, ugyanaznap
nyíló jubiláris kiállítás, melyet a Képzőművészeti -Társulat 80 éves fennállása alkalmából rendeznek. A hangversenyek között megemlítjük
Erna Sack kainaraénckesuö (február 19) áriaés dalestjét, Dohnáuyi Ernő (február 20) Beethoven zongoraestjét és YVaJdbauer—Iverpely 'vonósnégyes (február 25) Bartók-estjét. A báli szezon,
is teljében áll. Kiemeljük a február 15-1 Balatoni
tálat (Szent Gellért-szálló) és a február '21-i
Ber.ccs- bálát (Szent Gellért-szálló). A sportesemények frontján a labdarúgás szczonnyilásárn
február' 23-án kerül sor, amikor megkezdődnek a
Nemzeti Bajnokság tavaszi fordulójának küzdelmei.
Végrehajtás ntán rágalmazás! per. Felhatalmazásra üldözendő rágalmazással vádol tan
állott hétfőn a törvényszék előtt G ró s z Istvántié 50 éves szentesi napszámosasszony. Az elmúlt
év novemberében Grösznénál megjelent az adóvégrehajló és 4 pengős adóhátralék fejében egy
sertést foglalt le. G'rószné ekkor azt níondolla a
végrehajtónak, hogy talán ezért foglalja 1c épl>en a sertést, mert »potya. zsírra van szüksége®.
Grósznét a törvényszék 8*) pengő pénzbüntetésre
Ítélte.

Megszűnt Jurcsek Béla
kormánybiztosi megbízatása
Budapest, február 10. Mint a Budapesti KöS
lány keddi szúrna jelenti, a minisztertanács
január 31-én ülést tartott ülésében
Jüreseit
Béla országgyűlési képviselőt előterjesztett kérelmére a mezőgazdasági termelés 6a mozőgazd&súgi értékesítés körében a rendkívüli' víszo*.
nyok következlében felmerült különleges szervezési és egyéb feladutok ellátására történt
kormánybiztosi megbízatása alól értékos rnűködéso elismerése mellett felmentette. (MTI)
—oQo—>

ismét llovszky János fett
a Baross-Szövetség elnöke
Budapest, február 10. A Baross-Szövetség hétfőn délután tartotta 121 évi rendes közgyűlését,
amelyen egyhangúlag l l o v s z k y Jánost választották ujbóí, immár negyedszer a Baross-Szövetség elnökévé (MTI)

Borzalmas <in0iril v ossaé
o Keleíi-paluaudvaroii
Budapest, február 10. A Kelcti-pályaudvai <»
héttőn délután K a p 1 e r Károlyné 33 éves a asszony ne egjik befutó gyorsvonat mozdonya elé
ugrott. Az öngyilkos testén a vonat valamennyi
kereke végigment. (MTI)
—ooo—

Széttépett két kisgyereket
a talált gránát
PéCS, február 10. Borsos Istváu 9 eves
Borsos litván 7 éves cigánygyerek vasárnap
délután a záboki erdőben kézigránátot
talált.
Hazavitték ós szét akarták szedni A gránát
felrobbant és a két gyermeket darabokra tépte, a közelébe tartózkodó apjának, Borsos Istvánnak pedig a ballábát
lobul
leszakította.
Életveszélyes állapotban szállították a pécsi
klinikára. (MTI)

oOo~—

Előadás .a Bethlen Gábor-Körbon. A Bethlen Gábor-Kör iKcdd esték® clőadassoroza'ábaff
ma este háromnegyed 8 órai kezdettel B a l l *
Péter zenefolklórista, népdalgvüjtő, a Nemzeti
Múzeum népzenei osztályának vezetője tart előadást ^Népzenénk hatása a környező. népek zenéjére® címmel, népi hanglemezek bemutatójával *
református egyház tanácstermében (Kálvin-tc?
2.). Az előadás bebizonyítja, hogy a magyar nép
dalkullurája és zenéje milyen vezetőszerepet tölf
be a dunavölgyi országok között és mennyi kincset adott a környező népekuek. Mindenkit szeretettel hív és vár a kör elnöksége, belépődíj nincs.
Betörés a Kossuth Lajos-sugárnton. Vakmerő betörés történt hétfőre virradó éjjel a Kossuth Lajos-sugárut 10. szám alatt. Ismeretlen tettes behatolt V e r m e s Miklós lakásába,'a szekrények íelfcszitése után különböző ícbcruemücke!
zsákmányolt A • rendőrség megindította a • nyomozást.
Vasáru a p délelőtti látogató a moziban —
bctörőszerszámokkal. Vakmerő tolvajt fogtak vasárnap délelőtt a Széchenyi Moziban. M a k r a
József, a mozi portása a déli órákban az erkélyes
egy lapuló fiatalemberre lett figyelmes. A fiatal.embert ártalmatlanná tette, majd értesítette a
rendőrséget, amely megállapította, bogy egy """
tórius bűnöző került rendőrkézre. Az elfogott tolvaj N a g y István 30 éves többszörösen büntetett
előéletű "szabósegéd, aki még délelőtt lopódzkodott tel a mozi erkélyére. Nagy a rendőrségen tan!C
— 20.000 P-t a lőOlO. ezámu 8-S-ad sorsjeggyel gadta, hogy lopást vagy betörést akart volna Z*
és 1000 P-t a 38356 sz. 4/i-cs sorsjeggyel Osválb kísérelni, amikor azonban a mozi egyik 'mellékheIstván soisjcgylöárusitó szerencsés vevői nver- lyiségében megtalálták a bctóröszerszániükat, b©*
ték!
'
'207 vallotta, hogy a pénztárt akarta feltörni. a rend*
őrség letartóztatta.
— Műsoros délután. Vasárnap, február 16-án
— Egy 91 éves asszony b a l á l a . Hirtelen baláJ*
délután fél 6 órai kezdette) a szegedi izraelita
hitközség kullurbizottsága műsoros délutáni ren- eset történt vasárnap a Kossuth-utca 19.
alatt. N a g y Imréné 91 éves asszony hirteie®
dez a Murgit-utcai székházban. Az érdekes myso
ron szegedi irók szerepcinek. Jegyek elővételben rosszul lett, elvágódott mire az orvos roeS°rK 0
a Théliánál (Kárász-utca) cs' a pártfogó irodá- zett halott volt. a rendőrség oivosrendőri bon® *
'lást rendelt el a halál okának megállapításáraban (Báró Jósika-utca,).

I műszaki ssapafok szerepe
a modern haditechnikában
•'£ »JHüszak.: kifejezés a stecbnika* szó magyar szakkifejezése. Amennyiben a műszaki csapatok alatt olyan csapatokat gondolnánk, amelyek a haditechnika minden ágáhan járatosak,
ugy tévúton járnánk, mert a műszaki csapatok a
haditechnika csak igen kis" hányadának ellátására
szolgálnak. A haditechnika ma olyan szerteagazo
tudomány, hogy minden csapatnemet lényegében
a haditechnika egy-egy ága szakcsapataként kell
tekintenünk. .
Ma a haditechnika telítve van a fegyvertechnika gyalogsági fegyvertárából veti fegyverekkel
és egyéb eszközökkel. A páncélosok a motortechnika, a páncél technika és fegyvertechnika kiértékelésének szülöttei. A tüzérség a fegyvertechnika nehéz fegyvereinek halmazatából áll. A re.
pülők a motortechnika, a fegyvertechnika és más
technikai ágak korszerű fegyverneme. És igy tovább. Minden fegyvernem képvisel egy főtechnikai ágat és több mellékágat.
Melyek tehát a műszaki csapatok feladatkö
féi? A műszaki csapatok a közlekedés szakcsapatai. Feladatköreik tehát mozgásteclinikai feladatok név alatt foglalhatók össze. Vagyis a
műszaki csapatok minden fegyvernem földi mozgása részére a mozgást gátló természetes akadályokat áthidalni, minden mesterséges akadályt eltávolítani, ugyanakkor az ellenség mozgása elé
minél több és minél hatékonyabb akadályt állítani hivatottak
Tekintettel arra, hogy a közlckedéstccbnika
rendkívül szerteágazó, sokféle szakalakulatra
van szükség, hogy ezeknek a szerteágazó mozgás-technikai feladatoknak a műszaki csapat meg is
tudjon felelni. A mozgás pályái a földi csapatok
•részére az épített pályák, vagy a természetes
mozgási vonalak és a terep. Az épített pályák teljesen kötöttek, vagy csak részben. A teljesen kötött pályák: a vasúti, a sodronykötél- és a vízi
pályák. Részben megkötő jellegűek az ntak,
mert azokról szükség esetén a jármüvek le is
térhetnek. A terep lényegéiben a legszabadabb pálya, de a közlekedési eszközökkel szemben a leg
löbb akadályt állítja.
Elképzelhetjük, hogy egy-egy alakulattól nem
kívánhatjuk meg azt, hogy mindenfajta közlekedési pálya épilését, helyreállítását, akadályainak
áthidalását, stb. tökéletesen ismerje.
Fontos
szempont as is, hogy ezek a feladatok a többfél*
közlekedési pályán párhuzamosan és cgyídöben
adódnak. Célszerűnek mutatkozott tehát a műszaki csapatokat a különféle és nagy szakismeretet igénylő közlekedési feladatnemek
szerint
széttaglalni.
A vasúti pályákkal kapcsolatban adódó műszaki feladatok a vasúti vonalaknak és azok műtárgyainak (hidak, áteresztök) építésében, helyre• állításában és karbantartásában, valamint a vasúti Ü2em fenntartásában nyilvánulnak meg. Sőt, a
vonalépitéssel kapcsolatosan további differenciáJcdásra is szükség volt, amennyiben a vasúti felépítmény (kavicságy, sinek) fektetését külön alakulatok végzik. Igy vannak vasútépítő, vasúti
felépítmény és vasúti üzemalakulatok.
A sodronykötélpályák fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására külön tábori sodronytotélpálya-alakulatok
szolgálnak.
Az utak és m ű t á r g y a i k építését, helyreállítását
és karbantartását a hidász, az útkarbantartó és
gépkezelőszázadok, a tömegmunkák ellátására
szolgáló és a hozzájuk utalt munkásszázadokkal
?gyütt végzik.
A felsorolt alakulatok főleg a harcmezötöl távolabb, hátuk nagyobb testek mozgását és az
•itánszállitás lebonyolítását hivatottak
előscgiteni. Ezért ezeket ahadmüvelei mozgás elősegítését célzó alakulatoknak tekintjük.
A harcmezőn adódó mozgástechnikai fela tatokat az árkász, az utász, a vegyiharc c> a fényJzóröalakulatok látják e). Az árkászok a- gyaJog.•sapattestek szűkebb feladatköreit, az ulászcsa>at a vegyiharccsapat és a fényszóróalak olajok a
seregtestnél egyöntetűen szabályozandó műszaki
feladatokat legtöbbször a feladatokat fontosságuk
•szerint a méivségben tagolva (egymásután) oldják meg. Ezek a műszaki alakulatok tehát a harrászati"mozgás elösegitésére. iHelve gátlésára
szolgálnak.
A személyes közlekedésen kívül fontos <ga
•nég a közlekedéstechnikának a hirek közlekedése. vagyis a hir«dótechnika is. A hiradócsapat
felöleli a haditechnika ama területei, amely a vezetékes és vezetéknélküli híradóeszközök '-Kzol.gálására szolgál. Ezek legiöntosabbjai a személyi Mrvívök, a távbeszélő, a távíró és a rádió.
Amint látjuk tehát, a műszaki csapató- feladatkörei a haditechnikájának ama válfajait öle
lik fel, amelyek főképpen épitöjellegüek a. . raját, mosásunk számára és romboló jelJcgiivi
az
ellenség mozgásával raámfcén.
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Prima fíataI hizott> uradalmi ü s z ő karul vénásra, hústalan
napok kivételével kapható hápom üzletünkben
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SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
= Bittó János í Magyar dal bokrétája* a Tiszá ban. B i t t ó János, a közkedvelt ismert szegedi
nótaénekes, nagysikerű nótaestet tartott a Tisza
szálló tükörtermében vasárnap délután. B o l d i
z s á r Kálmán és cigányzenekarának Rákóczi
nyitánya után dr. N é m e ' d y Gyula mondott beszédet. majd Bittó János előadásában Dankó-nótákat és népdalokat tapsolt lelkes ünnepléssel a
nagyszámú közönség. Sok taps és nagy siker kisérte S e b ő k Erzsi és M a g a y Öszi »Magyar
kettős« táncát, valamint T ö r ö k * Mihály tárogatószámait. A tánc és tárogatószámok után ismét
Bittó aratott őszinte nagy sikert irredentadalaival és vidám nótáival. F K o r é n y Livia költeményeket adott elő szép sikerrel. A nagysikerű
dalbokrétadélutánon a zsúfolásig telt terem közönsége egyforma lelkesedéssel köszöntötte Bittó
Jánost, valamint a nótákat kísérő Boldizsár Kálmánt és zenekarát.
—oOo—

IfervnoPiü liaifSvfrsemieK
Holnap Tfsia 8

Harmónia V. Mesterbérlef

iDZZAfO-tiegeűttesf

Műsoron:.

Mozart: S^ur hegedűverseny

stb.
Jegy Délmagyarország

jegyirodában.
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A VÁROSI SZINHÁZ HETI MŰSORA:
Kedd Szöktetés a szerályhól (Operaest, az
Operaház teljes együttesének vendégjátéka; Gyurkpvics Mária, Szabó Ilonka, Rösler Endre, Kóréh
Endre, Sárdy János. Karnagy. Rubányi Vilmos.
Szerda: Arany Griff (B-bérlet 17).
Csütörtök délután: Féltékenység (Népies előadás, filléres helyárak).
Csütörtök este: Kék Duna (Filléres helyárak).
Péntek: Három huszár (Operettudonság. Premierbérlet 18.).
A SZÍNHÁZI IRODA HJREU
Ma este az idei sikeres szezon harmadik operaelőadása lesz. Mozart: »Szöktetés a szerálybok
cimü operája ritkán szerepelt a szegedi színház
műsorán, épp ezért érthető, hogy olyan kivételes
érdeklődés nyilvánul meg Ma már alig van néhány jegy és azokat is ajánlatos mielőbb lefoglalni, aki biztosítani akarja a helyét. A fővárosi
színvonal mindenképpen biztosítva van. Rubányi
Vilmos, az Operaház kiváló karmestere már napok óta Szegeden tartózkodik és próbál a kibővített zenekarral, bogy a zenei rész is tökéletes legyen. Az opera vezető szerepeit Gyurkovics Mária. Szabó Ilonka, Rösler Endre, Kóréh Endre,
Sárdy János éneklik, tehát ugyanaz az együttes,
amelyiket a budapesti Operaház válogatott közönsége tüntet ki lelkes tapsaival. Az igazgatóság kéri a közönséget, hogy pontosan háromnegyed 8 órakor jelenjék meg, niert percnyi pontos
saggal kezdődik meg az előadás. Kezdés után a
nézőtérre vezető ajtókat lezárják.
Jön a Három huszár — Jön a legmulatságosabb
operettelőadás.
Szerdán este B-bérlet 17-ben Vándor Kálmán
költői szépségű színmüve, az óriási sikerrel bemutatott »Arany Griff* kerül ismét szinre, a főszerepben Kardoss Géza felléptével. Eddig minden vArany Griff«-e!öadást zsúfolt nézőtér meghatott közönsége élvezeti végig.
Csütörtökön este: filléres helyárakkal Kék
Duna
a legszebb Strausij-opcrett.
Csütörtökön két előadást tart a szinház. Délután 4 órakor filléres helyárakkal közkívánatra
a szenzációs Arcübasev-dráma, a ^Féltékenység*
megy, este ugyancsak filléres hely árakkal a legszebb muzsikaju nagyoperett, a »Kék Duna*. A
»Kék Duna* a legszebb Strauss-keringök kavargó
(ögymásulánja. Ne felejtse el megnézni. Legjobb
Szórakozás a két csütörtöki előadást megnézni.
Jegyek elővételben'

Ribizsár és Társa Kft.

Jön a Három huszár pénteken este.
Pénteken este újból operettbeinuta'tót rendez a
szinház. Ezalkalanirual K. Halász—Szilágyi—Buday remek operettjét, a .Iíároin huszár«-t mutatja
be az operettegyüttes. A rendkívül mulatságos
darabot pompás uj díszletek között láthatja a
közönség. Plivelicz Emil. a szinház kitűnő díszlettervezője két hete már Szegeden tartózkodik és
remek díszletterveket készitett. A/, ő terveit a
szinház kiváló diszlclfestöje: Sándor Sándor készítette el. A társulat 'Tihanyi Vilmos, a nagyszerű fővárosi vendégrendező vezetésével már nagyban készül a fényes kiállitásu. fővárosi színvonalú előadásra. A társulat minden tagja fokozott
ambícióval dolgozik a siker érdekében. A Három huszár* pénteken este Preinierbérlct 18. kerül szinre.

TŐZSDE
Budapesti értektőzsdezárlat. Erősen ingadozó
volt az értéktőzsde. Kezdetben a bankokhoz érkezett vétefi megbízások alapján igen élénk volt
a kereslet és az első kötések magas árakon jöttek létre. A* tőzsdeidö későbbi folyamán a kereslet elcsendesedett és különösen a nehézipari értékekben megerősödött a kínálat és nagyobb mehynyiségü árukinálal jött létre. Zárlatkor azonban
a kereslet jutott túlsúlyban és végeredményben a
tőzsde barátságos irányzattal egyenetlenül alakuló árfolyamokkal zárult. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 210.5, Kőszén 511.—, Gaof
27.8. Izzó 208.5, Szegedi kenderfonógyár 101.
Zürichi deviza/árlat. Páris 7.40, London 16 IS.
Newvork 431.—. Berlin 172.50, Milánó 21.75, Szófia
425,"Belgrád t ó . - . Athén 3.—, Bukarest 215.
A Magyar Nemzeti Bank valutaárfolyamai. Angol font —.—. belga fr. —.—, dán kor. ——, ál*
nár 7.60—790, dollár 343.00—348.00. francig frantf
, hollandi forint — , cseh-sziovák korona
, (20 K-nál nagyobb címletek kivételével), szlovák kor 11 45—11.80 (20 K-nál nagyobö
címletek kivételével . kanadai dollár 250—300, leva
teu 3.20—3.40, líra l7.40-f7.90, német
márka —.—, svéd korona 81.70—82.70, svájci fe
79 60- 80 80. '
Budapesti termcnytozsdezárlat. A gabonatŐMa
dén az árak változatlanok. A terménytőzsdén cse*
kély forgalom mellett ugy a készáru-, mint a kö*
lön féle termények piacán az árak változatlanok,
A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése,
Buza 78 kg-os 23.90. rozs 71 kg-os 19.90, sörárpa
kiváló 26.80, I. r 25.80, sörárpa 24.80, takarmányárpa I. r. 21.60, zab 22.50, tengeri uj 18.30.
Csikágói terménytőzsdezárlat. Buza lanyhái.
Májusra 81.75—hétnyolcad, juliusra 75 ötnyolcad--!
fél, szeptemberre 76 ötnyolcad. Tengeri alig t a n
tott. Májusra 61.2-5. juliusra 61.25, szeptemberre
61.5. Bozs alig tartott. Májusra 44 háromnyolcad,
juliusra 45 ötnyolcad, szeptemberre 46.25.

Párisi Nagy M á z Rt.
Szeged (Csekonics ésKiss-utca sarok
ÉLELMISZEREK:
Glória cukrozott kávépótló 5 dkg-os esomagban
-.14
-.22
Tortalap szegletes 1 csomag
-.29
sjulienne* szárított leves zöldség 1 levél
-.30
Likőr- vagy rumessencia 1 üveg
-.34
Levestészta 2 tojásos 1 csomag 14 kg
-.36
Krémpor bármely izben 1 doboz
-.48
Kaíelka kávépótlék 14 kg-os
-.58
Cejion rumizesitö 1 üveg*
-.87
Mogyoróbél 14 kg
Góliát, vagy Gyöngyvirág kávépótlék
fél kg
Mazsola szöllő fel kg
P 1.09
—.07
Ibi, vagy mogyorós szelel 1 darab
—.10
Mentholos maláta cukorka 1 doboz
—.24
Nápolyi vegyes 12 drb
—24
Kárpát csokoládészelet
Savanyu, erős, vagy mézcukorka 10 dkg —28
—.32
Teasütemény 10 dkg
—.30
Kavics drazsé cukorka 10 dkg
—85
Sósforgács 1 csomag
—.38
Pörkölt mopvoró 10 dkg
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E I a ű
Háitmw,
CSÜládiesbftliázak
Báztelek körúton Leiül
építkezési anyaggal 5^50
P. másik 14.000 P. Családi ház 1 és 2 szobás
lakással, kerttel vizvezétékkel Kolozsvári tér
nél 8500 P. Fötdszinirs
családi ház iókarbau. 2
lakással.
Peregj malomnál 12.000 P 31 agablöJdsziutes ház jókarl'au, 4 lakással, pince,
kert. vízvezeték
Alsóvárosi templomnál 16
ezer 500 P Családi há«
3 szobás, kerttel, vízvezetékkel. kőrútnál. .Mókuson 10.000 P. Magasföldszintes ház. üzletfél,
6 lakással, fémiparPkoISnét 15000 P
Családi ház, ,'í szobás, minden komforttol. pincés,
körúton belül 22.000 P.
Családi ház, 5 szobás,
hallos,
szép
kerttel,
minden komforttal, fa
és fémipariskolánál 52
«fer P Emeletes sarok bérház,
komfortos
lakisokkal,
részben
adómentes.
fogadalmi
templomnál
tl 000 P.
Kétemeletes üzletes T,érhát:, 2x3 fürdőszobás
3x2, Sxt szobás lakásokkal. 4400 P jöv.
'50.000 p.. Emeletes bérház 2, 3. I szobás komfortos lakásokkal Belvárosi részben 60.000
T*. Üzletes bérház belvárosi piacnál 8000 P
évi fév. 80.000 I-' Belvárosi bérház üzletekkel 2. 3. 4 szobás modern lakásokkal 10.600
p évi jöv. 120.000 p.
Adómentes ház Fol.-övárofl kőrútnál 2 szobás fürdőszobás, 2t2
szobás lakás, kerttel
16.500 p. Alkalmi vétel!

Hércrné
:

F. BT. ingatlanirodánál,

Horthy M. n. 2.
túrpalotánál.)

(Kul-

Különbejáratu csinosan bútorozott szoba,*
kapukulccsal kiadó. —
Kossuth utca 17.
Szép utcai
szoba 1 -2
nek kiadó.
renc u. 18.

bútorozott
úriemberDeák Fe-

Elcserélném 1 szobás,
összkomfortos lakásomat félkomfortosra v.
2 szobásra. Ajánlatot:
Bérmeajelöléssel
jel.
kérek a kiadóba.

Májusra kiadó modernizálva I. em,
3 szobás

A SzEHO és SzFIE ellen lálszsti

i s ö s s z e s e i ) 18 gélt ,öíi két héttel

erkélyes lakás

a bajokí nyitány e ö s a Szeptí

Szeged legszebb helyén
Oekonics u. 1.
187

YastLas-Pasias 10:2, UíG-SzIM 3.2

1*1*

iZÍSA

MAV. házlöl házig
forgalom ügynöksége

Bútorszállítás
helyben vidéken

lépkocsikkaf is.
Fuvatfcivéíeli iroda.
Kíiícsoy »tca 10.

Középkorú no éves bizonyítványokkal
elhelyezést keres magányok
egyénnél. Jelige: 35 P.
Jó munkás női .fodrász
segédlány felvétetik —
Kemény u.' 1.
ügyes varróleányt és
tanuióleányt felveszek.
Gál Auna, Aradi u. 7.
Gyermektelen házaspárt
házmesternek inárc. 1re felveszek. Arany János u. 11 sz..,'emelet.
llá/tiÚAXÁSL
a í k a & n g j j j f t ^
Bejárónőt jó bizonyitvánnyal lö-re felveszek
Korona u. 9, földszint.

Deszken eladó ház üzletembernek vagy kertésznek, biztos "megélhetést nyújt. Főutcán,
jelenleg körorvosi' lakás.- Értekezni lehet —
Bajcsák Ferenc, Makó,
sugárut.

flDffí*V6T€l
Egy vagy kétajtós, jókarban levő
jégszekrényt keresek megvételre. Tisza Lajos sorút 55. edényüzlet.
Szabógép centiül bobinos, előre-hátra varr,
nőinek is alkalmas, eladó. Maros utca 35 sz.,
második ajtó.
Autógumiul 80 százalékos külső, belső 710szer 110 6 drb, Böscb
önindító, dinamó, akkumulátor és világítóberendezés (eladó.
Diamant Dezső. Mindszent.
Elköltözés miatt hálószobabu tor, köny vs zék rény, Íróasztal
eladó.
Korona u. 6, földszint.

Szerkesztésért és kiadásért felel;

Berey Géza

főszerkesztő,
0 Délniagvarorsrág Hirlap- és Nyomda vállalat Rt,
ügyvezető-igazgatója.

—0o0—
Szerkesztőség: Szeged, Rudolf-tér 6., 1 em. — Éjszakai szerkesz'ü: ég: Kálvária-utca i-t — Kiadóhivatal: Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 13-06.
Kiadótulajdonos:
bóímagyarország Hirlap- és Nvomdnvállatat Rt
Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógépíu
©reged. Kálvária-utca 14... telefon 10-81.

i. *„ !,-,» n-cmvr/elö

SPORT

áhlaks latiÁn

(A Délma^yarország maulattársátöl) A saombatr nagy havazás nem tudta megakadályozni a
szegedi futballcsapatokat az idényre való készülődésükben. Bár bokáig' ért valamennyi pályán
a hó, a játékosok vigáit, lelkesén rúgták a labdát. Ivet héttel a bajnoki rajt előtt, a SzEAC-cal,
sőt a SzFIÉ-vel is játszottak a piros-fehérek. Az
egyetemi stadion mellett elhúzódó regi felsővárosi pályán álltak ki a csapatok a küzdelemre. A
játék a körülményekhez képest elfogadható volt
és meg lehet állapitarii, egy -bét alatt jelentősen
javultak a piros-fehérek. Az egyetemisták egészen jó partnerek voltak, bár több elsőrendű "játékosuk hiányzott.

X Aa StffK ökölvívócsapata vasárnap ízűi
ax-ányban legyőzte a dorozsmai leventéket a Kiskundorozsmáu lebonyolított barátságos meccses.
A szegediek jő felkészültségről, nagyobb nitifcrdt
tettek tanúságot
X P. Yierto finn 321.5 ponttal győzött- aagy
meglepetésre a Cortina. d'Ampezzoban megrendezett versenyen. A második szintén .1 fituy 't*
Laaksse lett 220.5 ponttal
.
„ .

INGATLANFORGALOM

Szeged varos területén 1941 február l-től
a .következő ingatlanok cseréllek gazdát:
Kzailcr Jánosné és társai szegcdi lakosok eladták Kiss Pál és neje szegedi lakosoknak Rászórni dülőbeli 2 hold 512 n. öl szántó és rétjü*
fcct, 16.86 K kat. tjövedelemmcl, 3718 P vétel<
árért.
Dobsa József né szegedi lakos eladta Lippay
Pélei és neje szegedi. lakosoknak Külső Szatynjaz
dülőbeli 735 n, öl rétjét, 2.21 K kat. IjövedeleKiA Tóth—Polyák II., Haifai—Ladányi, Korá- mcl 852.50 P vételárért
nyi 11., Gyuris—Bognár, Szondi, Bonyhúdy, MesPintér János és neje szegedi lakosok eladták
ter, Nagy összetételben kiálló piros-fehérek ellen Farkas Antal és neje szegedi lakosoknak Déli3 Szegedtől kölcsönkapott Énekessel és Tóth báb-utca 47 ez. a. lakóházukat, 300 n. öl kerttel,
I V.-gycl Dósai—Pátaky I., Vass—Tatai, Kolozsi, 2.67 K kat. tjövedelemmel, .9ÜÜ0 P vételárért
Molnár—Yicsay, Énekes, dr. Tóth II., Lakat,
Balogh Miklósné szegedi lakos eladta Kisgttet
Tóth IV. összeállításban játszóit. Molnár alig István szegedi lakosnak Belső Csórva dülőbeli
néhány percig szerepelt; rosszulérezle magát és 502 ti. öl szöllőjét, 5.13 K kat. tjövedelemmel 300
kiállt, helvét Nagy foglalta cl. Góllövők: Boriv- P vételárért.
húdy (6), Mester (2), Nagy (2). Bognár, Szondi,
Gábor István és társai szegcdi lakosok eladilletve dr. Tóth 11. és Tóth 11*. Ereduiénv: 12:2
ták Takács Audrásné szegedi lakosnak Sáros(7:1).
völgy dülőbeli 1886 n. öl szántójukat, 18.10 K kat.
Amikor a 2x45 peréig tarló játéknak vége tjövedelemmcl 2100 P vételárért
volt, a piros-fehérek még 25 perces meccset játSánta István és neje szegedi lakosok eladták
szottak a SzFIÉ-vel: Az összetételben mindössze Sánta Imre és társai szegedi lakosoknak Távolannyi változást eszközült a Szeged, hogy Polyák utca 1 sz. a. lakóházukat, 116 n. öl udvarral,
Ji. helyét Gyuris foglalta cl, Szondi lett a jobbfe- 3062.50 P vételárért
dezet és Énekes a jobbösszekötő. Bonybádv játéSánta. István és társai szegedi lakosok elad,
ka ismét kellemes feltűnést keltett főleg eredmé- ták özv. Szunyogh Jánosné és társai szegedi lanyessége figyelemreméltó. A játékokat liesser kosoknak Tompa-utca 20 sz. a. lakóhazukat, 93
nagy körültekintéssel vezette. Eredmény: 4:0.
n. öl k'erttel, 2.08 K kat. tjövcdelemmel, 60Ü0 P
A rókusl stadion mögötti salakpályán jalszot
Vételárért.
. ,
ták 1c a yásutas—Postás edzőmé'kőzéít A VasSápta István és társai szegedi lakosok .eladutas a rendes játékidő alatt 10:2 .(3:1) arányban ták Huszta Pál szegedi lakosnak Röszkei-Utca 31
győzte le a Postást. Mind a két csápaton meglát- sz. a. 278 n. öl kertjüket, 6.08 K kat. tjövedelcmszott a tornatermi felkészültség; a piros-kékek mel, 2300 P vételárért
gyorsabbak, a zöld-fehérek • összcszokoltabb játéSánta István és társai szegcdi lakosok eladták
kot nrulaltak. Góllövők: Borbély II (3), Kecskés Csillag
Antal
és neje szegedi
lakctsoknak.
(6), Vadas (2), Papp (2), illetve Szabó és vj'éz Szentmihálytelek 6 sz. a. lakóházukat, 166 n. öl
ördög.
udvarral, 5100 P vételárért
A piros-kékek tartalékosán, igy álllak ki a
Fűz Ferenc szegcdi lakos eladta Fűz János
játékra: Tóth—Varga, Bartha—Sc'hreiter, Fodor
cs
neje
szegedi lakosoknak Fehértó 82 sz. a. la[., Sebők lí.—Nagy, Borbély 11.. Kecskés. Papp,
Vadas. Mint érdekességet említjük meg, hogy kóházat, 11 hold 460 a. öl vegyes főiddel, 81.82
kei kapus. Papp és Sehreiter a mezőnyben fút- K kat. tjövedelemmcl, 10.000 P vételárért
Özv. Fapp Andrásné és társai szegedi lakosok
szott A mérkőzést Farqgó jól vezPlte.
eiadták
Balogh János és neje szegedi lakosokA. harmadik vasárnapi szegedi előkészítő játék a ligautffii hálván zajlott le Itt jászották te nak Nagyszéksós dülőbeli 22 kat hold, 800 n. öl
az UTC—SzTK ta'tikozót. nmeivel az ujszeffedh k vegyes földjüket, 163.81 K kat. tjövedelemmel 26
ezer P vételárért.
3:2 (3:11 aránvhán nyertek me» Góllövők: dr
Bárt) üdön szegedi lakos eladta Tóth ZoIt$a
Kovács. Tóth. Zsombori 111.. illetve Márton és
szegedi
lakosnak Makkosháza dülőbeli 150 n. él
Kókav. A találkozót esfszen jó játékot hozott
szöllőjét,
3.3S K kat. tjövedelemmel, 1750 P vételFekete játékvezető megfelelt.
árért.
— ooo—
A Magyar Általános Hitelbank budapesti Irt*
jegyzett ccg eladta Csenki Lajos és neje szegedi
X A Szí 1E nj tisztikara. A SzFIE vasárnap lakosoknak Fürész-utca 9 sz. a. 130 n. öl házhedélután tartotta tisztujitó közgyűlését Sehmidt lyét, 3000 P vételárért.
József elnök lésével a felsővárosi kultúrházban. A
Deák Ferenc szegedi lakos eladta vitéz Őrszokásos jelentések elmondása Titán kegyeletes dög József és neje szegedi lakosuknak Nagyszékszavakkal parcritálták el a fiatalon elhunyt Gye- s'ós 638 sz. a. lakóházát, 776 n. öl vegyes földdel
pes János és dr Erdődy-Nagy Sándort. A köz- 7.52 K kat. tjövedelemmel, 3500 P vételárért.
gyűlés egyhangúlag választotta meg az uj tisztiA Szegcdi Kézműves Bank szegedi ccg cladts
kart amelynek tagjai többek között: vezető- Forray László' és társa szegedi lakosoknak Szent
elnök: Sehmidt József, elnökhelyettes: Tőrök Mi- Fercnc-utca 10 sz. a. lakóházát 18.000 P vételhály, ügyvezető-elnök Láng Ferenc, ifjúsági el- árért.
' ..
nök: Imre András, leki igazgató: P. Kulin LaLázy Ilona és társa szegedi lakosok eladta®
jos. főtitkár: Földéárv Sándor, főjegyző: Bincsy Györv Zoltán és neje szegedi lakosoknak LOBJózsef, főpénztáros: Csánvi Antal, intéző: Nytdoni-köiut 17 sz. a. lakóházukat, 201 n. öl udvar*
lussy Márton, sportrendező: Szirnviezq Gvftrgy.
ral, 26.000 P vételárért
X A C5VSE 4:3 aranyban syözött a KTE ©Iteii
Adok Vince szegedi lakos eladta Bárkányi
a Cegléden megrendezett déli kerületi birkózó- György szegcdi lakosnak Alpári , dülőbeli 430 «»
csapathainoki mérkőzésen.
öl szöllőjét, 8.06 K kat. tjövedelemmel 500 P véj.
X Ldzötucrközésck az ország minden részé- telárért.
Kecskeméti Mihály és neje szegedi
lakoso«
ből. Vasárnap csaknem valamennyi I. osztálya
egvültcs edzőmérkőzést játszott. Eredmények; eladták Nóvák Imre és neje szegedi l a k o s o k n a k
Nagybányai SE—DVSC '5:2 (1:1), Szolnok " l . - Szivárvány-utca 24b Sz.' lakóházukat, 140 n. ©J
,
Szoínok 11 5:1. Elektromos t.—Elektromos II. udvarral és kerttel 0000 P vételárért
Dr. Hargittay Jánosné szegődi lakos elad®
2:0 (0.Ö). Gamma tartalék—UFC 16:0 (7:01. Zugló DSE—Gamma 3:2 (1:0. 1:0). Újpest—Vasas Horváth István szeUedi lakosnak Szivárvány
12:3 v&3), Ferencváros—MTK 11:1 (8:2. 2:t, 1:1), utca 24b sz. a. lakóházát 140 D- öl udvarrzt
1.6 500 P vételárért.
.g
BS'NRT—Ganz 5:0 (2:0), WMFC—Lampart S.O
Nagy Károtv és neje szegedi t ikosok eladta
Üzd—DVtAVAG" 1:5 i' IV KTE—KAC 4:3 '0:2
X A makói levprtjéjc 1-1:2 ••líáirrian h " \ ö ' f ' k S/ent Miklós-utca 6a sz. a. lakóházukat 15S *>
az oposházai leventéket a Mákon ni:trendezett öl u'dvarral. 2.X200 P vételárért Ábrahám Istr®B
é? neü? szíffedi lakosoknak.
' '

