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KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP

Nagír változásokat várnak
a földközi tenger délnyugati részén
a linssolinl—franco találkozó kapcsán

ioiidonban iiuugfolanságof keltett a találkozó híre — Berlinben
„vttógiiollftkal vicc "nek minősítik a találkozóról iorgalombabozolt
híreket

Plcasilgorlfoffáh « romániai óvintézkedéseket
Rrichy, február 12. Hivatalos körökben hangoztatják,.hogy F r a n c o és P é t a i n csütörtöki találkozójának csupán udvariassági jellege van.
Franco és M u s s o l i n i
megbeszélésével kapcsolatban pedig birc jár, bogy a két állam férfi
Salőszinüleg a íöldközitengeri problémákat fegja
Megtárgyal ni."

Washingtoni jelenlés szerint amerikai körökben ugy hiszik, hogy az utazás Spanyolország
magatartását dönti el a háromhatalmi egyezményhez való csatlakozás, vagy esetleg Spanyolország
háborús beavatkozása tckipletéhcn. , Franco átutazott Frjmdaországon és szerdán megérkezett
Itáliába,

A Nussolini-franco találkozó hatása Londonban
Belgrád, február: 12. Mussolini Ós Franw
találkozójának
híre nagy érdeklődést
vállalt
M a jugoszláv
fővárosban.
r
A Vebser berlini tudósítója ezzel kapcsolatSarj azt jelenti, hogy az angol fővárosban megtehetős nyugtalanságot
keltett a taláÜcoző híLondonban attól tartanak — í r j a —, hogy
találkozó során a földközitengeri
kérdésekben
bkján megoldási találnak, amely Anglia szempontjából neih kedvező. Ezenkívül
Spanyolország

magalaftdsa
Gibraltár szempontjából is jelentős. Angol katonai körökben különösen azért
tartanak a Gibraltárral kapcsolatos .lehetőségekről, mert Spanyolország
eddigi
magatartása nem nyújt biztosítékokat
ilyen
lehetőségek
kizárására. A tudósító vcgiil megjegyzi, hogy
ezzel a találkozóval kapcsolatban azt hiszik,
hogy a Földközi tenger délnyugati részén
nagy változások történnek. (MTI)

Ncmcf vélentónn a miiaiihormáiiiTóI
és a franco utazásával Kapcsolatos
„viiaöiörtcitciini viccről"

XVII. évfolnam 59. szám
felderítő és tüzérségi tevékenység folyt. Az utóbbi napok harcaiban különösen a negyedik lógiraj
és az albán. légierő lünlelte ki magút. Az olasz
légialakulatok ismét robbanóbonibákkal cs gép
puskalüzzcl árasztottak cl az ellenséges csapatokat, védelmi állásokat és katonai célpontokat Va
dúszkötelékek megtámadták Janina repülőteret
és a földön 18 ellcnsé gcs Gloster-niintáju repülőgépet pusztítottuk cl. Két másik ugyanilyen t!pu
su gépet, amelyek megkísérelték a szembeszálló/
az olaszokkal, lelőttek. Az egyik olasz repülőgép
r.em tért vissza, pilótája ejtőcrművel megmenekült.
Észukafrikában nem történt emlilésrcméltó esc.
mény.
Koletafrikában Keren szakaszán elkeseredett
harcok folytak és azokban mindkét résznél részi vett a légierő is. Juha vidékén egy ellenséges gépesített hadoszlopot légitámadások támogatásával
elfoglalta Afhadut.
Kenyában az olasz légvédelem tebruár 9-cn'és
10-én négy ellenséges repülőgépet lelőtt, Egy trv
váhbi, Glostcr-mintáju repülőgépet Szudánban
lőttek le. Az ellenség légitámadást intézeti AddiszAbeba légikikötője ellen. A támadás áldozatainak
-zárna kilenc, közöttük két bennszülött és néhány
sebesült.

Február *í2-rc "virradó éjjel engol repülőgépek
néhány bombát dobtak le Catániárn anélkül, hogy
emlitésreméltó eredményt értek volna el.

t.tnkülö Harcok Albániában
Belgrád, február 12. A Vieme ugy éltesül, hogy
Görögországban és Tiáclábán ujabb tartalékosokat hívtak he. Az albán arcvonalról azt jelentik,
tiügy Tcpelini cs Duki kikül. tüzérségi párbaj folyik és élénkülő iárőrbargok alakultak ki,

iegifámatfás Malía ellen
Bellin, február 12. A. Német Távirati Iroda
jelenti: A német harci repülőgépek szerdán délalán több támadást hajtottak végre Malla ellen. Légibaröban három ellenséges gépet lelől. lek, Valamennyi német gép visszatért légik i; kötőjébe. (MTI)

ták, h'őgy erre bizonyáfa nem került soT. Politikai körökben világtörténelmi
vicének mondNemei naűííelcníés
ják azokat a külföldi jelentéseket, amelyek
Berlin, februáfi 12. A Nemet Távirati Iroda
szerint Franüonak állítólag az a feladata, hogy jolenti: Egy tengeralattjáró elsüllyesztett 21.500
békét közvetítsen Angija é^ Olaszország kö- i tonna ellenséges kereskedelmi
hajót. Az Angzöd t. „(MTI).
liát övező vizeken ellenséges hajók ellen vég| rehajtott sikeres repülőtámadások so-rán a néAmerikai álhír
met harcirepülőgépek
elsüllyesztettek
egy 7V00
anaol-oiasz feüyvcrszüneíról • tonnás kereskedelmi hajót és két másik hajót
súlyosan megrongállak.
Az ellenségnek az a
Róma, fehroár 13. Az egyik amerikai hírszol- kísérlete, hogy a partvidékíe repüljön, ismét
gálati iroda azt a híresztelést terjesztette, hogy
Olaszország és Anglia között fegyverszünet áll sikertelenül maradt. Az ellenség ezúttal négy
küszöbön, amcJyet esetleg még szerdán alá ls repülőgépet vesztett, mégpedig kettőt léglharc'irnak. Ezt a híresztelést olasz politikai körökben , ban pusztítottak cl a németek, egyet a Iégvétöbb uiint nevetségesnek és szóra ecin érdemes- | delmi tüzérség, egyet pedig a tengerészet tünek minősítik. (MTI) •
zérsége lőtt le.
Az ellenség az elmúlt éjjel ÉszaknyugatKözópncmctörszágban néhány gyújtó és robbanó bombát dobott le lakónegyedeidé.
Néldanbul, február 12. Kairóiból érkezett táv- latban a „Corriera deli a Sei'a" közöl Hosszabb ! hány haláleseten és sebesülésen kívül a boma | bák Csak könnyebb károkat okoztak.
Ponlős
jele útik", hogy a libiai Hadszíntéren új cikket. A lap szerint as olasz nép ismeri
háború
törvényeit,
nem
veszíti
el
a
bátorságát
vizsgálat alapján megállapították," hőgy a táányban nyomulnak előre az angolok. A nyuúti irány helyett most, Líbia középső és déli Kirenaika elvesztése miatt. Bengázit azért kel- voli repülésekre alkalmas hadirepülőgépek
'Jóléteinek
irányában folynak a harcok az lelt kiüríteni, hogy az jplasz Esapatok a hiá- egy angol hajókísérlet ellen február 10-én végJ
és Kuffa-oázisok
környékén, ahol az ba való ellenállás során ne vesszenek el, vagy rehajtott támad ás alkalmával a portugál parhajói
w ^ A haderő legfoutösabb légiösszekötő állá- ne essenek fogságba — írja a lap. Grazlani tok mentén összesen hat kereskedelmitábornagy most majd egyesíteni tudja a ki- süllyesztettek
cl 29.000
ionnatartalommal.
s a i vannak Abesszínia
felé.
erőkkel
Birodalom területe ellen február ll-ére viíf, Efiltcában továbbra is Cheren Városa
ft vont kirenaikai erőket a HpoUlániai
Ta'dó éjjel végrehajtott ellenséges táraadás söj j ó k központja. Keletafrikában az Addisz
Olasz jelentés az albániai
r á n további öt repülőgépet lőttek le a vém'k , eIj a felé vezető útvonal mentén fekvő Hoás afrikai itarcohrál
tek. A február 10-éii és ll-ére virradó éjjel tenevű helyiségnél ütköznek meg kisebb
Valahol Olaszországban, február 13. Az olasz hát az elpusztított angol repülőgépék szánta
'jvtyó különítmények.
* kttean'ka'i harcok lezáródásával kapcso- fohadiszállá: jelenlét, szerint •< görög harctéren 88-ífl emelkedett. (MTI)
Berlin, február 12. A Német Távirali Iroda
Jelenti?
^ Berlini politikai körök szerint a viefiyi eseményekkel kapcsolatban feltett kérdésre ezertan ismét kijclctnellék a német külügyminísztöriumbau, Tiogy német részről ezzel kapcsolaton nincs mondanivaló fali. Politikai körökben
ú§y nyilatkoznak, hogy a vichyi kormány át"takításánál valószínűleg
csak átmeneti
kormányról van szó. A német állásfoglalásból ki, 'műk, hogy ezt a megjegyzést Darlan tenger} tagyra nem a a k r j á k vonatkoztatni, minthogy
tartják gyenge
férfiúnak.
külföldi újságírónak a r r a a kérdésére,
°gy vájjon Franco tábornok Parisban volt-e,
4
német külügyminisztériumbaíi azt válaszol-

Ui irányi vettefc fel Liüiában az aitgoloh
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külonboza részéin, X ledobott bombák jelentós
rész© ssántóföldre esett.

Kiemel messzenordó mnnh úth
kelelandliol célponioimt lóllek

BwÜÁ Wbruir 13. Aa angol királyi léfihadarő
ve$rt«sége a február fü.j és február 11-ére virradó éjszaka legibarcokhan a kossóteu jelentések
szarint 38 repülőgép. Az angol légügyi minisztérium csak bét repülőgép elvesztését közli, tehát
még csak nem is az ötödét a tényleges veszteségnek. Berfinj jólértesült körökben ugy tudják, bogy
as angol sajtó és rádió utasítást kapott, hogy a
kiadott Jelentésben szereplő számnál nagyobb
veszteséget rosszindulatú kitalálásnak minősítsen,
: (MTI)

Berlin, február 14 A Német Távirati Iroda jelenti: A német messzehordó ütegek szerdán délután délkeletangliai hadicélpontokat ágyúztak.
(MTI)

IftMrítidd Londonban

Cisailuedl eőu angol csapat*
szállító haló

"Amsterdam, február 13- A Német Távirati
iroda jelenti: Mint az angol rádió közölte,
Londonban szerdán
délután
légiriadó
volt.
Részietek nem Ismeretesek.

il londoni rádió áihirc
a berlini légiriadóról
Berlin, február 14 A Német Távirati Iroda jeV«ti: A londoni rádió Mt a hirt terjesztette, bogy
a keddre virradó éjszaka Berlinben is légiriadót
rendeltek el és hegy a birodalmi főváros valamennyi lakosa az óvóhelyekre menekült Mint tárni kapcsolatban német részről megállapítják,
Berlinben mindenki tudja, hogy
a jelentés koholmány. (MTI)

A nemet invázió előkészítése
Londonban
Belgrád, február 12. A Pravda jelentése szerint az angolok előkészítik a lakosságot s német
invázióra, (MTI)

N'eioyork, február 12. A Reuter-iroda jelenti: Newyörki tengerészeti körökből származó
bír szerint a 20.043 tonnás „Oxford" brit hajó
ellenséges akció következtébe*
elsüllyedt.
A
hajót legutóbb csapa tszállítóhajónaK használták. Az Oxford 1928-ban épült és az AngliaKeletázsia közti forgalomban alkalmazták.
(mti)

200 ezer ir Önkéntes jelentkezett

kadibUjaérdt. a a ííyeüi ayjlai£©»fcsa.í » sh®
érdeknek megfelelő rikajbnafe* kell fesasíasfá1
n i (MTI)

A nemei birodalom háhortss
safíópóUttkáfa
Berlin, február t l A Német Távirati Iroda P
lenti: Dr, D i e t r i c h birodalmi sajtófőnök
dá» a külföldi sajtó berlini képviselőinek a SÓ"
met klubban fogadást adott Aa est folyamé®
Dietrich sajtófőnök ismertette azokat aa alapél'
veket, amelyek a német birodalom háborús sajtó*
politikáját megszabják. (MTI)

PÉiain Viiiencuvcücif
IFiehy, február 14 A Német Távirati iroda Sf
lenti: P é t a i n tábornagy a szerdai napot Ttdaw
birtokán, Villeneuvcbsn töltötte. (MTI)

Ruhavásárlási nlaivánijoh
Franciaorszőghan
Vichy, február Ti. A Német Távirati ló-óda j *
lenti: Franciaországban addig is, amíg a tcX'
tiljegyeket részletesen kidolgoznák, ideigleöá"
sen szabályozták a textilárúk személyenkénti
kiszolgáltatását. Mindennemű
Ruházatot, t*
kérhemüt, kivéve a selymet és müselymet, esc
tül bsah vásárlási utalvány alapján leket sb
adni. (MTI)

Dublin, február 13.. Az i r néphez figyelmentető beszédet intézett De Valóm miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy o» f r népnek fel kell
készülnie a polgári
lakosság
bombázáséra,
amely
minden
pillanatban
bekövetkezhet.
A
Angol légitámadások
kormány
megtett
minden
védelmi
reudsnatloilandiábaii
b á l y i Bejelentette, hogy Dublinből
elszállítotAmsjstefdam, febreá* 12. A Német Távirati ták a gyermekeket. Bejelentett© azt is, hogy 9. Kurdot* M i s e i S. V e l d o d d s o „Az e&qM?
íroda jelenti? Mértékadó hágai körök éetssü- 2001900 ember önként jelentkezett as ir hadse- s z e n t s e s e r«! d k ű M ü h i j s m r n m v M W
elOoödssorez eMMin
T'ésa essriirt m angol légihaderő néhány tárna- regbe, továbbá 150.000 pedig most kap alapos
cffct intéseit németalföldi helyiségek ellen. Sok kiképzési Az. ir nép felkészült térületének meg(A Délmagyaror.szág munkatársától)
A
gmftó 'én *obbaná bBmbdf dobtak U ess oRszég védésére.
toiikus Kör világnéseti előadássorozatába*
szerdán este a Katolikus Háaban nagyszájrf*
közönség előtt P. Kardas József S. J . tartó®
előadást „As egyház szentsége" öímmcl. E 10 '
Belgrád, február H Az angol—román dip- tosabb városokban, kikötőkben és a petróleum- adásának bevezetőjében kitért arra, hogy •
lomáciai kapcsolatok angol •részről tortént termelő vidéken. A vasútállomásokat katonai szentség fogalmát meghatározni nehéz. '
for- szentség nem más, mint maga a tökéletesse9>
msgsíajátáea irtani a ,(Politika"* bukaresti tu- csapatok szállták meg. A személyvonatok
dósítójának értesülése szerint a katonai ható- galmát a legkisebb mértékre Csökkentették. A Hsak Isten a tökéletes, ezért egyedül <5 a szem"
katonai parancsnokság elrendelte, hogy este Az ember azonban Isten képmására van &
ságok megszigorították
aa
elővigyázatossági
intézkedéseket egész Románia területén. Sai- 10 órától hajnali öt óráig a pölgári lakosság retntve és ezért az Ö szentségében az effib^
utcáin.
gefitott ©Isötétítést rendeltek el az öeszes fou- nem tartózkodhat Bukarest
is némileg részesül. A szentségből való rész®'
sülós azonban egyedül csak az egyház rév®3
m
lehetséges, mert az egyház az egyedül tökélj
tes és szent, intézmény. Az egyház tökéletes^
Bdgrád, február 14 Jugoszláv politikai kö- két cirkálóból és több rombolóból állt. A« egyik gének a jeleí a ésálkatátlanság,
a meg
rökben élénk figyelmet kelt Szoboljev szovjet- csatahajón halottak és sebesültek voltak. A má- alkuvó szilárdság, tanításánáli a fensége ^
©WMSS5 külön megbízott szófiáé
látogatása. sik csatahajón a parancsnoki torony megsérült. megszentelő eszközeinek a liíkéleles SsssMff
Hangsúlyozzák a jelenlegi balkáni feszültség- (MTI)
10.
b1i
gel kapcsolatban, högy Szoboljev már egy al—• Az egyház szentségének legcsodálatosá^
iskolán
ufónak
használják
kalommal, novemberben eloszlatta a „balkáni
kifejezője — folytatta előadását P . Kardas W
a nemetek a dán romboiókal zsef
felhőket," szorosabbá téve a
szovjet—balgád
S- J . - az Oltáriszentség. Az élő K r i s ® ^
kapcsolatokat.
'~
Berlin, február 12. A Német Távirati lr<3- maga a szentek szentje miudeu szentség te
A bulgáriai eseményekkel
kapcsolatban da jelenti? A német külügyminisztériumban rása. A szentek az 'egyház élő példaképei,
szófiai jelentések szerint a bolgár lapok igen szerdán helyreigazították
azt a külföldön elter- zi reformátorai és mintegy szerető, szelíd
tlesen fordulnak szembe Churchill beszédével, jedt hírt, hogy Németország hadihajókat
vett kódói. A Csoda n szentség járuléka. X s®?®
Mfolják, hogy német Bsápotok
tartózkodnak át Dániától. Mint német részről kijelentették, ség elsősorban a tökéletes
szeretet
WM0
1
bolgár, területen. HangSztatják, fiogy h a Bul- Csupán arról van szó, hogy Dánia
átmenetileg Minden szent egy közös testvér, aki tni' ^
gária ellenséges viszonyba kerülne Németor- több régi mintájú torpedöhajöt bocsátott Né- embert kivétel nélkül Családtagként szere'szággal, ez öngyilkossággal
lenne azonos.
nem megy
metország rendelkezésére. A h a j ó k a t csupán a szenteknél a nacionalizmus
túlzásba,
mei-t
h"a
elsősorban
nemzetü®^
Keleti tengeren használják mint
iskolahajóPórom napid szünetéi a bolgár kat. (MTI)
árasztják is szeretetüknek a.melegét, abbo',^,
ha senkit Ki nöm zárnak- A szentek igazi á^te
jugoszláv vasnfi forgalom
apostolok s ezért aa egyháznak is mint a & ^
Amerika luüía miért harcos
Belgrád, Február 14 A Vrerae jelentéra szerint
tok nevelőanyjának a legFőbh hivatása
.
három napig szünetel a bolgár—jugoszláv vaeutl
Anglia
9
hogy
a
földön
as
emberiséget
egy
nagy
összeköttetés amiatt a a szerencsétlenség miatt,
Amszterdam- február 12. A Német Távirati Vsaidéban egyesitse, — fejezte be
•
amely a határállomáson történt, amikor is felboTroda
jelenti: Az angol jelentések szerint aa előadását P- K a r d a s József S. J .
rult és elégett egy olajszállító vonat,
ffl ,
angol alsóházban egy képviselő azt kérdezte
A
Katolikus
Kör
világnézeti
előadási®
^
—oOoChurchill
miniszterelnöktol, vájjon
tárgyal satának mai, Csütörtöki előadását P.
tak-e az Egyesült-Államok
kormányával a bé- Béla S. ,T. ..Egyház és állam" á m e n
M andol halóról Hennából
keakcióról.
visszatéri Gibraltárba
Churchill a kérdésre azt válaszolta, hogy
sí*
— A természetes »Ferenc József* k 0 1 1 6 ^ '
világosan tud. ÍA Ltnea, február 12. 'A Német Távirati Iro- as Amerikai Egyesült-Államok
régóta kitűnően bevált házi szer megrögwtt
^
da jelenti: Ax egyik hírügynökség jelentése sze- ja, miért
harcol és mit védelmez
Anglia
rint kedden délben a/, angol hajóhad a Földközi- Amennyire emlékszik rá, eat a kérdést aa rekedésnél és aűuak mindenféle káros
^
tengerről befutott Gibraltárba, Ez azért
történt, északupierikai kormánynak egyik képviselője
ményelnél; biztos, enyhe és gj-orsan
fi
hogy a Génua mellett megsérült hajókat kijavít<?rT,é,
t!
sem
tette
SZÓVÁ Ilyen körülmények között az
hajtó,
mely
számos
betegségnél
«r
'íL
(}»
l0
sák. A hajóhad az Ark Royal repülőgépanyabajóAnglia vitja és az étvácat fokozza. Kérdezze tnefi
taoL a Malaya. Renewn és Sheftiíid csatabaickbóL alsóháznak nn* adhat nyilatkozatot
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„ü szentség a tökéletes
szeretet állapota"
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Bőröm őnizhAldOttség a városházán
ffégíelfcK ű siafumazi csatornáit, bohóig €rő viz a BörtönOrtciepen,
KHHitéssel fenifeacineh a fodorfclcpl árhoh — A szafymaziak a nem
mtthlltlO konzervgyár lebontását kértek, bogy téglához fussanak
az árvíz áldozatai
R

(A Délmagyarország
munkatársától)
Szerda
ismét a küldöttségjárásuk napja volt a városházán. Három küldöttség
kereste fel egyszeri é a polgármesteri hivatalt, ahol dr. Tóth Béla* helyettes polgármester fogadta őket cs hallgatta meg panaszaikat.
A szatymaziak
mintegy 50 tagú küldöttséget Csányi Sándor törvényhatósági bizottsági
tag yezette. A küldöttség előadta, hogy
a
szatymazi
két vízlevezető
csatorna
színültig
meglelt, ennek ellenére nern képes annyi yjzet
levezetni, amennyi a környékbeli földeken a
talajvíz állandó szivárgása következtében öszssegyűlt- A szatymazi lakosságnak az a kívánséga, hogy a csatornák
árkát mélyítsék
ki,
hogy nagyobb víztömeget tudjanak befogadni
ss a víz akadálytalanul lefolyhasson. Előadták
•még, hogy a dorozsmai
vadvizek
is
akadálytalanul lefolynak
a szatymazi
laposba, kérte
ínnek megakadályozására a polgármester intézkedését. Harmadik kívánságként azt terjesztette elő Csányi Sándor, hogy bontassa le a
várás a jelenleg használaton
kívül levő szatymazi szesz- és konzervgyárat
és a
bontásból
itármazó
téglaanyagöt
bocsássa
azoknak
o
seatymazi
árvízsújtottaknuk
rendelkezésére}
akiknek háza
összedőlt,
Dr. Tóth Béla helyettes polgármester kötSRte a küldöttség tagjaival, hogy, olyan értékes objektumot, mint a szatymazi szeszgyár
nem lehet lebontani, már 'csak azért sem. mert
a bontásból származó tégla úgysem jelentene

jelentékeny segítséget és Ssuk nagyon kötés
igényt tudnának kielégíteni vele. Tudomására
hozta a küldöttségnek;, hogy pár napon belül a
város valószínűleg
tud annyi icglát
szerezni,
amennyi
a legmúlhatatlanabb
szükségleteket
kielégíti.
A ésatornabőrííés és vízlevezetési kérelmekre Brcinovi£s
Vilmos műszaki tanácsos adott
feleletet. 'A szatymazi
csatornák
megnyitása
megtörtént
és hat hét óta szakadatlanul folyik Itífelé azokon keresztül a víz, bővíteni
azonban nem lehet a medreket, mert ezcsetben
a víz elöntené a? alsó ármcnlcsílő
társulati
földeket is. A helyzeten 'csak a jobb idő beállta segíthet, amikor a párolgás mértéke
arányba jön a Csapadék
mennyiségével.
Közölte,
hogy Bauer miniszteri biztoj csütörtökön Szegeden tartózkodik és eléje terjeszti a csatornabővítésre vonutkpzó kérelmet.
A Börlönörlelép
lakosságának küldöttsége
elmondotta a polgármesternek', liogy a telep
utcái bokáig érő viz alatt állnak. Kérték, bogy
a város szivattyűztassa le a vizet a telepről.
"Á harmadik küldöttség tagjai a
Fodorlclep tarjáni részének
lakosai azt panaszolták,
hogy a városrészen átvönuló két árokban megállt a víz és a telep felé ömlik- Kérték, hogy
a város gondoskodjék az árkok vizének leeresztéséről.
A helyettes polgármester megígérte, liogy
a mérnöki hivatalt utasítja a kérelmek kivizsgálására és orvoslására.

Egyórás vita követte .
a háromnegyedórás. polgármesteri lelentés!
a szerdai közgyűlésén
(A Délmagyarország
munkatársától)
Szerda délután 4 órakor a Budapestre utazott dr.
" TuTcats Sándo? főispán cs dr. Pálfy József polgármester távollétében dr. Tóth Béla helyettes polgármester elnöklésével ült össze a törvényhatóság évnegyedes közgyűlése. Az eluök15 helyettes polgármester megnyitószavai után
ü g y e l e t e s szavakkal emlékezett meg gróf
Csáky István külügyminiszter tragikus
clHtfnytáről. Vázolta az elhunyt külügyminisz-

Belvárosi

tton

'A iwlgáiiucstcr jclcnlésl

. Csütörtökön és pénteké*
„N W» >
A Uagyszabisu

film •

L

MANEI,

tireía ti*rbá, Rernon Noiarró,
LEW'IS

ísTONE,

M A

LYONUL

főszereplésével

térnek a magyar feltámadásért vívott harcát
és indítványozta, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvitek örökítse meg gróf Csáky István
emlékét. A helyettes polgármester szavait a
közgyűlés
tagjai állva hallgatták
végig,
majd
egyhangúlag
elfogadták
emlékének
jegyzőkönyvi
megörökítésére
vonatkozó
javaslatotBejelentette ezután az elnök, hogy a kormányzói kabinetiroda köszönetét nyilvánította a főispánnak és a polgármesternek a kormányzói pár unokája születése alkalmából küldölt üdvözlő táviratukra. '

BARRYMOORB

HAM

A világháború legnagyobb kómnimje.
Fél 5, fél 7, fél 9 órakor

az elmúlt negyedévről dr. Pávó Feronü tb; főjegyző olvasta f e l A' jelentés szerint a város egészségügyi helyzete kielégítő. A közellátási kérdésekről emlékezett meg ezután
a
jelentés, részletesen kimutatva, hogy mekkora cukor-, petróleüm-, zsir- éslisztkészlct áll a
város közönségének rendelkezésére. A uiásfél7.-ik napja kacag a

K o r z ó

M o z i

közönsége a sikamlós magyar vígjátékon!

Tolnag Klári — Jávor Pál

Egy csők
éi mái
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A Z É L E T ÉS S Z E R B L E M

A manderieu ház
asszonya
DAPHNE dir MAURIER világhírű regényéi ick csodálatos szépségeit maradéktalanul kapjuk vissza ebben a pompás
világrilinben.

szombat Belvárosi

milliós gázgyári kölcsön likvidálásáról
számölt be ezután a jelentés, majd bejelentette,
bogy a vágóbidi hűtőház építkezése megkezdődött, de a mostoha időjárás miatt tavaszig szüneteltetni kell. Sorra számolt be ezután a Jelentés a végrehajtott, v a g y folyamatban levő
szociális intézkedésekről, amelyek a ncp- és
családvédelmi alappal kapcsolatosuk, majd áttért az árjrízkárok ismertetésére, összesen
26.000 pengőt fizettek ki eddig az árvízkárokkal kapcsolatos szociális nyomor enyhítésére.
Eddig több miut 160 kilométer hosszú vízlevezető esatöruát építettek és jelenleg is 900—1000
munkás dolgozik a JJaatornák építésén. A terjedelmes polgármesteri jelentést,
amelynek
felolvasása közel háromnegyed órát
tartott,
megtapsolta a közgyűlés.

tanórás vita
a polgármesteri lelentés HörOi
Meskó Zoltán szólt liozzá elsőnek a jelentéshez- Elismeréssel emlékezett meg annak
precizitásáról, do ú g y gondolja, hogy
nincs
szükség ilyen túlságos részletességre.
Sajnálattal szélt Varga József miniszternek
szegedi
mondattanáról
való lemondásáról,
majd elismerését f e j e z t e ki vitéz dr. Tóth Béla tisztiBöorvosnak a tifnszoltások terén végzett eredményes munkásságáért. Rosszalását fejezte k i
afelett, hogy a várús tömegesen bocsát el szolgálatából olyan szellemi
szükségmunkásotat
és szerződéses alkalmazottakat, akik 10—15-*
18 éve dolgoznak a városnál. Ez ellenkezik <£
családvédelem
elveivél. Kérte a polgármestert,
hogy kövessen el mindent ennek a kérdésnek
megoldására.
Tóth Béla helyettes polgármester'
Ez folyaí-'
matban van.
Meskó Zoltán a továbbiakban két kórház^
főorvos szerződésének meghosszabbítását tette saóyá.
Sebestyén
Endre kifogásolta, hogy a m&X
nöki hivatalban mérnöki munkákat napszámosok végeznek. Elismerését fejezte ki a hőn-e
védseg műszaki csapatainak és mérnökeinek
az árvízvédelem terén végzett munkájukért.
Dánt János a szegénységi bizonyítványok)
értékhatárának 90 pengőről vajö felemeléséé
kérte.
Dr- Balogh István plébános azt kéri a pof-í
gármestértől, hagyja meg a családi segélyek 1
kifizetésének eddigi rendszerét, nehogy
előfordulhasson az, h o g y a munkás hitelezője legyen a városnak- Kifogásolta, hogy a tanyának tiem jutott a 300.000 pengős családvédelmi
alap pénzéből. A zsírellátás ügyét lette ezSZELHENYI MOZI
Csütörtökön utoljára fél 5, fél 7, fél 9 órakor
Huncut vígjáték 9ü perces kacagással!

FEHIEM a KEHSZflKBLl
Pénteken az egész sárost lázba hozza

lemmE

1

- költői szépségű filmje; a:

A PEKINGI LÁNY

DOROTHY EAMOÜR, AKIM TAMTROIF
viHgfilmje a rejtelmes Távolkeleten
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ntán s®Svá <?« kérte » polgármestert, gondoskodjék a maximált sertésár és a maximált
SaiSCicaér aránybááUításáróL Keveselte
a
korpakiőrölési arányt is: a gazdák korpabiány
miatt, nem tudják eltartani hizlalásig sertéseiket *
Karácsonyi
Guidó plébános a telepek árvfeproblémáit tette szóvá és kérte, hogy oe
csak kölesönt, 'hanem pénzsegélyt is adjanak
a* árvízsúj tollaknak. A gyulai 200.000 darab
é g ) á t meg kell venni, bármennyivel drágább
>e a rendes árnál- A szellemi szükségmunkások problémáját meg kell oldani.
Gress István a szellemi szükségmunkások
ügyének rendezését és Ujsomogyitelep csatornájának ügyét tette szóvá.
Kardós Lajos királyhalrai plébános a cs orvai orvosi állás betöltését és a katönal szolgálatot teljesítő királyhalmi anyakönyvvezető
helyettesítését sürgette.
Vitéz dr. Shvoy Kálmán nem tartja helyesBek, hogy a polgármesteri jelentés teljes ©gyáráig tartó vitát provokál- Szükségtelennek
tartja azt ts, hogy a polgármesteri jeteutés
túlrészletező legyen. A szellemi szükségmunkások ügyében kéri a polgármestert,
hogy
gondoskodjék az insógalap és a családvédelmi
alap közötti zökkenő eltüntetéséről.
Dékdny Sándor számvevőségi
főtanácsos
magyarázó szava! ntán dr. Tóth Béla helyettes polgármester adta meg válaszát a felszólalásokra.
Meskó Zoltán szavai félremagyarázása rá
mén kért szót és tiltakozott az ellen, hogy animozitás. Vagy személyeskedés vezette a orvosi
állások betötése ügyében tett felszólalásában.

Napirend
Végül a közgyűlés elfogadta a polgármesteri
jelentést és rátért a tárgysorozat tárgyalására.
Az elnök elrendelte a névszerinti titkos szavazást a kegyúri bizottságban
megüresedett
hely és a női felsőkereskedelmi iskola nyole
igazgatótagságának betöltésére. Amíg a szavazatok
összeszámolása tart, folytatják a
közgyűlést- Dr. Katona
István tanácsnok bejelenti, högy a miniszter jóváhagyta a lakásbérleti és a fogtechnikus ipar gyakorlásáról
szóló szabályrendeletet, kéri tudomásulvételét
és kihirdetését A közgyűlés tudomásul veszi
a bejelentéseket, valamint azt is, hogy a városias kép kialakítására szánt terület meghatározása és felmérése, valamint a város útvonalhálózatának végleges kijelölése ügyében
kelt közgyűlési határozatok szintén jóváhagyást nyertek. Rendőri büntelőbírákul az üresedésben lévő két helyre behelyettesítik dr.
Szűcs István ós dr. Trischler Imre közigazgatási gyakornokokat- A tüdőbetegotthon' főorvosi állására pályázatot hirdet a közgyűlés, a
közkórház fül- orr- gége- és nőgyógyászati
Osztályának megszervezése ügyében felírnak
a minisztériumba. A feköközponti óvoda építésére fedezet biztosítását határozta el a közgyűlés. Ennél a tárgynál dr. Balogh István plébános a felsőközponti óvoda és napközi otthon
ügyét szorgalmazta,
Tcbb kisebb agy letárgyalása után az elnök kihirdette a s- avazás eredményét. A kegyúri bizottságba 50 szavazattal dr. Halász Pál
belvárosi plébánost delegálja a közgyűlés. A
női
felsőkereskedelmi
nyolc
igazgatósági
fogsági
helyére
a
következőket
választották m e g : Ketting
Lajos, Erdélyi
Andrój), Kocsis Ferenc, dr. Kogutowicz
Károly,
Kolthay
Alajos, Schneíder
Vencel, Szeitz Feronc és Wagner Ferenc. A nyolc újonnan megválasztott tag 3 évig marad az igazgatóság
tagja.
Grcsz István ásít;- és szalonuujegy bevezetését ajánlotta. A polgármesteri válasz kifejtette. h'MfT « város asiréllátása egész évre bt'-.

tosítva
ven, a zsir jegyek
beveiétése
tehát . ni Janös J u h a s z Gyuláról utca elneveaseét faszükségtelen| ditváinyosta. A közgyűlés ú g y Határoaett, HruztJ
Becsey Lásaüó- a Mars-tér salakozását, Dá- J nem óhajtja tárgyalni
as
indítványokai.

Szívbajban és rákban ha!nak el a legtöbben
Szegeden
240 tüdögyulladáses halál 202 tbc»eset
(A üelmagyurorszag
munkatársától)
A
város közegészségügyének mullévi
helyzetét
tünteti fel az a kimutatás, amelyet a tiszlifőorvosi hivatal állított össze. A kimutatásból megállapítható,
hogy
Szeged
helyzete
1940-ben eléggé kedvezőtlen volt. A természetes szaporulat a mull évben ugyan 3.5 ezrelék volt, ez azonban az előbbi esztendőkhöz
képest csökkenést jelent. A születési arány 17
ezreléket, a halálozási arányszám 14.7 ezreléket mutat. Amig a születési arány csökkent
a halálozási arany szám emelkedést mulat.
Érdekes adatokat tüntet fel a jelentés a
halálokok arányáról. A halálokok között leggyakoribb: a sziv és a rák. A különböző sziv
betegségben elhaltak száma 276 volt. Ezek
közül szervi szívbajban 71-en haltak el koszorúér elmeszcsedésben 85-es, heveny srivbillentvügvulladásban 19-en.
Rák miatt tavaly 163 volt az elhaltak száma, légcsőrákban '22, emésztőszervi
rákban

, 79, méh rákötni 23, egyéb rákos megbetegedés*
j ben 3ü-au haltak meg. Amig IfolO-ben 163
: ember hull meg
Szegeden
rákban,
addig
: 1939-ben 165, 1933-ban 172, 1937-ben 100 voll
a rákban elhaltak száma. Húsz évvel ezelőtt
ezzel szemben még százon alul volt a rákhalál, a szívbetegségben elhaltuk száma pedig
kettőszázon alul maradi.
Emelkedést mutat a tüdőgyuiladásOs h a lálesetek száma is. Tavaly 240 ilyen haláleset
fordult elő Szegeden. A tüdőgüiuőkor 171 áldozatot követelt, egyéb tbc halálozás 31 v o l t
A csecsemőhalálozás mértéke nem változott a mult évben. 285 csecsemőt vitt el a h a lál, vörhenyben 2, diftériában 7, influenzában
! csecsemő halt eh Álljon itt végül még egy
adat: aggkori gyengeségben tavaly 16-cn ballak el Szegeden és huszonöt százalékkal többen érték meg 1940-ben a nyolcvan éves kort
mint az azelőtti esztendőben.

A tábla 40 évi fegyházra ítélte

a felsőianyai
asszonyi,
aki álmában megölte bvuiáíis férjét
(A Délmagyarország
munkatársától)
Tóth
Albert felsőközponti gazdálkodó 14 esztendővel
ezelőtt házasságot kötött Bartucs Annával. A
házastársak nemsokára elidegenedtek egymástól, Tóth feleségét ós feleségének első házasságából született leánygyermekét
állandóan
megöléssel
fenyegette.
Néhány esztendővel ezelőtt e g y összeveszésiib alkalmával a gazdálkodó forró vasalót kapott fel és azt vágta feleségéhez, aki súlyos égési sérüléseket szenvedett Tóthot Felsőközponton mindenki
összeférhetetlen, rabiátus embernek ismerte, akit
hat esztendővel ezelőtt a szegedi törvényszék
balált okozó súlyos testisértés miatt
ötévi
fegyházbüntetésre
ítélt.
Az elmúlt év április 14-én Tóthné és leánya Gajgonyán voltak, az ottani tanyájukat
nézték meg. Késő este tértek vissza felsőközponti tanyájukba, amiért a gazdálkodó szemrehányást tett feleségének és leányának. Szószót követett, a vita hevében Tóth kijelentette, hogy családja közül senki sem éri meg a
reggelt. Amikor Tóth lefeküdt és már elaludt,
az asszony felkelt, elvette a kemence padkáján
fekvő disznóölőkést és azzal tizenkétszer
alvó
férjének
a nyakába
szúrt. Tóthban még volt
annyi erő, högy az ágyból felkelt, azonban csak
az ajtóig tudott elvánszorogni, ahol élettelenül
esett össze. Tothnó véres tette után kiszaladt
a szobából és reggelig bolyongott a tanya körül- Reggel azután elment a rendőrségre, ahol
önként
jelentkezett.
Tóthndt a rendőrség letartóztatta, a férjgyilkos asszony később óvadékot helyezett letétbe, mire szabadlábra helyezték és í g y szabadlábon védekezett a törvényszék előtt. A
vádlott asszony elmondotta, hogy férjének' kijelentésétől való félelmében követte el tettét.
A törvényszék házastárson
elkövetett
szándé-

FERENCJÓZSEF
keserűvíz

kos emberölésben
mondotta ki bűuösnek, 23 év*
fegyházbüntetésre
ítélte ós elrendelte azonnali
letartóztatását.
Az ügy fellebbezés folytán szerdán került
a szegedi ítélőtábla Curr^-tauácsa elé. A tábla a períratok ismertetése, után m e g v á l t o z t a t '
ta a tö rvényszék ítéletét és Tó tinié büutetését
10 évi fegyházra
mérsékelte. Az ügy a KúrM
elé kerül.

200 pengős bankkölcsön
hamis adóivveí és hamis személyazonossági tanuKkai
IA Delniagyarország munkatársától) Erdek eá
csalási és sikkasztási ügy került szerdán a s**
gedi törvényszék U n g v á r y-tanácsa e l ^ a m i í
nek vádlottjai N a g y Miháiyné és O l á h
In'J
hódmezővásárhelyi lakosok voltak. Nagy Mihály
nénak az elmúlt év közepén kisehb bankkölcsön^
lett volna szüksége. Elment az egyik hódmezővásárhelyi bankba, ahol azonban tekintve,
fedezete a kölcsönre ncin volt, pénzt nem kap®
Ekkor Nagyné, hogy a kölcsönt mégis m e g s z ó r j
ze, fondorlatos lépésre határozta el magát S z ^
temberben meglátogatta egyik ismerősét, * *T
k á c s Lajosnét és amig ismerősével beszélget®£
egy óvatlan pillanatban a szekrény tetejéről ,
lopta Takácsnó adófizetési könyvét Másnap
uiásik bankban jelent meg, ahol Takácsneo^
mondotta magát és az adókönyvvel igazolta
mélyazonosságát A bank megbízta Ügyészét, -Jj^,
nyomozza ki, Takácsnénak valóban van-e
lana, amire a kölcsön kért 200 pengőt be
^
táblázni. Amikor az ügyész kielégitő
kiadott Takácsnérói, a bank értesítette az ál-Tak
nót, hogy a pénzt felveheti, de két tanúval 'S"'^ ^
magát Nagyné ekkor az utcán megfogta egyi ^
merósét, Oláh Imrét és egy másik* ismeretié®
fit, akik a bankban igazolták, hogy a pénzfe-9 ^
valóban Takácsnó. A pénzt azonban raég*®"/^.
került felvennie, mert az igazi Takacsné ,( |° ní »
ben tudomást szerzett a dologról és megj cl
bankban éppen akkor, amikor Nagyné ®
akarta felvenni.
[e[é'
A csalással és sikkasztás vétségének J * ! * ^ ^
vei vádolt Nagyné és Oláh Imre arra h l S '
tak ügyüknek szerdai főtárgyaíásán,
nyomorukban követték el a terhükre rótt . &jiíí
lekményt A törvényszék Négynél háronJB
Oláh Imrét 15 nani fogházbüntetésre ttelt«<

. _
összeomlott a tóm
cs maga alá feinciell egg 05 tm gazdái
Haiaios szcrcncseiienses
(J Délntagyurorszdg
munkatársától)
Szépi á r a virradó éjszaka Felsőközponton halálos
Áldozatot követelt az árvíz. Tari János 65 éves
jfazdálk'o'dónnk Cfajgwnya 152. szám alatt van
egyszoha-horívliás tanyája. Az idős gazdálkodó m'átl évek óta teljesen egyedül élt tanyáján. Földje és a tanyaépület környéke az elmúlt napokban Csaknem teljesen víz alá keröR. A falak megrepedeztek, a tanyaépület már
néhány nap óta összedttlőfélben v o l t A megrepedezett falakat Tari gerendákkal
támasz-

totta aTá, a falak

aüinban

szerdára

virradó

relsohozpralen

reggel összedőltek
idős gazdálkodót•

ős maguk

alá temették

as

A szerencsétlenséget szerdán délelőtt fedezték fel, Tari Jánost ú g y találták meg az öszszcomoltt törmelékek és gerendák alatt. Orvost hivattak', aki azonban a szerencsétlen emberen már nem tudott segíteni, csak a beállott
halált állapíthatta meg. "A törmelékek
és a ge-

rendák Csaknem teljesen agyonnyomták

a sze-

rencsétlen
embert. A halál OST% fi házbeomlás
"ügyében" a rendőrség megindította a nyomozást.

Teleki miniszterelnök
az interpellációs joggá! való visszaélésről
* minisztereik a Ház szerdai ülésén nyilatkozott a Facsőh Bálint veit árkormánybiztos ügyében indi eu vizsgálattól
Budapest, február S Interpellációi* ülést tartott szerdán a képviselőház. Az ülését) először
folytatták a pénzügyminiszter beszéde felett megindult vitát.
P a l l ó Imre követelte, hogy * Hangja Saövetkezet kezéből vegyék ki a' kiskereskedelmet,
mert a Hangya már nem szolgálja a keresztény
kiskereskedők érdekeit
G e s z t e l y i - N a g y László visszautasította a
Hangya Szövetkezetet ért támadást. Megállapította, hogy a magyar mezőgazdaság huszonöt éve
nem fejlődött
K o r ó d y Tibor, P a d á n y l G u l y á s Jenő,
ífj. T a t á r Imre és S z e n t i v á n y i József felszólalása után egy órakor áttértek az interpellációkra.
S z a b ó Zoltán az interpellációs joggal való
visszaélés tárgyában elmondott interpellációjára

gróf Teleki Pál miniszterelnök

V
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• következő választ adta:
— Egy véleményen vagyunk a képviselő úrral
abban, hogy az interpellációs jog gyakorlása igen
gyakran már az interpellációs joggal való visszaélés látszatát kelti. Az interpellációs jognak ez az
ujabb keletű értelmezése nem egy esetben komolyan veszélyeztetheti a nemzet belső njogalmát
és külpolitikai érdekeit, ha a nemzeti közvélemény
éppen az előbb említett okok miatt nem szállítana
!• kellő értékükre ezeket az interpellációkat. A
earlamentáriznius lejáratásához a kormány nem
járulhat hozzá. Ezért az interpellációk közül csak
azokra ad azonnal szóbeli választ, amelyeknek
tárgya az interpellációs jog helyes értelmezése
szerint alkalmas az interpellálásra és amelyeknek
tartalma nem teszi valószínűvé, hogy az Interpelláló képviselő szándékosan vagy akaratlanul is
a nemzet belső nyugalmát és külpolitikai érdekeit
veszélyezteti.
— A nemzeti közvéleménynek, mindinkább érezhető Ítélete és a kormánynak emiitett gyakorlata
meg fogja szüntetni az interpellációs jog téves
gyakorlatát és visszaáll az alkotmányszertt helyes
állapot
B u d i n s z k y Lászlónak a törvények végrehajtása és a nyilaskeresztesek egyforma elbírálása tárgyában mondott interpellációjára a miniszterelnök a következő választ adta:
— A kormány a fennálló törvényeket és rendelkezéseket mindenkivel szemben
egyformán
hajtja végre arra való tekintet nélkül, hogy valaki milyen politikai párthoz tartozik. Természetesen önként következik a kormánynak abból az
elhatározásából, amely szerint a fennálló törvényeket és rendelkezéseket pártállásra való tekin
tot nélkül minden aUu.u;polgárral szemben egyformán hajtja végre, hogy a nyilaskeresztes part
sem biztosíthatja egyes állampolgárok kivételes
elbírálását és hogy őket az ország törvénye! és
a hatóságok rendeletei éppúgy kötelezik, mint
bármeW tnás állampolgárt.
Vitéz Keresztcs-Fischer Ferenc belügyminiszter
válaszolt Rajniss Ferencnek mult héten elmon-

dott interpellációjára. Kérte a belügyminiszter,
iójrv * parkraést tagjai nem támadjanak tisztviselőket, miként Rajniss Ferenc Tomcsányi KaJJttáat támadta, hanem támadják a minisatwt,«ki

egyedül viseli a felelősséget a tisztviselő intézkedéseiért. A többi azután a miniszter és a tisztviselő dolga.
Háromnegyed két órakor megkezdték a
mai
napra bejegyzett interpellációk elmondását.
M a r ó t h y Károly a miniszterelnökhöz imézeit interpellációt a cenzúrával kapcsolatos ügyekben.
ifjú T a t á r Imre a földmüvelésügyi miniszterhez intézett interpellációjában a zsidóbirtokok
kisajátításáról beszélt.
A földművelésügyi miniszter nevében
Bárc z a y János földmüvelésügyi. államtitkár adott
választ Kijelentette, hogy konkrét formában
nincs tudomása a miniszternek arról, hogy a zsidóbirtokok igénybevételével
kapcsolatosan történt-e olyan eset, ho|gy a magyarság érdekeit
megsértették volna,
,
N a g y László a cenzúrával kapcsolatban tapasztalt visszásságokat tette szóvá a miniszterelnökhöz intézett interpellációjában.
Az interpellációt áttették a miniszterelnökhöz.
G e s z t e l y i - N a g y László a belügyminiszterhez intézett két interpellációt. Első interpellációjában a magyar fajta védelmének szükségességét tette szóvá, a másodikban a tanyakérdés rendezéséről beszélt-

Vitéz Keresztea-Fischer Ferenc belügyminiszter
válaszolt. Hangoztatta, hogy a kormány szociális
és közegészségügyi politikája mindenki előtt ismeretes, ennek a programnak alátámasztása és
gyorsabb ütemének biztosítása végett felhatalmazást kapott a törvényhozástól a szociális éa családvédelmi alap létrehozására. Az alap megkezdte
működéséi és reméli, hogy kedvező hatásai rövidesen érezhetők lesznek.
»
Gesztelyi-Nagy Lászlónak arra a kérdésérc,
miért nem létesült fajegésieségügyi intézet
és az egyetemeken miért nem indult meg a kötelező egészségügyi oktatás, a belügyminiszter kifejtette, szükségesnek tartja, bogy az egyelemek
bővebben foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. A fajegészségügyi intézet csak az egyetemek keretében létesíthető. Remélhető, hogy a kultuszminiszter segítségével hamarosan megoldódik. Teljesen
egyetért abban, hogy
a tanyai lakosság a magyarság hólesője. A kormány kötelessége minden
lehetőt megenni a tanyav ilág életének
érdekeben.
— A kormány lanyaprogramja készen áll. Az
utak építésének programja is megvan .és a megvalósítás stádiumában áll. Rövidesen törvényi®,
vaslatot terjeszt a Ház elé és ez a javaslat a tanyai közigazgatást általánosságban megoldja.
. V á r a d y József a földművelésügyi miniszter-

hez intézett kérdést
tárgyában.

az állami birtokok kezelése

A földművelésügyi miniszter nevében
Bárc z a y János földművelésügyi államtitkár válaszolt. Az állami birtokok igen nagy mértékben
hozzájárulnak a hazai illattenyéstté-. aziavonalának emeléséhez
mondotta
ugyanez a helyzet * növénytermelés toré® ifi. De nem téveszti
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szem elől a földművelésügyi kormányzat a tutciális kívánalmakat sem. evenként uUWlto pengőt tesznek ki azok a terhek, amelyeket a birtokokkal i.apcsolatban kulturális criun-ia költenek.
N y i l a s Ferenc kormánypárti képviselő a
földművelésügyi miniszterhez iiiU/vii mterpelláeiójúbau a llejő völgyének vizügyj rendezését és
szabályozását sürgette.
C z e r m a n n Antal az igazsagégy niiuiszleritez intézett interpellációjában az egyházak és a
család büntetőjogi védelmének fokozását sürgette,
R a d o e s a y László igazságügy miniszter válaszában kijelentette, hogy az igazságügyi kor«
múnynak mindig igen fontos kérdése volt a javitóncvolö intézetek fejlesztése. Tökélelesen egyetért abban, hogy a vallás és az egyház, vulamiat
a család büntetőjogi védelmével fokozottabban
kell foglalkozni. A családi kötelességeknek és »
családjogi kötelezettségeknek a teljesítését ném
elegendő magánjogi szankciókkal
biztosítani
Sajnos, ezen a vonalon bizonyos társadalmi eldurvulás észlelhető. Büntetőjogilag alapos szigorítást akar létesíteni ® magzatelhajtás tekintetében. A készülő törvényjavaslatokban már mindezek benne vannak.
L é n á r t János intézett ezután interpellációi
az iparügyi miniszterhez az átállítással kapcsolatos ipari hitel ügy rendezése tárgyában. Az Interpellációt kiadták az illetékes miniszternek.
K ö z i - I I o r v á t h József interpellációjában az
OTl-szolgúltatási rendszernek javítását sürgette
és kérte az öregségi korhatár leszállítását.
Keresztes-Fischer
Ferenc
belfigymtó
niszter hangoztatta, hogy ehhez a kérdéshez «
legnagyobb óvatossággal kell hozzányúlni, mert
egy részt a gazdasági élet alig terhelhető meg lényegesebben, másrészt pedig csak olyan feleslegeket fordíthatunk a szolgáltatások
javítására,
amelyek bizonyos állandósággal bírnak. Nem
szeretné még egyszer megérni az 1931-cL amikor
le kellett szállítani a szolgáltatásokat. Most inkább lassú tempóban, de folytonosan menjünlí
előre. Arra az elhatározásra jutott, hogy a háztartási alkalmazottak öregségi biztosítását éle.tbe
fogja léptetni.
P á p a y István a földművelésügyi miniszterhez intézett interpellációt a kunság és jászság
vadvizek által sújtott területeinek tavaszi vetőmaggal való ellátása tárgyában
B á r c z a y János hangoztatta, hogy a minisztérium gondoskodott arról, hogy elsősorban azok
a gazdák kapjanak tavaszi vetőmagot, akiknek
földjét vadviz árasztotta el.
Ifjú T a t á r Imre két interpellációja ntj»
R a j n i s s Ferenc a kormányhoz interpellált Kfccsöh Bálint államtitkár hivatali állásából vafá
azonnali felfüggesztése és fegyelmi vizsgálat »nr«
gös megindítása tárgyában.
Gróf T e l e k i Pál miniszterelnök Rajniss Fereuc interpellációjára adott válaszúban kijelentette, hogy az eddigi vizsgálat alapján a következőket sikerült megallapitani:
Kacsóh Bálint egy családi villát alakíttatott
át. Ez magánügy. S z a b ó Lászlóhoz, aki a hivatalban osztályvezetői állást töltött be és éppen
ezért bizonyára többször érintkezett vele, kérési
intézett, hogy neki egy építőmestert ajánljon, aki
a munkát elvégzi. Megkérte, hogy foglalkozzon
azoknak a számláknak az átnézésével is, amelyeket ezzel az építéssel kapcsolatban bo fognak
mutatni. .Mármost bizonyos, hogy ez az építésügy,
maga magánügy. Szabó Lászlót annakidején *»
árkormánybiztosság jó referenciák alapján alkata
mazta. Minthogy osztályvezető volt, természetes,
hogy' gyakran érintkezett a hivatal vezetőivel.
Ebből talán egy túlzott bizalom is fejlődött. Eb*
bői nemkívánatos helyzetek és eljárások támad*
lak Kacsóh Bálint részéről, majd végül perek,
Rajniss Ferenc azt mondta, hogy a biróság elölt
is vállalja a felelősséget azért, amit mondott, do
nem akar a biróság Ítéletének elébevágni. A intó
nisztcrelnök sem kiván elébevágni a bírósági Ítéletnek, amely majd mindent tisztázni fog. A dolgok vizsgálatából meg a bírósági tárgjalás nélkül kiviláglik azonban, hogy Kfo-sóh. Bálint fokozatosan bizonyos elszámolási viszonyba keveredett Szabó Lászlóval.
A miniszterelnök megemlítette, bogy Szabó
László ellen eljárás folyik és megvesztegetés bűntettének alapos gyanúja miatt letartóztatták. Megemlítette, hogy Kacsóh Bálint szabadságot kórt
és szabadságra ment L a k y Dezső miniszter különben vizsgálat tárgyává teszi az egész hivatal
ügyvezetését.
P i u k o v i e s József, gróf S e r é n y i Miklós,
N a g y Ferenc, K ö z i - H o r v á t b József, S ü l ő
Gyula, R a j n i s s Ferenc mondottak még interpellációt A bejegyzett interpellációkból mindössze
huszonhetet mondottak el a többit törölték vaqy
elhalMítottak
A Ház élése háromneeven X orakor ert
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J " A Müteuroluglái Intézet jelenti este
1 U O 10 Órakor. I d ő j ó s l a t ; Élénkebb
szél, tulaj ouióan borús, ködös idő. Sok helyen
eső, a hegyeken havaseső cs hó. A hőmérséklet
alig változike
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„Tisza István utolsó útja"
Tonelli Sándor tanulmánya
Rendivül érdekes tanulmány jelent meg az
-Aeta Universitalia Bzogcdicü&iss kiadásában dr.
. r o u e l l i öáudor tollából. A tanulmány ._
amelynek értékét fémjelezi a szegcdi egyetem kiadványainak szignálása — >Tisza István utolsó
;»tja< címen jelent meg és jórészt ismeretlen dokumentumok alapján feldolgozza az összeomlás
"egy eddig csak kevéssé ismert fejezetét.
Az
1918-as eseményeknek ezt a drámai részletét' 'lonelli Sándor hiteles és ma-már okiratszámba nteiő adatok és feljegyzések alapján világította meg
"anulmányábao — feldolgozta és első ízben hoz-1
ta az Acfa kiadványában nyilvánosságra báró
S a r k o t i c István vezérezredesnek, " BoszniaHercegovina utolsó tartományi főnőkének naplójegyzeteit, amelyeket az események közepette eleven erővel cs az események hatása alatt készített
és amelyeket két évtizedig elzárva tartott, míg
azután egyik példányúi rábízta Tonelli Sándotia,
akihez meleg baráti bizalom kötelékei fűzték azzal, hogy a napló csak a vezérezredes halála
után hozható nyilvánosságra. Tonelli Sándor legutóbb a Dugonics-Társaság felolvasó ülésén tartóit előadást a napló anyagának egyes részeitől,
mig inast az egészet fcldolgozla tanulmányában
és ezzel igen becses dokumentumokkal világiíotta meg a monarchia összeomlásának egyik drár
mai részielét.

— Mcguyilolták a budapesti német tudomá-

nyos intézetet. Budapestről jelentik: A budapesti
német tudományos intézetet szerdán délelőtt
nyitották meg ünnepélyes külsőségek kjjzőü a
Pázmány Péler-1 udományegyetem aulájában.
Az ünnepségen niegjelentek II ó m a n Bálint
kultuszminiszter, S i e b e r t bajor miniszterelnök, E r d m ' a u n . s c l o r f f budapesti német
követ. Az egyetem rektora üdvözölte a vendégeket, majd E r d m a n n S d o r f f követ n y i totta meg a tudományos inlézelet, azt hangoztatva, hogy az újonnan létesített intézmény
nagymértékben hozzájárul majd a m a g y a r német kulturális kapcsolatok ki mély i léséhez.
T w a r d o w s k y mondott ezután beszédet,
majd Z s c h i n t z s h államtitkár tartott előadást. Ezután Hóman Bálint kultuszminiszter
emelkedet szólásra cs méltatta a nemet ludománvos intézet megnyitásánalt
jelentőségét.
Végül F r e i e r professzor, a budapesti Német
Tudományos Intézet vezetője tartolt előadást.
— A Dugonics-Társaság vasárnap felolvasó
iilcst tart. A Dugonics-Társaság lö-án, vasárnap
délután 5 órai kezdettel az egyetem bölcsészeti
karának nagy előadótermében (Baross Gábor-utca
2., II. emelet) felolvasó ülést tart Az elnöki megnyitó után V a j t a i István »Móra Ferenc uépszemlélclet cimcn tart székfoglalót, B e r e t z b Péter:
sUjahh madárritkaságok a szegedi Fehér tavon*
(A Fehértó vctiteltképes ismertetése) cimcn tart
előadást ugyancsak székfoglalójául.

Föltárja Tonelli a tanulmányban azt a beiyRlet, amelyben 1918 őszén a monarchia volt és
amelyek megelőzték Tisza István uljál Horvátországon keresztül Szarajevóba, ahol mint IV.
Károly kiküldöttje, mint h o m o r e g i u s
niár
.elkésve érkezeit A tanulmány megvilágítása, és a
hiteles adatok szerint a homo régiusnak cz az
—' Anyák napja-ünnepség Sándorfalváu. Nagyhtja eredménytelenül végződött, utána gyors drá- sikerű műsoros délután keretében tartották meg
mái dübörgéssel utár ulon volt az összeomlás. a sándorfalvi kultúrházban az Anyák uapja-ün• Pompás rajzot ad Tonelli Bosznia tartományi tű- tiepséget A nagyszámú közönségen kivül a műsonőkéről, aki nomcsak éles látású katonának, bi- ros délutánon mintegy 450 többgyermekes anya is
zonyult, de jó politikai és helyérzékkel remjeikcr megjelent. Dr. B ó d Arpádné a MANSz sándor•zö — irónak is, legalább is azt mutatják napló- falvi elnöknfíjének megnyitó beszéde után Bartajegyzetei, amelyek egykor szinte drámai lüktetés- los Lajos segédlelkész tartott előadást az anyák
ééi rögzítették meg a száguldó eseményeket, Sar- eszményképéről, Szűz Máriáról. Kongrcganista és
kotic felvázolta a szereplőket és nemcsak dialó- agrárlcányok >Csuda táska* címen tréfás jelenetet
gusokat rögzített le, de megvilágitolta Tisza már adtak elő nagy sikerrel. A szereplök közül Kiss
elkésett próbálkozását is. Különösen beesések József, ördögh József, Hegedűs Mária, Bitó Máazok a részleteket, amelyek megörökítik azokat a ria, Dékány Anna és Lajtár Ilona tűntek ki egybeszélgetéseket, amelyeket Sarkotic
Tiszával egy kedves alakítással. A műsor befejezéséül L efolytaiéit és amelyek rávilágítanak azokra a hi- p e y Emil plébános, szentszéki tanácsos mondott
bákra, amelyeket a látogatás előtt Bécs félreis- beszédet, megköszönte az anyáknak, hogy .í^ermerése alapján elkövettek. Rendkívül érdekes az mekeiket buzgó vallásosságban és hazafias érzü* részlet, ahol drámai sorok írják le Tisza ezre- letben nevelik.
des útját Horvátországon keresztül, majd a
Zárt pénztárt építettek a városi adóhivatalVTriglav* torpedóromboló fedélzetén Boszniába,
állandóan
nemkülönben ismeretlen adatokkal világjlja meg ban. A városi adóhivatal pénztára
nagy
forgalmat
bonyolít
le.
Pár
nappal
eza szarajevói tárgyalásokat valamint azt a helyjárt
le
az
első
adónegyed,
az
zetet amely Tisza eredménytelen utolsó ulja előtt
adózók
nagyrésze
igyekezett
eleget
tenni
adófiitán kialakult és amellyel megindult »a vég kezzetési kötelezettségének. Naponta löbbszáz eiudetei. .
.ber fizette be esedékes adóját. Az adóhivatalban
Tonelli SánVlor tanulmánya önálló politiks- most régóta esedékes ujitást vezettek be, a pénzifírténehnl munka, amely igen sok ismeretlen és tárt üvegfallal választották el és igy a pénztáhecscs adatot hoz nyilvánosságra, kritikai alapon rospk könnyebben végezhetik munkájukat. A zárt
vizsgálja az akkori helyzetet, de az irói ds törté- pénztár megépítésére az a körülmény is okot
reimi munkán kivül a tanulmány becses kutfor- szolgáltatott, bogy a múltkoriban elveszett egy
rást szolgáltat a monarchia összeomlását nagy százpengös bankjegy a pénztár asztaláról Most
egészében feldolgozó történelcmkutatók számára a zárt pénztárral elejét vettek az ilycD eset megR Tonelli nem elégedett meg azzal, hogy nvilvá- ismétlődésének.
üasságra hozza a rábízott Sarkotic-naplót^hanem
A pénzkölcsönző ne kérjen szegénységi biannak cs még más értékes adatok alapjan szé- zonyítvány t. S z i g e t i C s i s z á r luire szentesi
les hálteret rajzolt az összeomlást megelőző, hó- ingatlanközvetítő az elmúlt év elején V á c z i
napok eseményeihez és ezzel mint történelenmzs. Imre földbirtokostól 400 hold föld megvásárláságáló és mint közíró egyformán igen értékes mun- ra kapott megbízást Váczi Szigetinek a föld vékát végzett. Az egyetem Acta-jának uj kölete telárának 10 százalékát ajánlotta fel jutalék fejénemcsak becses kutforrást jelent, de a tanulmány ben. A földet sikerült is Szigetinek megszereznie.
izgalmasan érdekes olvasmány is.
Az adásvéteti szerződés megkötése után azonban
a jutalék körül nézeteltérés támadt. Szigeti beperelte a földbirtokost, de hogy a perköltséget ne
Tisztelettel érlesilcm L ismerőseimet és
kelljen
megfizetnie, szegénységi bizonyítványt
barátaimat, hogy folyó hó 15-dvel az
s -rzotl. A per folyamán azonban kiderült, hogy
az ingatlanközvetítő jogtalanul perel szegénységi
Rlfüfdi
bizonyítvánnyal, mert tetemes havi jövedelme van.
Utazók és Keresnem Egyesítfe'ének
Hatóság félrevezetése ciméu eljárás indult ellene. Ügve szerdán került a .szegcdi törvényszék
( S z é e b e u y i-t 6 r 15 s z. I. e m e l e t )
11 ngv'á ry-tauácsa e l é A vádlott ártatlanságával védekezett, és' azt adta elő, hogy abban az időben csak kevés, jövedelme volt, jogosan tarthatott
igényt a szegénységi bizonyítványra. A törvény-,
ahol ugy benuétkezésre, mint kihordásra
szék számos tanút hallgatott ki, akik igazolták,
a legízletesebb házikoszt kapható, mérbogy a vádlottnak a vádbeli időben nagy jövedelsékelt árak mellett. Szives pártfogást kér
miei voltak, sőt pénzkölcsönzéssel i3 foglalkozott.
.A törvényszék megállapította as ingatlanközvetítő
bűnösségét és. Réthónapí foghárbühte'tésrs ' ítélte.
A z ügy a tábla elé kértŰ.*'
'" ;
vendéglős.
'219

vendéglőiét átvettem
kun

f e r e n c

— Az Újszeged! Torna Club évi rendes tisztújító
közgyűlését f. hó 23-án d. e. 10 órai, határozatképtelenség esetén 11 órai kezdettel tartja az uj*
szegedi Tótb-vcndéglőben.
213
— Ellopták a szakács péuzct. Vakmerő besurranó tolvajt keres a rendőrség. Szerdán délelőtt
megjelent á rendőrségen H e s s Imre, a Hungária
szakácsa és elmondotta, hogy lakásából ismeretlen tettes 320 pengő készpénzt ellopott. A nyomozás folyik.
— Jávor Pál a szoroicoiröl tart előadást c heten a Színházi Magazin szabadegyetemen. Gioi
Bethlen Adám »Pesti szinház kolozsvári szem*
mólt cimcn ir színházi beszámolót, József kir,
herceg értékes történelmi képet ajándékozott
Nagyváradnak. Riport az ismeretlen mecénásról,
három asszony három élete, a farsang a gyere
gyói bálon, féleségek érettségije, Farkas Imr*
novellája, párisi levél, a >Hajnalodik« cimü színdarab befejező része s még sok érdekes riport,
kép,- részletes farsangi beszámolók, film-, divat-,
konyha-, viccrovat és a gyermekek hetilapja, *
Kis" Magazin egészili .ki a Színházi Magazin legújabb számát.

Győrfv-au óservice
Botdogasszoiiy-sugárut 3.
Hősök kapuja mellett.
333
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Bonczos árvízvédelmi kormány*
biztos szerdai jelentése
a dunai árvízveszélyről
Budapest, február 12. Vitéz Bonezos
Hildái
beügyi államtitkár, a dunai árvízvédelem Voss
mán ybiztosa a mai nap folj-axnáu a k ö v e l i e z S
tájékoztatót adtai

'_

Németországból

as árhullám

mérsélcfo

déséröl érkezik hit. A felsődunai árhullám ha*
fása egyelőre lényegesebben Pozsony és E s i tergom között tapasztalható. Budapesten eddig

csak

kél

centiméteres

emelkedést

mérteié,

Adonytól lefelé a Duna tovább apad. Adony*
nál tegnap reggel további két centjipéterte®
süllyedt a vízszint. Tegnap két műszaki sz&»
zad és egy mnnkásszázad Dunaegybázátől
északra 600 folyőmeteres szakaszon rőbbautStU
ki 60 méter széles folyosót. Az
albertfalvai
Duna védgát-társaság és a Sscpelszigeü ármen*
tesítő társulat védekező munkálatai tovibS*
folynak. (MTI)

Párisi Nagy flruliáz Rt.
Szeged (Csekonics é s K i s s - u t c a sarok
NÖI

DIVATÁRUK:

Divat női zsebkendő
Divat női aprópénztárca
Mousslin zsebkendő
Marabu kalaptoll
öves harisnyatartó
Nanszu melltartó
Női zippzáras erszéuy
K repdes in műselyem női ruhagalJér
Női műselyem harisnya
Női trikó bélelt kesztyű
Snrmöz női nadrág
Női trikó kesztyű béleletlen
.Mousslin sál
Négysarkos divat sál
Divat női retikül
Divat női kapucni
Divat női turbán
Női filz kalap
Női műselyem combinfi
Divat női bársony sapka
Divat női bőrkesztyű
Női kloth erpyő

•••'

1

'

-.28
-.28
—48
-.-53
—98
— 98
--93
P1.08
P 1.33
P 1.53
P 1Á8

V í.33

P 1.78

F 1.73
P 1-93

P 2.03

P2-18

P3.S8

P 3.13
P S-98
PF.33

PA,38

Mikszáth tréfáiból
Mikszáth Kálmán mindig saerette a tréfát
1 fca jó ötlete támadt, azt rendesen élö személyhez kötötte. Szegedi újságíró

igy irta meg, hogy egy helybéli

'

korában

csizmadia

rersjekbekészült csizmát csinált
Fillipovics
táborszernagynak, a boszniai okkupáció vezérének.
Nem voJt az akármilyen csizma. Anyaga, kivitele, elsőrendű munka, nevezetessége azonban a talpa, azon aranyszeggel kiverve Bosznia térképe.
Elküldte a csizmát a nagyúrnak, levelet is
irt hozzá, hogy vigyázzon a baka fiára, ne állítsa olyan helyre, ahol golyó érheti.
Természetes, hogy semmi se volt igaz a
történetből, Mikszáth találta ki. Azonban érdekes volt az eset abban a korban, amikor
újságot szinte bürokratikus szárazsággal
csinálták. Természetesen átnyirták a fővárosi lapok, sőt mikor a P e s t e r L l o y d b a n
is megjeleni, biztosítva volt a halhattalansá
ga. A Itioyd mindenüvé elkerült a külföldön,
Fillipovics csizmája egy szép napon megjelent a bécsi lapokban, aztán sorra jöttek a
német, a francia, az angol, meg Isten tudja,
meg milyen újságok, — rövidesen világhírű
lett a szegedi csizma. Még hozzá kibővített
formában.'
Mert nem azért újságíró az újságíró, bogy
ugy hagyjon valamit, ahogyan van. Pláne ha
politikát is lehet keverni a dologba.
Párisban már az egész osztrák-mugyar
monarchia rajta volt a csizmatalpon. Erre az
angolok sem hagyták lefözwi magukat s benépesítették a csizma szárát is aramyszeges
térképpel, különféle nagyhatalmi
kombinációt fűzve hozzá.
A csizma, illetve a htre, aztán vándorolt
tovább, valóságos mérföldjáró csizma
lett
belőle, arnig végre elkopott, illetve elhalkult.
Csinált Mikszáth más tréfát is. Jókedvű
társasággal átrándult egyszer
Falicsra
Közel volt a hely, órányira, a szegediek szerették ott eltölteni a vasárnapjaikat Elindultak reggel, alvásra haza is térhettek, De
ba leszopták magukat, az sc volt baj, legfeljebb lemaradtak az éjszakai vonatról s kalap
alatt háltak.
Ilyen lemaradás j ö t t közbe most is. Csau
másnap tértek haza a kirándulók, igen virágos kedvbon. Dicsekedtek vele, hogy milyen
spórolósak voltak, azért se mentek szállodába.
As újság aztán a következő szauibau saigoni szabadkai levelet között. Voltaképpen
Mikszáth irta meg benne, hogy lumpoló szegediek nem férnek a bőrükben, idegenbe járnak randalírozni, megbotránkoztatva sokszor
gyerekes csinyjeikke! az oltani békés polgárokat Hát ez nem járja. Szeged jó hire mindig fontos volt, azt büntetlenül senki sem
tépázhatja meg. Most az egyszer még nem
leplezik le a csinytevöket, de ha még egyszer
hasonló eset fordul elő. nincs irgalom. Punktum.
_ Micsoda vice volt eat megírni? — kérdezték Mikszáthtól a résztvevő cinkosok.
_ Elébe vágtam annak, hogy más lap *
teljes igazságot megírja, válaszolta komoly
ábrázattal Mikszáth
M'b
— OOO—

— Egy cigaretta miatt... A szegedi ügyészi g szándékos emberölés miatt adott ki vadiratot
. K o v á c s Márton kiskundorozsmai napszámos
ellen. Kovács az elmúlt év szeptember S-án a törfáskuti Maróti-féle vendéglőben volt barátjával,
'.S á n d o r Józseffel együtt. Este 9 órakor hagyták
.'el a kocsmát, az ajtóban összetalálkoztak D u Y d i s Mátyás cipésszel, aki Sándor keztből kiütötte a cigarettát és arra rálépett. A leejtett cigaretta' miatt parázs verekedés kezdődött Dudás,
illetve Sándor és Kovács között. Sándor József
többször pofonvágta Dudást, amiért a cigarettát
.kilökte a kezéből, Dudás viszont biciklijének a
pumpájával akart ellenfelére támadni. Kovács
Márton kirántotta zsebkését, mire Dudás futásnak
• eredt. Kovács üldözőbe vette, sikerült , is ufóiéra
"'•rtje és a kezében levő bicskával többször Dudás
• "oldalába szúrt. Dudás a szúrások következtében
. elvesztette eszméletét, a mentők 4 körházba szállították, ahol hashártyagyulladás
következtébe©
néhány nap mtilvu meghalt. Kovácsot szándékos
! emberölés miatt nemrég vonla felelősségre a
vényszek és 10 évi fegyházbüntetésre itélte. Fellebbezés folytán szerdán foglalkozott az üggyel a
'áila Gu r ry-tanácsa és a tárgyalást a bizonyiNw kiegészítése miatt elnapolta.

szdgház
művészet

CSÜTÖRTÖK, 1341 FEBRUÁR. IS

A SZERED! FILHARMÓNIA HANRUEMVE
18-án a színházban.

Népszerű o.esx operák
Wanda Luzzüto

hegcüttestje

Az »edc;s bcgodühangv örömcbol adott ízelítőt
— ha a zene szépsége nem voitta oly messze az
epikureusi gyönyöröktől, azt lobotue mondani;
aperitif-ét — Wamla Euzzato szerdaesti játéka.
Ebben a hegedüszóbau benne vau a dallamvonalak szeretete és hangsúlya, az ékítmények kedvteli iödroíása és benne van az ízlést és kontinentális stílust teremtő ilubay-iskola emléke, nemes
hagyománya is. Ebben a játékban elsősorban a
h e g e d ű , maga a hegedű a fontos, a hangszer
szinezési varázslata és csak a hang, a dallam formálása mögött következik a lebomló alázat parancsa és eszményi forma-cpitése. A s t i 1 u s
mindenekfölött való kereséséi megelőzi a tónus
szélesen szóló varázsa, a tett es öblös kifejezés
színkeveréséinek meleg hatása. És a h a n g játékos ívelését határozott vonalak fűzik a feldolgozás technikai öröméhez és érett, csiszolt tudásához. Innen van az, hogy AVauda Euzzato hegedűjén hangsúlyosabban szól a dallamvonalak
olasz melegsége és a kadeneiák, a fodrozott frázisok lendületes építése, mint egy -egy' <nü bujkáló
szellemisége. Készültsége imponáló, biztonsága
feloldja a problémákat és uieleg, nemes zeneisége lehetővé teszi a hang mintázásának spontán
örömét. Legutóbbi zenekarral való együttes szereplése óta ismét meggyőződtünk értékes talentumáról és egyéniségéről, nemcsak becses hegedüst
hallottunk ismét, de kifejezése és hangsúlyozása
aj értékes színekkel bővült.
Műsorának középpontjában G r i e g e-moJi Szonátája cs M o z a r t D-dur versenye állott _ mintha talentumát legszebben és leghívebben Gtieg
oly ritkán hallott szonátájának széles ívelése és
megejtő impresszionizmusa idézte volna. A Mozart-ka n ti lénak ifjúsága és forró öröme jelentős
hangsúlyozással szólt játékában, felfogásának és
stílusának csiszolt tisztaságát bizonnyal határozottabban emelné ki a zenekart kiséret szinte elengedhetetlen jelenléte és vivőereje. Komoly készültségét láthattuk a L o c a t c í l i g-molJ Szonáta előadásában és ifjú hegedűsünk forró kedvét
Veracini, Paganini, Ravel, FiMeh és Rlmsky-Korzakoff egy-egy csillogásában, - rondo brillanté*:
ez az a forma, amely taián legközelebb van Wanda Luzzato egyéniségéhez és hegedühangjának
igéző izéhez.
. A kitűnő művésznőt H a j d n István kísérte
zongorán választékos Ízléssel és a ssonátajátékban a hegedűvel egyetértésben. A hangversenyterem közönsége melegen köszöntötte kedves
és
kedvelt ismerősét, aki a sűrű tapsokra több •ráadással* toldotta meg szépen szóló és igényes műsorát
(•. gjf.)

—eOoA TÁR OSI SZINHA55 HETI MÜÜORAi
Csütörtök délután: Féltékenység (Népies előadás, filléres helyárak).
Csütörtök este. Kék Duna (Filléres helyérak).
Péntek: Három huszár (Opcrettbcmntató. Premierbérlet 18.).
Szombat: Feleség (Filléres helyárak).
Vasárnap délután: Három huszár (Esti helyárak).
Vasárnap este: Három huszár.
Hétfő: Hárem hu-zár (A-bérlet 18.).
Kedd: Filharmonikus est.
Szerdán: Három huszár (B-bérlet 18,).
Csütörtök: Kérők (Filléres helyárak).
Péntek: Szentivánéji álom (Pásztor János vendégjátéka. Premierbérlet 19.).A SZIRHAZI IRODA HIRElí
Ma két előadást tart a színház: Délután 4 órakor közkívánatra népies előadásban, filléres helyárakkal Amibasev kitűnő drámáj3, a •Féltékenysége kerül ismét színpadra a bemutató nagyszerű
együttesével. — Este a legszebb Strauss-operettet
játssza el az operettegyüttes, a »Kék Duná<-t
amelynek eddigi előadásait minden egyes alkalommal zsúfolt nézőtér tapsolta és élvezte végig.
A mai >Kék Duna,--előadás filléres hely árakkal
kerül szinre, hogy mindenkinek alkalma legyen
végignéznie. A főszerepeket ezúttal is Antal Ila,
Fogarassy
Mária,
Jurik
Julcsi,
Nagy Erzsi,
Szokoly
Gyula,
Solymossy
Imre,
Juhász János, Márky Géza, Horváth Jenő, Ignátb
Gyula. Pálos György, Balajtby Andor, Vámosai
Lajos játsszák. A Kék Duna ma esti előadásán
Madarász Lásaló betegsége miatt Str«u«s Mno*
szerepét Balajtby Andor játssza.

legszebb áriái

Németh Mária

k a c s é István, C s ó k a , r 9 na»h
közreműködésével. Vezényel: FAtCSAY FE.
REttC. M ű s o r o n : Tosca imája, Troubadur
áriák, Teli nyitány, Traviata Apa ánája. Figaro belépője, Aida teljes III. felvonása stb.
Jegyek elővételben a DÉLMAG YARORS2ÁGnál és a színházi pénztárnál.
1Ő9
Pénteken este jtagy operett bemutató: Három
huszár. A szezon" legmulatságosabb újdonsága.
Káprázatos kiállítás, remek szereposztás.
Pénteken este premierbérletben mutatja be az
operett társulat az utóbbi idők legnagyobb szenzációját. a legmulatságosabb opera ttujdonságot, a
íHárom huszár«-t. Ez az operett a Fővárosi. Operettszínházban került szinre ós a siker olyan nagy
volt, hogy több mint százszor került egymásután
szinre. A rádióhallgatók is ismerik a remek darabot, mert annakidején a rádió kétszer is közvetb
tette. A szegedi szinház nagy gonddal. Tihanyi
Vilmos főrendező vezetésével készül a holnapi
bemutatóra; amely káprázatos kiállításával, femek előadásává emelkedik. A -gyönyörű uj '.liszteteket Pllveliez Emii tervei szerint Sándor Sándor festette.
Jön a jövő pénteken: Szentivánéji álom. Rlasra
Mikis' ©st. Szenzáció. Pásztor János vendégjáték".
Tihanyi Vilmos rendezése.
Szombaton este filléres helyárakkal az idei szezon legnagyobb prózai sikere, a Vojnovich-dijas Rőkay-daráb. a -Feleség- kerül. előadásra Sándor
Tza: Lovassy Klári. Zách János. Horváth Jenőw
Krémer Böske főszereplésével.

ü Vó és olcsó r$

• • Darmof huhajté. Beváltja, amü iafc,
Nincs vele kényelmetlen? eg, bajlódái.
kM«rüirü anyagok nyelnie.
Kituné írü haihajtó a f
n . y v i t
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A vitágbáborus csapatorvosok
sorában ér.
,
H o r v á t h Mihály tartalékos etredojvoe neaw
csak orvosi, hanem egészen különleges, csapat*
tiszti hivatásba vágó szolgálataival is kitünteti©
magát. Minden szabadidejét arra használta fef„
bogy osztályának a tüzérségi célok felkutatása*
ban és helyzeti megállapításában is szolgála tárai
legyen. Nem volt olyan magas fa, amelyre a figyelés érdekében fel ne mászott volna es egyéáv
ként sem sajnálta a fáradalmakat és veszélyeket,
ha a felderítés munkájába kapcsolódhatott. Igy
történt, hogy akkor, amikor a budapesti 11<
ágyusezied —• a gorlicei győzelmes csatát követő üldözés köziben — az egyik orosz utóvédüteg
rendkívül élénk tüze miatt félszakaszokra tagoífottan kellett Baligrudon keresztül vágtáznia és
»z ezen a helységen való áthaladást az egyik löveg elakadása megakasztotta, Horváth ezredorvos a baj mielőbbi megszüntetése céljából végigkutatta a terepet és hamarosan felfedezte azt az
orosz üteget, amely a bajt előidézte. Erre iü/.ér- '
ségűnk nyomban rávetette magát az orosz ütegre és a legrövidebb időn belül elhallgattatta azt,
óéi, hogy a Baligrudon való áthaladás zavartalanul folytatódhatott. Egy további nevezetes es t
volt, araikor egy 25 méter magas tölgyfa tetejére
mászött. amelyről ütegeink tüzét két orosz üteg
tüzalöállásába terelte, ugy, hogy azok csakhamar
beszüntették a tüzelést Vérül egy további alkalommal egy a küzdök vonala közelében lévő téglaégető kb. 45 m magas kéményének tetejére ment
fel, hogy a teljesen sik és sűrűn fodett terepen jól
elrejtőzött orosz ütegek helvét megállapíthassa.
E« is sikerült, pontosan a célokba terelte ekkor
is az ütegek tüzét, végeredménvben épp oly szolgálatokat tett, akárcsak a legjobb tüzérségi megfigyelő. Horváth ezredorvos a fentemlitett esstekben és számos más alkatommal történt .tetdciitésrivél és eélmegállapttSsaival. úgyszólván
pá
ratlan sikereket ért el. amit a hadosztály tüzérei
osztatlan elismeréssel értékeltek
Olyannyira,
hogy rendkívüli teljesítményi elismeréseképen —
orvos létére »gy kifejezetten a csapattisztekéi
megillető kitüntetésre hozták javaslatba.' Ennek
•eredményeként Horváth erredorvost
kitüntették
a kajjdoÉ katonai érdeméremmel
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ESPLANADE
kedveue Hotelje

Csíiföríöhón: Siegcfl-SiTrt
a HtimjaiiMttxii
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CSÜTÖRTÖK, 1941 FEBRUÁR 13

( A öreged játékosgárdája szerdán isinél erőnléti edzést tartott a régi •egyetemi pályán Hesser
Tibor vezetésével, A játékosok a kondíció fokozására labdatechnikai cs futóigyakorlatokat végeztek. Az edző iküJöűöráú adott a bárom »reménységnek.; Bonyhádénak, Énekesnek és Tóth
IV.-nek. Elsősorban Bonyhády jön számításba,
akiről Hesser azt mondja, bogy áz ország legtehetségesebb középcsatárjelöltje.
A piros-fehérek csütörtökön kótkapusedzést
tartanak. Ezúttal az SfTK lesz a Szeged ellenfele. a játék délután 3 órakor kerül eldöntésre a
Hunyadi-téri sporttelepen.
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Segédleány-t,' péi-fekt x'-t
ondolálót" felveszek. —•
Kecskeméti, bodor rt36, sz.
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Elegáns, teljésen
külöubejáratu szoba, eiöés fürdőszobával
kiadó. Mikszáth 'u.- 21.
.

BUDAPEST, III. ZSIGMOND UCCA
Telefonok: 151-735, 151-738, 157-2S9.
Szemben s vüfigbirü LukáesfürdCvel és Cs|szárfürdővcl, a Rózsadomb a l j á i «- Teljes
komfort, folyó melegvíz, központi fűtés,
"A
Nyugati pályaudvartól 1 kiaszakasz távolságba. A száileda teljesen jojjitlakiLnu J$j
vezetés alatt ilL
EX4Ö1UXGÜ

CAFE

RESTAUBASRE.
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X A deli Ki SOK-kosárlabda.- és oszoló junksrigók megrendezésével a központ Antal Józsefet,
Klauzál-gimnázium testnevelési tanárát bizla
meg. A versenyek megrendezésének ideje még
nincs megállapítva, természetes azonban, bogy a
kosárlabdaküzdclmeket hamarabb bonyolítják le,
mitit az úszóversenyt.
*
X A Y a sutas nem vesz részt a balatoni futballbajnokságban. A Vasutas vezetősége felszólítást kapott a Balatoni Sportegyesületek Bizottf-igától, hogy a szokásos nyári balatoni küzdelemben a piros-kékek együttese is vegyen részt.
A vezetőség, tekintettel a hosszú- idényre, nem
vesz részt a balatoni fulballraérkőzéseken.
X A Szegőd és az »Eidélyi Kupa®. Yasárnnp
fátsszák. Budapesten az. »Erdélyi Kupa® döotő•uérkőzését a Ferencváros és a kV MFC között,
kanak idején azt hittük, bogy a dönfőt a Szeged
fogja játszani, a számítást azonbau keresztülhúzta a nagybányaiak ellen szereplő gólképlelcn csa'arsor. Most, bogy a döntőre kerül sor, érdekesnek- látszik megállapítani, hogy a nyolc résztvevő csapat közül a tabella szerint a Szeged a ui'áeedik helyen áll. Előtte foglal helyet a MMl'C,
mert a piros-fehérek 2 mérkőzésből egyet megnyertek, egyen eltíöntetlenűl végeztek és bárom
pontjuk vah 3:l-es gólaráDy mellett,
X Postás-játékosok távozása. Az idény megkezdése előtt néhány héttel érzékeny veszteség
érte a szegedi alosztály tabellájának az elén álló
Postást; három játékosa eltávozott
Szegedről,
hogy hivatali kötelezettségének eleget tegyen. A
három játékos közül Szőcs Nagykárolyban, Szűcs
Mezőtúron, Yenkcy pedig Mezőberényben foglalta
el vj állását. Szereplési lehetőségük meg nincs
tisztázva, a nagy távolság miatt azonban aligha
lőhet játékukra számítani, Vcnkcy szerepeltetéséről azonban esetleg szó íebet.
X Az utánpótlásért. CZcglddy József, az ismert edző és játékvezető figyelemreméltó javaslattal fordult az MLSz-hez az utánpótlás érdekében. Czeglédy azt javasolja a szagcdi ifjúsági
labdarugók érdebében, hogy kapcsolják be a küzdelmekbe a KISOK-együtteseket is, mert s jelenlegi helyzetben négy mérkőzés után az egyes ifjúsági csapatok befejezik a bajnoki játékokai és
úgyszólván tétlenül kell cltöltcniŐk az idői, ami
a fejlődés szempontjából hátrányos. Azt is Javasolja Czcglédy, bogy az MLSz biztosítson szakképzett edzőket az ifjúságiaknak. A beadványban
kifogásolja Czeglédy, hogy az ifjúsági mérkőzésekre rendszerint a legalacsonyabb fokon minősített játékvezetőkéi delegálják, jóllehet itt lepne
? legnagyobb szükség mesJelelÖCB felkészüli íútFEFIULI; ÓL I <.

ÜKKB

Budapesti értéktőzsdczárlat. A tegnapi idegesség és lanyhaság után már nyugodt volt a tőzsde
liaiigulala, habár nyitáskor még egy-két részvényben alacsonyabb jegyzések voltak, a bcsszliaijandúság teljesen megszűnt és az erős vételi megbízásokra az értékek úgyszólván minden csoportban javuló árakon cseréltek gazdát. A tőzsdeied
későbbi folyamán a vásárlási kedv ujabb külső
vételi megbízások kai alátámasztva és bizouyos
fokú áruhiány'következtében is mindjobban megerősödött, úgyhogy a részvények árfolyamai hieg
azokban a csoportokban is, amelyek nyitáskor
elhanyagoltak voltak, tovább emelkedtek.
A
Bauxit cs a Kőszén 12.—, a Fegyver 5.—, a Risna
9.—, a Nasici 4 l a Trust '5.8, a Magyar Cukor
10.5 pengővel emelkedett. A tőzsde barátságos
irányzattal zárult. Zárlali árfolyamok: Magyar
Nemzeti Bank 20S.—•, Magyar Általános Kőszén
310 —, Ganz 25.5. Izzó 204—, Szegedi kender 98. - .
Zürichi devizazárlat. Páris 8.87 fél, London
10.12 fél. Newrork 431.—, Milánó 21.70. Berlin
172...'0, Szófia 4.23, Belgrád 10.
Athén 3. . 'Bakarest 2.12 fél.
A Magyar Nemzeti Bank valutád rf oly a mai. Arcról font — . helsa fr. —.— dán kor. —.—. di
nár 7.00—790. dollár 313.00—318.00, francia frank
, hollandi forint — . cseh-szlovák borona
.
, (20 K-nál nagyobb cimletek kivételév e l / szlovák bor 1145/11 80 (20 K-aá! nagvohb
cimletek kivételével/ bonndai dollár 250—300. teva
-—
. leu 3.20—3.40, lira 17.40-17.90. német
márka — , svéd korona 81.70—S2.70, svájci fr.
79 69—80 80. '
Budapesti terménjtőzsdczárlat. A készáru piacon csekély volt a forgalom. A gabonatőzsdén az
árak változatlanok.
• A budapesti terménytőzsde hivatalos árjejry/ése.
Buza 78 kg-os 2390. rozs 71 kg-os 19.90. sörárpa
kiváló 20.80. 1. r 25.80. sörárpa 24.80. takarmányárpa 1. r. 21.00. zab 22.30. tengeri uj }830.
A szegedi ni. kér. postaigazgatóság Tisza Lajosköiut 43 sz. szék épületéhez lehetőleg közel fekvő
egyazon épületben
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A II. M.' állal elrendelt és a szegedi légoltalmi
bizottság által engedélyezett

gáz- é s szllánkbiztos,

valamint szükség gázbiztos óvóhely-ajtók gj állását megkezdtem.
Rendelést felveszek.
Ö . V . i L fémip a fi vállalat, Zr Íny i-n. 10.
127
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Délmagyarország
telefonszáma

éjjel-nappal
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QUARZLAMI'A
gyermek mérleg, viliaii'vozógép kölcsönzés —
Okalürium KclJncr. Kárász u. 3.
332
Nikkelezett sportkocsi,
angol gyermekkocsi, kovács- és bognár szerszám darabonkint eladó
Petőfi sugárut 55.

FF^RTHTYVWTILI*
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Jó munkás női fodrász
segédlány felvétetik —
Remény u. 1,

liaszuált jókai'ban levő
TANG óttARMONlKAT
megvételre keresek 24
basszusost. Cim: Attila
utca
7.,
cukrászda.
Vass Antal
222

MAV. háziéi házig
forgalom ügynöksége
Rulorizállitác
helyben vidéken
u é p k a e s l k k a i is.
Fuvai felvételi iroda.

goiflwtftfle

Riilcsay utca 10.

Ragyogó Napsugárnak
Rt a tavasz-lói "levele
van.

ŰOYES

megbízható
KIFUTÓ FIÚT
11 evesei azonnal
ícl'vesz LéTay
csemegeház, Széchenyi tér 2,

Kornéliának levele vas
az Itt a tavasztóL
Vasárnap reggel Budapestre induló autóhoz
betársulnék: Kedd estig
jeligére.

Iláziues ternek magáno s
asszonyt vagv
leányt
felveszünk. Kis Tisza,
Dugonics tér 2.

ÚTITÁRSÁT
keresek péntek reggel
Budapestre induló, az*
nap este visszatérő art*
tóhoz. Telefon 16-14.
22f

óvadékkal
rendelkező
kocsmáros
ilalrnérési
üzletel átvenne elszámolásra. Gál Mihály, —
Petőfi S. sugárut 79. 11.
cm. 5.

o l c s ó b b

sertés

fei-láb

9 0 fillér. Kapható:

Pack S z a l á m i g y á r
és

S
Ep'fészek, Háztulajdonosok figyőlméli U

Rózsaszín taft estélyi
ruha közéipalakra
olcsón eladó. Báthory né.
Alkony b. 5, I. emeleti

3 szobás első emeleti
komfortos
LAKÁS
azonnalra is kiadó." Érdeklődést
íBclvárosban os jeligére kérek.
220

K M a

céljára mielőbbi bérbevételre keres. Részletes
ajánlatok nevezeit igazgatósághoz nyújtandók be.

Ing-áZ/an

DcszLeu eladó báz üzletembernek vagy kertésznek, biztos megél*
hetést nyújt Főutcán,
jelenleg körorvosi lakás. • Értekezni lebot —•
Dajcsák Ferenc, Makó,
sugárut

3 szobás utcai
lakás
májiisra kiadó. Küluián
utca 10.

játékos a Y a s u ' a s b a n

A két szegedi NB II. csapat csütörtökön ujabb
edzést tart otthonában. Tekintettel arra, hogy az
,UTC lemondta a csütörtökre tervezett előkészítő
mérkőzést, egymás ellen fognak játszani a piroskékek.
A Vasutas erősödik; jelentkezett a vezetőségnél Miskolczy, a temesvári Kinizsi volt futballistája, aki részt is vett már az edzésen. A középfedezet-futballista játéka tetszett mindenkinek.
A SzEAC csütörtökön a szokásos edzést tartja
* régi felsővárosi pályán, vasárnap a Postás el
Tea áll ki délelőtt 10 órakor,

Hál

EGY SZOBÁS
összkomfortos lakás —•
'aZonnáti
beköltözésre
kiadó. Tisza Lajos körút 53. Megtekinthető d.
u. 2—4-ig.
Siti

-VQO—
Temesvári

7-től 1 t-ig bejárónőnek
elmennék. Becsületes 9
jelige. ,

Kupualalti bútorozott
szoba teljesen külöubejárattai Kiadó, Margitu, 10, földszint 10.

Tisza

Lajos

körút

cldr 'sifó

83

szám

alatti

bolfohban

Szerkesztéséri és kiadásért fclcb

B o r c y Géza,

főszerkesztő,
a Délniagyarország Iliriap- és Nyomda vállalat RU
ügj'vezetű-igazgató ja.

—oOo-

Szcrkcsztőség: Szeged, Rudolí-tér 6., !. cm. — Éjszakai szerkesztőség: Kálvária-utca 14. — K i a d ó hivatal: Szeged, Aradi-utca 8. — Telefon (szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda): 13-06Kiadótulajdonos:
Délmagyarország Iliriap- és N y o m d a v á l l a l a t P - Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY körforgógépéB
Szeged, Kálvária-utca II., telefon 10-81.

-Vlt'lö. üzem vezető

Ablaka r-öá.t>-

